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УВОД 

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

Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна 

 BG0000240 Студенец, определена за опазване на природните местообитания. Включена 
е в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС №122/2007 год. /ДВ бр. 21/2007г./. 
Общата площ на зоната възлиза на 27946.0774 ха. В границите на Община Плевен обхваща 
части от землищата на селата Беглеж, Бохот, Брестовец, Горталово, Дисевица, Къртожабене 
Къшин, Ласкар, Николаево, Пелишат, Плевен, Радишево, Ралево, Тодорово, Тученица, Търнене 
и Ясен. 

 BG0000240 Студенец, определена за опазване на природните местообитания. Включена 
е в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС №122/2007 год. /ДВ бр. 21/2007г./. 

Разположена е на площ от 5717,17 ха. На територията на Община Плевен обхваща част от 
землищата на селата Бръшляница, Буковлък, Върбица, Опанец, гр. Плевен и Ясен. 

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

 BG0000240 Студенец, определена за опазване на дивите птици. Обявена със Заповед № 
РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед № РД-

67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр.10/2013 г.). Разположена е на площ от 27946.0774 ха. В 
границите на Община Плевен обхваща части от землищата на селата Беглеж, Бохот, Брестовец, 
Горталово, Дисевица, Къртожабене Къшин, Ласкар, Николаево, Пелишат, Плевен, Радишево, 
Ралево, Тодорово, Тученица, Търнене и Ясен, 

се изготвя на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 
77/2002 г. с изм. и доп.) и чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., 
ДВ, бр. 73/2007г. с изм. и доп.). 

С писмо изх. № 3652/ 12.09.2018 г. на РИОСВ-Плевен, компетентният орган след 
извършена оценка на задание за обхват и съдържание на ЕО, е мотивирал и необходимостта от 
разработване на настоящия доклад, обхвата и съдържанието му за оценка на степента на 
въздействие на Общ устройствен план на община Плевен, при съвместяване с процедурата за 
ЕО, съгласно чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 5 от Наредбата за ОС при спазване изискванията на чл. 
23, ал. 2 от същата. С писмо изх. № 3652/12.09.2018 г. на РИОСВ-Плевен, контролният орган е 
потвърдил факта, че консултации по Доклада за ЕО могат да започнат единствено след 
получаване на положителна оценка на Доклада за ОСВ на ОУПО Плевен с предмета и целите 
на защитените зони на територията на общината. 

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

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

Договора за създаване на ЕС, в конкретния случай възприет като приемане на възможно най-

лошия сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на научните предпоставки за 
съществуване на такова въздействие. 

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

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

Възложител на Общият устройствен план  е  ОБЩИНА ПЛЕВЕН 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН 

гр. Плевен пл."Възраждане" № 2 

п.к.5800 

телефон 064 881 200 

факс 064 844 230 

е-mail: mayor@pleven.bg 

Кмет на Община Плевен: Георг Спартански 

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

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

Устройственото планиране на общината е в пряка зависимост от обществено-

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

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

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

Община Плевен се намира в Северозападен район от ниво 2 на България и е част от 
териториалните граници на област Плевен. Общината граничи на запад с община Долни 
Дъбник, на северозапад с община Долна Митрополия, на север с община Гулянци, на 
североизток с община Никопол, на изток с община Левски и община Пордим, на юг с община 
Ловеч и община Плевен, на югозапад с община Луковит. 

mailto:mayor@pleven.bg
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ССххееммаа  ннаа  ооббщщииннаа  ППллееввеенн  

Общината включва в състава си 25 населени места, от които 2 града (Плевен и 
Славяново) и 23 села (Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, 
Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, 
Пелишат, Радишево, Ралево, Тодорово, Тученица, Търнене и Ясен). Територията е с обща 
площ от 809.745 км2. Административен център на община Плевен е гр. Плевен. 

Географското положение, в съчетание с равнинния релеф на Дунавската равнина, 
формира добра предпоставка за транспортно-комуникационното развитие на общината. Това 
обособява нейната важна роля в регионален и национален план, по отношение осигуряването 
на необходимите нива за свързаност и достъпност.  

Ролята и мястото на общината в националното пространство е представена в най-голяма 
степен от административен, икономически, политически, културен и транспортен център – 

град Плевен. 
 

Релеф 

Преобладаващият релеф на общината е равнинен на североизток и хълмист на юг и 
югозапад. Открояват се изпъкналите форми на релефа, като Плевенските височини се 
характеризират със силно изразена карстова структура. Най – високата точка за общината и 
Плевенските височини е Средния връх /314 м./ Средната надморска височина на община 
Плевен е 211 метра. За Дунавската равнина са твърде характерни плоските междудолинни 
ридове, които имат много ясно изразен несиметричен профил. Повърхността на тези, 
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простиращи се от север към юг, ридове е плоска и загладена. Тази заобленост се дължи до 
голяма степен на льосовата покривка. Източните склонове на ридовете са дълги и се спущат 
полегато към съседните долини. Западните склонове, напротив, са къси, стръмни и разсечени 
от къси фуниевидни долини и ровини. От тази страна става окопаването и разяждането, а 
оттам и свличането на льосовата покривка. По тях се развиват левите, сравнително по-дълги 
притоци на меридиалните реки. Това явление, което е характерно за река Искър и западно от 
нея, се наблюдава и по долините в долните течения на реките Вит и Осъм. При тях, в 
средното и горното течение, тази асиметрия се нарушава особено по река Вит, където десните 
притоци Катунецка, Каменка и Калник са много по-силно развити от левите. Твърде вероятно 
е тази долинна асиметрия да се дължи на изместване на меридиалните реки в източна посока 
поради изток - североизточния наклон на терциерните пластове в западната половина на 
равнината и поради общия наклон на топографската повърхнина на Дунавската равнина. На 
територията на община Плевен попада и Чернополска низина. По-голямата част от нея 
представлява заливна тераса, най – ниските части са остатък от бивши речни канали, а по – 

високите, дълги и ниски ридове от песъчливи наноси. По източните склонове се развиват 
притоците на по-големите реки Вит, Тученица и Осъм, докато западните са по-стръмни и 
къси, разсечени от долини и падини. 

 

Климат 

Климатът на територията на общината е умерено-континентален, като е налице голяма 
средногодишна амплитуда, характеризираща се от горещо лято и студена зима. Откритостта 
към север и северозапад позволява нахлуване на континентални въздушни маси през зимата – 

причина за ниските температури през тази част от годината. 
 

Температури 

Средногодишната температура в община Плевен е 10,8°С. През студеното полугодие се 
наблюдават високи температурни инверсии. Често срещани са и засушаванията в края на 
лятото и ранната есен, което налага изкуственото напояване на земеделските площи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: https://www.meteoblue.com/bg 
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Диаграма Максимални температури за община Плевен 

 

Диаграмата за "Максимална температура" за община Плевен показва колко са дните 
на месечна база, в които са достигнати определени температурни стойности. 

Средната температура през юли е около 23°С, а през месец януари е отрицателна 
около – 1°С. Средните месечни и годишни температури са типични за местата в 
умереноконтиненталната климатична област. Абсолютните (максимални – плюс 43,4°С и 
минимални – минус 28,3°С) температури потвърждават климатичните особености като 
очертават амплитуда до 71,7°С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма Средни температури и валежи на община Плевен 

Източник: https://www.meteoblue.com/bg 

“Среднодневният максимум” (плътна червена линия) показва средната максимална 
дневна температура за всеки месец за община Плевен. По същия начин "Среднодневният 
минимум" (плътна синя линия) показва средната минимална дневна температура. Горещите 
дни и студените нощи (пресечени червени и сини линии) изразяват средната дневна 
температура в най-топлия ден и средната-нощна температура в най-студената нощ от месеца 
за последните 30 години. 

 

Валежи 

Годишната сума на валежите е между 500 – 600 мм. Видно от графиката най - много 
валежи падат в края на пролетта и началото на лятото (април - май - юни), а най-малко през м. 
август. 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 време. Средногодишният брой на дните със снежна покривка е между 40 – 45.  

https://www.meteoblue.com/bg
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Диаграмa Количество на валежите за община Плевен 

Източник: https://www.meteoblue.com/bg 

От дните с всички видове валежи – дъжд, сняг и дъжд и сняг (около 127 дни годишно) 
преобладават тези с валежни количества до 5 mm (около 88 дни). Валежни дневни количества 
от 5 до 10 mm са регистрирани средногодишно в 22 ди, а над 10 mm – средногодишно 17 дни. 

Средногодишната относителна влажност на въздуха е 75%. Високата влажност на 
въздуха е предпоставка за образуване на мъгли. В град Плевен броят на регистрираните дни с 
мъгли средногодишно възлиза на 51. Мъглите благоприятстват за повишаване нивото на 
замърсителите във въздуха.  

 

 

 

 

Диаграма Облачни, слънчеви и валежни дни в община Плевен 

Източник: https://www.meteoblue.com/bg 

Максимална облачност се наблюдава през зимния сезон, а минималната – през м. август. 

https://www.meteoblue.com/bg
https://www.meteoblue.com/bg
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Дните с относителна влажност са 85,7. Високата влажност на въздуха го прави по-бавно 
подвижен и разсейването на вредните емисии е трудно осъществимо. Високата влажност на 
въздуха е предпоставка за образуване на мъгли. 
 

Вятър 

 

Диаграма Скорост на вятъра в района на община Плевен 

Източник: https://www.meteoblue.com/bg 

Диаграмата показва колко са очакваните дни в месеца, в които вятърът ще достигна 
определена скорост. Ветровете със скорост до 12 км/ч се наблюдават в 103 дни от годината, 
преобладаващи са ветровете със скорост от 13 до 19 км/ч (в 115 дни). Докато скоростта на 
вятъра от 20 до 28 км/ч има в 77 дни и със скорост над 28 км/ч са 69 дни. 

Преобладават западните, северозападните и източни ветрове. Преносът на студените 
въздушни маси е от север през зимата, през пролетта и лятото се наблюдават гръмотевични 
бури с поройни валежи. Не са редки случаите на продължителни засушавания в края на 
лятото и ранната есен. Вятърът е постоянно действащ фактор върху климата на района и се 
определя от динамични и физикогеографски условия. Динамичните условия за наличие на 
вятър са високо атмосферно налягане, температурни и инверсни циклонални и 
антициклонални периоди. Физикогеографските условия се изразяват в местоположението и 
релефа на местността, надморската височина и близостта на обширни речни долини. 
Въздушните потоци и течения обикновено приемат профила на релефа на местността.  

 

Таблица Показатели на розата на ветровете 

Посоки 

Честотна роза на 
ветровете за 
м.Януари. 

% 

Честотна роза на 
ветровете за м.Юли. 

% 

Скоростен диапазон на 
ветровете по географски 

посоки 

м/с 

N 0,78 1,2 2 

NЕ 1,14 1 2,9 

Е 4,18 2,74 2,4 

SE 0,94 0,8 1,9 

https://www.meteoblue.com/bg
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S 1,02 1,6 1,6 

SW 2,52 2,8 2,5 

W 8,18 7,72 2,7 

NW 1,22 2,14 3,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура Роза на ветровете в района на Плевен 

 

Спецификата на „розата на ветровете“ в района на Плевен се проявява по следния начин: 
преобладаващите ветрове са в посока запад – изток. Като частност се проявяват 
северозападните и североизточните ветрове. Предимно нахлуват влажни атлантически маси. 
През зимата преобладават североизточни ветрове, които отвяват снежната покривка от 
земеделските посеви. 

Климатичните особености на района позволяват отглеждането на редица земеделски 
култури – зърнени, зеленчуци, технически култури, овощни. 

 

Защитени територии  
Към настоящият момент България има развита мрежа от защитени територии в 

европейски план, включваща 973 ЗТ с обща площ 583 876.3 хa, което представлява около 5.3 
% от територията и акваторията на страната. В системата от ЗТ се включват резерватите, 
националните паркове, природни забележителности, природни паркове и защитени местности.  

В община Плевен са обособени следните защитени територии, обявени като такива, 
поради изключителната им стойност, произтичаща от присъщата им рядкост, 
представителност, естетичност, или които имат значение за науката и културата. В таблицата 
по-долу са описани всички защитени територии на по ЗЗТ. 
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Таблица Защитени територии по ЗЗТ  
Вид на защитената 

територия 
Наименование площ (ха) Местоположение 

Защитена местност Брестишко бранище 20.0 с. Тодорово 

Защитена местност Булин дол 0.9 гр. Плевен 

Защитена местност Гарваница 32.7 с. Върбица 

Защитена местност Гущера 6.42 с. Горталово 

Защитена местност 
Дългата бара - 

паметника 
1.6 с. Беглеж 

Защитена местност 
Кайлъка /вкл. 

Бохотската гора/ 
999.8 

гр. Плевен, с. Бохот, 
с.Радишево, 
с.Тученица 

Природна забележителност 
Карстово ждрело 

Чернелка 
449.2 

Община Плевен: 
с.Горталово, 

с.Къртожабене, 
с.Тодорово, 

Община Долни 
Дъбник: с. Петърница 

Природна забележителност 

Находище на терциерни 
/тортонски/ 

вкаменелости 

419.95 
с. Дисевица, 

с.Търнене, с. Ясен 

Природна забележителност Опански баир 53.0 с. Опанец 

Защитена местност Орниците 50.0 с. Бохот 

Защитена местност Палаза 0.52 с. Коиловци 

Природна забележителност Пещерата разбитица 0.5 гр. Плевен, с.Бохот 

Защитена местност Турията 162.27 с. Николаево 

Природна забележителност 

Фосилно находище на 
баденска фауна в 

местността моста на 
река Вит 

3.22 гр. Плевен 

 

Природните забележителности са представени от Каньоновидни долини, 
„Чернелка” – карстова долина на р.Чернелка (приток на р. Вит), пещера „Разбитица” , 

„Фосилно находище на Баденската фауна“, „Опански баир” и „Находище на терциерни 
/тортонски/ вкаменелости” . 

Природна забележителност “ Карстово ждрело Чернелка представлява живописен 
карстов каньон в централната част на Дунавската равнина, на около 12 км от град Плевен. По 
протежение на 7 км малката река Чернелка е образувала живописен каньон с ширина- от 60 до 
200 метра, и височина на скалите – от 10 до 35-40 метра. 

Изключителното богатство на скални образувания, специфичната орнитофауна и 
разнообразната флора са причина през 1969г. района да бъде обявен за природна 
забележителност. Тук се срещат представители на над 200 вида птици, 9 вида риби, 5 вида 
земноводни и 11 вида влечуги. Освен прекрасни природни забележителности “Чернелка” има 
и богато историческо минало: късно-антични и средновековни крепости - „Градище”; 

„Царевата пещера”; римски път- запазен и до днес; ранно-християнски скален манастир, както 
и свързаният с предполагаемо древно човешко присъствие „Провъртеник” – скално 



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

 

14 

 

образувание с дълбочина около 15 метра и формата на пръстен. Може да се видят и няколко 
изключителни природни феномена – карстовите извори „Баба Радица”, „Бъбля” и „Капчука, 
пещерите „Царева дупка”, „Момината” и „Ивановата”. 

През 2001 година по проект на Община Плевен в местността „Чернелка” е изградена 
екопътека, където са поставени 18 моста, много барбекюта, беседки, места за отдих.  Главната 
цел на екопътеката е повишаване на екологичната култура на посетителите и прякото 
общуване с природните дадености. По средата на маршрута се намира хижа “Капчука”, която 
разполага с 20 места, туристическа кухня и столова, водоснабдена и електрифицирана. До 
началото на екопътеката може да се подходи както от село Горталово, така и от село 
Къртожабене.  

С прекрасните си природни дадености, уникални исторически и природни обекти, 
резерват “Чернелка” е едно удивително място за пълноценен отдих, и разнообразни 
развлечения на съвременния градски човек. 

Защитените местности в района на общината представляват територии с характерни 
или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармоничното 
съжителство на човека и природата и местообитания на застрашени, редки или уязвими 
растителни и животински видове и съобщества. Защитени местности в общината са следните: 
„Кайлъка” – карстова долина на р. Тученица в землищата на гр.Плевен и селата Тученица, 
Бохот и Радишево, „Булин дол” – вековна церова гора в землището на гр.Плевен, „Дългата 
бара – паметника” – вековна гора от летен дъб в землището на с.Беглеж, „Орниците” – 

вековна дъбова гора в землището на с. Бохот, „Брестнишко бранище” – вековна дъбова гора 
в землището на с. Тодорово, „Турията” – естествени семенни дъбови гори в землището на 
с.Николаево, „Гарваница” – липова гора в землището на с. Върбица, „Гущера” – вековна 
гора от цер и летен дъб в землището на с.Горталово, „Палаза" - находище на обикновен 
сладник в землището на с.Коиловци.  

 

Защитени зони 

Защитените зони са територии, предназначени за опазване или възстановяване на 
благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете 
в техния естествен район на разпространение. България е на второ място в ЕС с процент от 
територията, която е в Натура 2000 (34.3% или 3 905 989 ха обща площ). 

Освен защитените територии, природни забележителности и защитени местности на 
територията на общината са разположени и зони под специална защита по единната 
европейска мрежа НАТУРА 2000. Мрежата гарантира поддържането, и където е необходимо, 
възстановяването на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и 
местообитанията на съответните видове в естествената им област на разпространение. В 
пространствения обхват на общината влизат следните защитени зони по директивите за 
местообитанията и птиците – „Река Вит“, „Студенец“, „Обнова“ и „Обнова – Караман 
дол“. 

Таблица Защитени зони на територията на Община Плевен 

Koд на защитена зонаИме на защитена зона Тип на защитена зона 

BG0002096  Обнова Защитена зона по директивата за птиците 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002096&siteType=BirdsDirective
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BG0000239  Обнова - Караман дол 
Защитена зона по директивата за 
местообитанията 

BG0000181  Река Вит 
Защитена зона по директивата за 
местообитанията 

BG0000240  Студенец Защитена зона по директивата за птиците 

BG0000240  Студенец 
Защитена зона по директивата за 
местообитанията 

 

ПРОГНОЗА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ –ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

 

Основно предназначение на териториите, режими на устройство и параметри на 
натоварване 

Основната цел на Общия устройствен план на Община Плевен е да даде цялостна 
концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран 
подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. 
Решенията на задачите, които произтичат от основната цел съответстват на нормативната 
уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано 
пространствено планиране и устойчиво развитие.  

Обхватът на разработката включва землищата на всички села на територията на Община 
Плевен (Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, 
Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, 
Радишево, Ралево, Тодорово, Тученица, Търнене и Ясен), както и землищата на гр. Славяново 
и на общинския център – гр. Плевен. 

В проектното предложение на ОУПО Плевен, за землището на гр. Плевен не се 
предоставя устройствено решение, тъй като то подлежи на самостоятелна разработка за ОУП 
на гр. Плевен и респективно неговото землище. 

 

Основно предназначение на териториите 

Териториалната структура на община Плевен според вида на територията се дели на:  
Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания); 
Територии на транспорта; 
Земеделски територии; 
Горски територии;  
Територии, заети от води и водни обекти; 
Защитени територии; 
Нарушени територии за възстановяване. 
 

Режими на устройство 

На територията на общината е въведен един режим: 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000239&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000181&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000240&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000240&siteType=HabitatDirective
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Земеделски територии с допустима смяна на предназначението (ЗЗтп) – допуска се 
смяна на предназначението според решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи.  

 

Параметри на натоварване 

Показателите за застрояване са съобразени с условията на Наредба 7 за ПНУОВТУЗ и те 
са за основните видове устройствени зони и територии разписани в Приложение 1 към 
Правилата и нормативите за прилагане на ОПУО Плевен. 

 

Баланс на територията 

Спрямо изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на 
устройствените планове, в табличен вид е представено разпределението на териториите по 
основно предназначение, основаващо се на данните за начин на трайно ползване (НТП) в 
обхвата на община от проектното предвиждане. 

В проектното предложение, територии част от землището на гр. Плевен запазват 
предназначението си спрямо съществуващото положение в баланса, тъй като те са обект на 
отделна разработка на ОУП на гр. Плевен. 

Баланс на територията на община Плевен – Посочен в Приложение 1 на ДОСВ. 
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ОБЩИНА ПЛЕВЕН 

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 
СЪЩЕСТВУВАЩО 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОЕКТ 

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

1  Урбанизирани територии     

  1.1 Жилищни функции 3450.38 4.26 3684.62 4.55 

  1.2 Обществено-обслужващи функции 281.74 0.35 178.93 0.22 

  1.3 Смесени функции 0.00 0.00 52.07 0.06 

  1.4 Производствени дейности 1642.08 2.03 2026.74 2.50 

  1.5 Складови дейности 373.64 0.46 88.24 0.11 

  1.6 Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 25.15 0.03 45.39 0.06 

  1.7 
Озеленяване, паркове и градини 445.51 0.55 542.43 0.67 

в т.ч. гробищни паркове 66.18 0.08 98.80 0.12 

  1.8 Спорт и атракции 38.84 0.05 28.99 0.04 

  1.9 Комунално обслужване и стопанство 88.46 0.11 46.12 0.06 

2  Земеделски територии     

  2.1 Обработваеми земи – ниви 48326.52 59.68 48004.80 59.28 

  2.2 Обработваеми земи – трайни насаждения 3878.40 4.79 3757.51 4.64 

  2.3 Необработваеми земи 12031.15 14.86 11342.13 14.01 

  2.4 Земеделски територии с възможна смяна на предназначението 0.00 0.00 360.70 0.45 

3  Горски територии     

  3.1 Гори 8464.69 10.45 7965.56 9.84 

  3.2 Горски земи 8.84 0.01 8.84 0.01 

4   Водни площи 683.78 0.84 679.04 0.84 

5   Транспорт и комуникации 1019.92 1.26 999.41 1.23 

6   Територии за инженерно-техническа инфраструктура 105.66 0.13 152.78 0.19 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ     

1   Опазване на културното наследство 109.78 0.14 109.78 0.14 

2   Терени със специално предназначение 0.00 0.00 900.44 1.11 

3   За възстановяване и рекултивация (препокриващи се) 0.00 0.00 117.03 0.14 

    Общо: 80974.53 100.00 80974.53 100.00 

III ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ (препокриващи се)  
1 Натура 2000 - Местообитания 

  1.1 ЗЗ BG0000240 "Студенец" (53.91% от зоната са в общината) 15065.13 18.60 15065.13 18.60 

  1.2 ЗЗ BG0000239 "Обнова - Караман дол" (0.71% от зоната са в общината) 76.78 0.09 76.78 0.09 

  1.3 ЗЗ BG0000181 "Река Вит" (24.81% от зоната са в общината) 1418.49 1.75 1418.49 1.75 

2 Натура 2000 - Птици 
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  2.1 ЗЗ BG0002096 "Обнова" (1.42% от зоната са в общината) 76.82 0.09 76.82 0.09 

  2.2 ЗЗ BG0000240 "Студенец" (53.91% от зоната са в общината) 15065.13 18.60 15065.13 18.60 

3 Защитени местности 

  3.1 ЗМ "Брестишко бранище" (100% от зоната са в общината) 13.23 0.02 13.23 0.02 

  3.2 ЗМ "Булин дол" (100% от зоната са в общината) 0.90 0.00 0.90 0.00 

  3.3 ЗМ "Гарваница" (100% от зоната са в общината) 31.07 0.04 31.07 0.04 

  3.4 ЗМ "Гущера" (100% от зоната са в общината) 6.42 0.01 6.42 0.01 

  3.5 ЗМ "Дългата бара - паметника" (100% от зоната са в общината) 1.60 0.00 1.60 0.00 

  3.6 ЗМ "Орниците" (100% от зоната са в общината) 58.71 0.07 58.71 0.07 

  3.7 ЗМ "Палаза" (100% от зоната са в общината) 0.52 0.00 0.52 0.00 

  3.8 ЗМ "Турията" (100% от зоната са в общината) 162.27 0.20 162.27 0.20 

  3.9 ЗМ "Кайлъка /вкл. бохотската гора/" (100% от зоната са в общината) 999.97 1.23 999.97 1.23 

4 Природни забележителности 

  4.1 
ПЗ "Находище на терциерни /тортонски/ вкаменелости" (100% от зоната са в 
общината) 424.26 0.52 424.26 0.52 

  4.2 
ПЗ "Фосилно находище на баденска фауна в местността моста на река Вит" 
(100% от зоната са в общината) 3.22 0.00 3.22 0.00 

  4.3 ПЗ "Пещерата Разбитица" (100% от зоната са в общината) 0.50 0.00 0.50 0.00 

  4.4 ПЗ "Опански баир" (100% от зоната са в общината) 35.98 0.04 35.98 0.04 

  4.5 ПЗ "Карстово ждрело Чернелка" (93.95% от зоната са в общината) 439.59 0.54 439.59 0.54 

    Общо: 80974.53 100.00 80974.53 100.00 
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Развитие на урбанизираните територии 
Преобладаващата селищна структура на община Плевен е компактната. Някои населени  

места като Беглеж, Горталово и Къртожабене притежават линеарна структура, обуславена от 
природо-географските условия и преминаващи през населените места реки и главни пътища, 
които са градообразуващи фактори. В допълнение е налице и природозащита по Натура 2000 
на големи територии около самите населени места включително и за Ралево и Николаево. 

Характерно за Славяново, Пелишат, Къшин и Коиловци е фрагментиране на производ-

ствените зони и дистанциране от компактната структура на населените места,  поради 
специфични производствени процеси. Това поставя доста трудни задачи за решаване пред 
колектива изработващ ОУП. Екипът се е опитал да окрупни и групира разпокъсаната 
територия на населените места, с цел да се подреди и насочи бъдещото усвояване на 
териториите в дадена посока и да се постигне компактност на територията. В исторически 
план компактността на територията улеснява постигането на ресурсна ефективност, подре-

деността и усвояемостта на територията.  
Предвижданията на ОУПО Плевен за пространствено развитие са насочени основно към 

социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на инвестиционни 
инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното развитие, както и 
доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени 
планове за територията на общината (такива са ПУП по отделни населени места). Моделът на 
развитие на общината се характеризира със селищните системи и стремеж към устойчиво и 
балансирано развитие на цялата територия съобразявайки се с естествените демографски 
процеси, природните дадености и потенциала за развитие на туризъм и икономика. Също така 
развитието се съобразява и със статута на ЗТ и 33, съгласно ЗЗТ и ЗБР.  

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

За територията на община Плевен има действащи кадастрални и регулационни планове, 
актуални цифрови модели на картите на възстановената собственост (КВС), както и актуални 
кадастрални карти (за землището на гр. Плевен). 

Предвиждания на ОУПО Плевен за разширяване на строителните граници на населените 
места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии до населените 
места, които са подходящи за застрояване, или вече са с променено предназначение, но са 
разпръснати, самостоятелни или не са в група. Развитието на отделните землища е както 
следва: 

Землище на гр. Плевен – за развитието на населеното място и неговото землище е на-

лице създаването на самостоятелна разработка – ОУП на гр. Плевен. ОУП на община Плевен 
се е съобразил изцяло с устройствените предвиждания на проекта за землището на гр. Плевен 
и са нанесени основните транспортно комуникационни съоръжения и предвижданията за 
тяхното развитие, както и всички елементи на техническата инфраструктура.  

Землище на гр. Славяново 

Урбанизирани територии 
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Жилищни територии – формират се две жилищни зони с ниско етажно жилищно 
застрояване на базата на територии в регулация на гр. Славяново и втора жилищна зона около 
съществуващи спортни съоръжения южно: 

1/Жм = 422.1 ха 

2/Жм = 44.2 ха 

Предимно производствени територии – обособяват се пет предимно производствени 
зони на базата на съществуващи терени със сменено предназначение за производствени 
нужди с разположение северно, западно и южно от населението място. Площта им е както 
следва: 

1/Пп = 82.2 ха 

2/Пп= 20.6 ха 

3/Пп= 37.2 ха 

4/Пп= 30.0 ха 

5/Пп= 9.5 ха 

Територии за озеленяване – обособяват се две зони за спорт и рекреация на „основата“ 

на съществуващи такива – северно и южно от града с означение и площ 1/Оз = 7.5 ха и 2/Оз = 
4.1 ха. Формират се гробищен парк от съществуващ такъв, северно от града - 145/Оз = 1.9 ха и 
нов гробищен парк, южно в имот общинска публична собственост - 212/Оз = 1.1 ха. 

Земеделски територии 

Всички земеделски територии запазват предназначението без посочените по-горе 
промени в жилищни и производствени зони. 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Беглеж 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии се разширяват и включват към регулационните граници на 
населеното място с обща площ от 11.6 ха. 

Предимно производствени територии – обособява се една западна предимно 
производствена зона на базата на съществуващи имоти и се присъединява към 
регулационните граници на населеното място: Извън регулационните граници на населеното 
място се обособява територия с предимно производствени дейности в североизточната част 
над селото: 

1/Пп = 10.5 ха 

862/Пп = 18.4 ха 

Територии за озеленяване – съществуващия гробищен парк се разширява на запад в имот 
общинска публична собственост: 

881/Оз = 7.2 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии не се променят с изключение на посочените по-горе окрупняване 
на територии на базата на имоти с вече сменено предназначение. 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
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Землище на с. Бохот 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват на югоизток на базата на предвидените в 
регулационния план на селото имоти с обща площ от 3.1 ха. 

Предимно производствени територии – формират се три предимно производствени зони 
северно, северозападно и югозападно на базата на съществуващи производствени и складови 
имоти и се включват в регулационните граници на селото: 

1/Пп = 6.5 ха 

2/Пп = 3.7 ха 

3/Пп = 33.3 ха 

Територии за озеленяване – обособява се спортен обект на базата на съществуващ такъв 
и се разширява гробищния парк на селото в имот общинска публична собственост: 

684/Оз = 1.7 ха 

717/Оз = 2.6 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се отреждат западно 
от селото по протежение на транспортното трасе: 

685/ЗЗтп = 7.6 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Брестовец 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии – жилищните територии се разширяват с 1.5 ха, за да се формира 
зона едно за жилищни нужди, както и с създаването на втора зона югоизточно от населеното 
място. 

1/Жм = 115.9 ха 

2/Жм = 20.4 ха 

Предимно производствени територии – създава се една предимно производствена зона 
източно от населеното място върху множество индивидуални инициативи за производствени 
и складови дейности: 

1/Пп = 19.5 ха 

Територии за озеленяване – двете съществуващи гробища на населеното място се 
разширяват в имоти общинска публична собственост за се отговори по-добре на нарастващите 
нужди на населението: 

563/Оз = 2.1 ха 

565/Оз = 1.0 ха 

Територии със специално предназначение – формира се зона в най-южната част на 
землището, която се стопанисва от Министерство на отбраната и се използва с отбранителни 
цели за нуждите на Българската армия: 

Зона 710 = 47.3 ха 

Земеделски територии 
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Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се заделят северно  от 
селото: 

522/ЗЗтп = 13.5 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Бръшляница 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии не се разширяват. 
Създават се две предимно производствени зони на базата на съществуващи такива 

северно и южно от населеното място: 
1/Пп = 7.9 ха 

2/Пп = 15.3 ха 

Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище североизточно от 
селото до площ от 2.4 ха в територии общинска публична собственост. 

Земеделски територии 

Обособяват се две зони от земеделски територии с допустима промяна на 
предназначението северно и южно от населеното място: 

5/ЗЗтп = 13.8 

20-1/ЗЗтп = 2.4 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Буковлък 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват югозападно от селото с площ 6.4 ха с цел 
окрупняване на територии с вече променено предназначение. 

Предимно производствени територии – формират се две производствени територии 
югозападно и югоизточно. 

1/Пп = 2.1 ха 

2/Пп = 3.1 ха 

Територии за озеленяване – разширява се гробищния парк за да отговори на неуредените 
проблеми с погребалния процес и на двете вероизповедания: 

276/Оз = 1.1 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – създават се две зони 
за окрупняване на територии с вече променено предназначение: 

277/ЗЗтп = 20.4 ха 

279/ЗЗтп = 8.3 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
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Землище на с. Върбица 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии запазват площта си. 
Създават се две предимно производствени зони североизточно и югозападно на базата 

на съществуващи такива. 
1/Пп = 10.1 

2/Пп = 30.7 

Територии за озеленяване - разширяват се съществуващото гробище в имоти общинска 
публична собственост и се обособява спортен терен на базата на съществуващ такъв. 

128/Оз = 1.9 ха 

177/ Оз = 0.6 ха 

Земеделски територии 

Земеделските територии не се променят с изключение на посочените по-горе територии. 
Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Горталово 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии на населеното място се разширяват с 0.2 ха източно и западно от 
населеното място и се включват в регулационните граници на населеното място.  

Предимно производствени територии – източно от селото се формира територия с режим 
на застрояване предимно производствени дейности, която окрупнява вече съществуващи 
производствени и складови дейности: 

728/Пп = 4.8 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии намаляват с 0.9 в следствие на окрупняване на производствените 
територии. 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Гривица 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват на юг и север с обща площ от 9.9 ха. 
Предимно производствени територии – формат се две зони североизточно и южно от 

населеното място на базата на съществуващи такива: 
1/Пп = 8.7 ха 

2/Пп = 12.9 ха 

Територии за озеленяване – запазва се парка западно от населено място и се разширява 
съществуващото гробище северно: 

354/Оз = 29.7 ха 

357/Оз = 2.4 ха 

Земеделски територии 
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Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се формират източно 
от населеното място: 

355/ЗЗтп = 13.1 ха 

351/ЗЗтп = 38.1 ха 

389/ЗЗтп = 4.4 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Дисевица 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии запазват площта си. 
Чисто производствени територии – на територията на землището се намира част от 

Рафинерия „Плама Плевен“ АД, която се отрежда в чисто производствени зони 400 и 371. 
Обособява се и нова зона за чисто производство до товарната гара южно от с. Ясен до 
производствени територии с подобно предназначение: 

400/Пч = 80.9 ха 

371/Пч = 10.5 ха 

345/Пч = 6.6 ха 

Предимно производствени територии – на територията на землището и не в 
непосредствена близост до населеното място се образуват 3 предимно производствени зони на 
базата на съществуващи имоти с променено предназначение: 

376/ Пп = 16.3 ха 

375/Пп = 9.9 ха 

409/Пп = 9.4 ха 

Територии за озеленяване – разширява се гробището на селото в южна посока върху 
територии с общинска частна собственост – горски територии: 

404/Оз = 1.2 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формират се две 
зони северно от селото и североизточно от селото върху територии Параграф 4 в местността 
„Булин дол“ 

403/ЗЗтп = 2.1 ха 

383/ЗЗтп = 52.5 ха 

 

Горски територии 

Горските територии намаляват с общо 0.5 ха за нуждите на гробищния парк. 
Землище на с. Коиловци 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват с имоти предвидени в регулационния план на 
селото на север и запад с обща площ от 1.5 ха. 

Предимно производствените територии се разширяват за обособяване на две ин-

дивидуални зони източно и югозападно от селото, които се включват в регулационните 
граници на селото: 
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1/Пп = 17.5 ха 

2/Пп = 36.0 ха 

Територии за озеленяване - обособяват за двата гробищни парка – източно и северно от 
селото. Първия се разширява в територии общинска публична собственост. Формира се 
спортен терен на базата на съществуващ такъв югозападно от селото: 

1/Оз = 5.6 ха 

78/Оз = 0.2 ха 

136/Оз = 2.5 ха 

Земеделски територии 

Формира се зона с земеделски територии с допустима промяна на предназначението на 
юг от селото: 

137/ЗЗтп = 31.3 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Къртожабене 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват северно и южно на базата на имоти с вече 
променено предназначение и се включват в регулационните граници на селото: 

1/Жм = + 2.9 ха  
Рекреационни устройствени зони за курортен отдих – създава се курортна зона на базата 

на съществуваща такава – южно от селото: 
582/Ок = 1.7 ха 

Територии за озеленяване – обособява се ново гробище западно от селото върху имот 
общинска частна собственост: 

555/Оз = 0.2 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – имотите по 
Параграф 4 се обособяват в зона с допустима промяна на предназначението западно от селото:  

508-1/ЗЗтп = 15.5 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Къшин 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии се разширяват на север във връзка с предвидени имоти по 
действащия регулационен план на селото и поради имоти с вече променено предназначение: 

1/Жм = + 4.2 ха 

Предимно производствени територии – формира се зона южно от селото и се включва в 
регулационните граници на селото: 

1/Пп = 11.5 ха 
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Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище на селото в имот 
общинска публична собственост и се формира зона за озеленяване източно от населеното 
място: 

484/Оз = 2.0 ха 

Земеделски територии 

Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а останалите запазват 
предназначението си. 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Ласкар 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват на запад с площ от 0.7 ха и се включват в 
регулационните граници на населеното място: 

1/Жм = + 0.7 ха 

Предимно производствени територии – обособява се северно производствена зона на 
базата на съществуваща такава и се приобщава към регулационните граници на населеното 
място: 

1/Пп = 4.3 ха 

Територии за озеленяване – разширява се съществуващия жилищен парк в южна посока 
в имот общинска частна собственост: 

823/Оз = 1.2 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението 

805-1/ЗЗтп = 4.5 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Мечка 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии се разширяват, чрез усвояване на имоти предвидени в регулацион-

ните планове на населеното място за разширяването му на север, северозапад, юг и югоизток с 
обща площ 18.0 ха. 

Обособява се източна предимно производствена зона на базата на съществуваща такава, 
която се включва в регулацията на населеното място и територия с режим на застрояване 
предимно производствена територия: 

1/Пп = 45.2 ха 

48/Пп = 14.7 ха 

 Територии за озеленяване – разширява се гробищния парк в територии общинска 
публична собственост и се формира спортен терен на базата на съществуващ такъв:  

38/Оз = 3.8 ха 

51/Оз = 1.4 ха 
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Земеделски територии 

Въвежда се режим на земеделски територии с допустима промяна на предназначението 
североизточно от населеното място: 

39/ЗЗтп = 3.5 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Николаево 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии не се разширяват. 
Предимно производствени територии – формира се една предимно производствена зона 

на базата на съществуваща такава и се включва в регулационните граници на населеното 
място: 

1/Пп = 19.7 ха 

Територии за озеленяване – източното гробище запазва размера си, а южното се 
увеличава за да покрие потребностите на населеното: 

901/Оз = 2.4 ха 

925/Оз = 2.6 ха 

Територии със специално предназначение – формира се една зона от имот с 
производствени дейност и горски имот стопанисвани от Министерство на отбраната за 
нуждите на Българската армия: 

Зона 938 = 644.8 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението 

851/ЗЗтп = 11.6 ха 

Горски територии 

Горските територии намаляват площта си подари отреждането им за територии със 
специално предназначение – 408.7 ха. 

 

Землище на с. Опанец 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии – формира се жилищна зона западно от населеното място на базата 
на съществуваща такава и се приобщава в регулационните граници: 

1/Жм = 91.0 ха 

Предимно производствени територии – окрупняват се съществуващи производствени и 
складови имоти в производствена зона южно от населеното място и се включва в регулация; 

1/Пп = 10.5 ха 

Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище северозападно от 
селото и се формира спортна зона северно: 

220/Оз = 2.7 ха 

270/Оз = 2.4 ха 

Земеделски територии 
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Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се обособяват 
югозападно и северозападно от селото: 

187/ЗЗтп = 47.1 ха 

265/ЗЗтп = 7.5 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Пелишат 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват с площ от 8.1 ха на север и юг върху имоти вече 
отредени за жилищни нужди с влезлия в сила регулационен план на селото. 

Чисто производствени територии – концесионната площ за добив на полезни изкопаеми 
югозападно от селото се запазва подари продължителността на концесията надхвърляща 
прогнозния срок на плана: 

695/Пп = 38.0 ха 

Предимно производствени територии – формират се три зони източно и западно, които 
се включват в регулационните граници на населеното място: 

1/Пп = 27.8 ха 

2/Пп = 26.7 ха 

3/Пп = 10.5 ха 

Територии за озеленяване – съществуващото гробище се разширява на изток в част от 
имот общинска публична собственост:  

626/Оз = 5.6 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се отреждат западно 
от селото: 

622/ЗЗтп = 10.4 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Радишево 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии се разширяват на север с площ от 16.2 ха върху терени с частично 
променено предназначение. 

Чисто производствени територии – обособена на базата на съществуващ имот южно от 
селото 

555/Пч = 3.6 ха 

Предимно производствени територии се обособят от съществуващи такива, южно от 
селото: 

533/Пп = 28.7 ха 

Рекреационни устройствени зони за вилен отдих – съществуващите зони по Параграф 4 
са оформени във нова зона западно от населеното място: 

452/Ов = 32.9 ха 
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Територии за озеленяване 

496/Оз = 1.6 ха 

Територии със специално предназначение стопанисвани от Министерство на отбраната и 
използвани за нуждите на Българската армия: 

Зона 499 = 88.8 ха 

Зона 532 = 10.3 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии се запазват с изключение на описаните по-горе промени. 
Горски територии 

Горските територии намаляват поради отреждането на територии със специално 
предназначение източно от селото в зона 499. 

 

Землище на с. Ралево 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии – разширяват се в северна и западна посока с обща площ от 0.3 ха и 
се присъединяват към регулационните граници на населеното място. 

Смесени територии – формира се смесена многофункционална зона на базата на имоти с 
вече променено предназначение по протежение на второкласен републикански път II-35: 

783/Смф = 11.3 ха 

Предимно производствени територии – обособява се предимно производствена зона на 
базата на имоти с производствени и складови дейности южно от населеното място и се 
включват в регулационните граници на населеното място: 

1/Пп = 13.3 ха 

Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище на населеното място 
в западна посока върху части от имот общинска публична собственост: 

758/Оз = 1.7 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формират се две 
зони с северно от населеното място и южно от населеното място: 

757/ЗЗтп = 5.6 ха 

776/ЗЗтп = 5.8 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Тодорово 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват в югоизточна посока и се включват в 
регулационните граници на населеното място: 

1/Жм = + 12.9 ха 

Предимно производствени територии – формира се производствена зона източно от 
селото на базата на имоти с производствени и складови функции: 

1/Пп = 20.9 ха 
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Територии за озеленяване – разширява се гробището на селото в югоизточна посока 
върху имот общинска част на собственост: 

593/Оз = 1.2 ха 

Територии със специално предназначение – формира се зона от имоти стопанисвани от 
Министерство на отбраната и използвани с отбранителни цели за нуждите на Българската 
армия: 

Зона 409 = 108.9 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формира се зона 
северозападно от населеното място: 

592/ЗЗтп = 5.7 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Тученица 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии запазват площта си и не се променят. 
Предимно производствени територии – оформят се производствени територии на базата 

на съществуващи имоти за производствени и складове дейности, съответно източно и южно 
от населеното място и се включват в регулационните граници на селото: 

1/Пп = 7.8 ха 

2/Пп = 17.7 ха 

Територии за озеленяване – създава се нов гробищен парк в имот общинска публична 
собственост южно от селото: 

1/Оз = 1.4 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се отреждат 
югоизточното от селото и южното от новосформираната производствена зона, по протежение 
на проектна транспортна отсечка за обходен републикански маршрут – втори клас. 

652-1/ЗЗтп = 7.7 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Търнене 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии не се разширяват. 
Чисто производствени територии – на територията на землището се намира част от 

Рафинерия „Плама Плевен“ АД, която се отрежда в чисто производствена зона: 
399/Пч = 176.5 ха 

Предимно производствени територии – формира се предимно производствена зона южно 
от населеното място на базата на съществуваща така: 

439/Пп = 9.6 ха 
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Територии за озеленяване – обособява се ново гробище за нуждите и на двете 
вероизповедания в част от имот с общинска публична собственост: 

441/Оз = 1.2 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формира се зона 
южно от населеното място на базата на предвижданията за разширяване по регулационния 
план на селото: 

440/ЗЗтп = 11.8 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Ясен 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии се разширяват на изток, като се формират две жилищни зони – 

първата на територията на населеното място, а втората от новообразуваната източна жилищна 
зона: 

1/Жм = 113.7 ха 

2/Жм = 30.8 ха 

Смесени територии – формира се смесена многофункционална зона на базата вече 
обособени складови и обслужващи обекти: 

318/Смф = 16.9 ха 

Чисто производствени територии – обособява се чисто производствена зона южно от 
село на базата имоти с вече сменено предназначение: 

344/Пч = 18.5 ха 

Предимно производствени територии – обособяват с три производствени зони от имоти 
с вече променено предназначение, които само се окрупняват и се включват в строителните 
граници на населеното място. Формира се производствена зона на същия принцип и северно 
от населеното място: 

1/Пп = 37.2 ха 

2/Пп = 2.5 ха 

3/Пп = 26.7 ха 

304/Пп = 13.0 ха 

Територии за озеленяване – разширява се гробището на селото в западна посока в имоти 
частна собственост и на обществени организации. Въвежда се режим на рекултивация за 
мината с изтичаща концесия през прогнозния срок на плана източно от селото и река Вит: 

303/Оз = 4.5 ха 

324/Оз = 15.0 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението 

346-1/ЗЗтп = 7.2 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
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Развитие на инфраструктурата 
Развитие на електроснабдителната инфраструктура 

В инвестиционната програма на ЧЕЗ Разпределение България АД през 2017г. и през 
последващите години в зависимост от предоставените инвестиционни средства са предвидени 
следните проекти: 

o Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на 
собственост на ТП 1 Върбица; 

o Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на 
собственост на ТП 2 Горталово; 

o Подмяна на кабели на територията на гр.Плевен. 
Всички нови устройствени зони в настоящият ОУПО Плевен имат съществуващи 

електроразпределителни мрежи с изключение на една зона „Предимно производствена 
устройствена зона“ №728 разположена източно от с.Горталово, за която е предвидено 
проектно трасе на електроразпределителната мрежа - 20kV. (Схема на електроснабдителна 
инфраструктура). 

 

Развитие на ВиК инфраструктурата 

През 2013 г. е изготвени предпроектно проучвание на проект“ Интегриран воден цикъл 
Плевен-Долна Митрополия“, с цел подобряване на качеството на водните ресурси, чрез 
подходящо пречистване на отпадъчните води. Мерките на предпроектното проучване 
обхващат агломерациите гр.Плевен, гр.Долна Митрополия, с.Тръстеник (общ.Долна 
Митрополия), с.Ясен и с.Буковлък (общ.Плевен). 

На територията на населените места в община Плевен се предвиждат следните мерки в 
два етапа на изпълнение: 

Първи етап включва следните мерки: 
Агломерация Плевен - частична рехабилитация на главния канализационен колектор до 

ПСОВ –Плевен (1,840) m; Реконструкция, Рехабилитация и Модернизация на ПСОВ - Плевен 
130,670ЕЖ – поемане на допълнителни отпадъчни водни количества и натоварвания от 
изследваните агломерации. 

Агломерация Ясен - рехабилитация на разпределителната мрежа (11.02 km, вкл. 754 
СВО) и нова разделна канализационна мрежа (16.71 km канализация, вкл. 1,163 СКО и 0,8 km 
дъждовна канализация), вкл. една нова канализационна помпена станция и тласкател 
(дължина 4.64 km, DN150) до ПСОВ - Плевен. 

Агломерация Буковлък – рехабилитация на разпределителната мрежа (13.57 km, вкл. 

1,357СВО) и нова разделна канализационна мрежа (13.15 km канализация, вкл. 1,352 СКО). 
Гравитачният канализационен колектор до ПСОВ - Плевен вече е изграден. 

Втори етап включва следните мерки: 
Агломерация Плевен (рехабилитация на главния канализационен колектор до ПСОВ - 

Плевен, съгласно мерките определени в първата фаза; Реконструкция и Рехабилитация на 
водоснабдителната и канализационната система. 

Агломерация Ясен – рехабилитация на разпределителната мрежа (7,2 km, вкл. 409 СВО) 
и нова разделна канализационна мрежа (2,89 km дъждовна канализация). 
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Агломерация Буковлък – нова разделна канализационна мрежа (2,04 km открит 
отвеждащ канал и 5,16 km дъждовна канализация). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура Схема на инвестиционните мерки предвидени в Предпроектното проучвание на 
проект“Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия“ 

На територията на населените места в община Плевен се предвиждат следните мерки 
според РГП за обособена територия на „ВиК“ ЕООД гр.Плевен. 

 

Таблица Приоритетните мерки за водоснабдяване 

Краткосрочна инвестиционна програма 

Обхванати населени 
места 

Препоръчани мерки 

Тръстеник, Долна 
Митрополия, Биволаре, 
Опанец, Ясен, 
Брестовец 

Реконструкция на главен водопровод Черни Осъм на територията на 
Плевен 

Буковлък, Биволаре, 
Опанец, Победа, Ясен, 
Долна Митрополия 

Нова ПСПВ за Опанец, Буковлък, Биволаре, Ясен, Победа и Долна 
Митрополия 

Победа, Биволаре, 
Долна Митрополия, 
Тръстеник, Ясен, 
Опанец, Плевен 

Реконструкция на напорен водопровод на ПС Биволаре 

Ясен, Плевен, Опанец Реконструкция на 31 водовземни помпи на кладенци Долна Митрополия 

Победа, Биволаре, 
Долна Митрополия, 

Реконструкция на 29 водовземни помпи на кладенци Биволаре 
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Тръстеник, Ясен, 
Опанец, Плевен 

Долни Дъбник, Плевен 
Реконструкция главен водопровод от дренаж Езерото-Крушовица до ПС 
Крушовица II 

Ясен Реконструкция на напорен водопровод от ПС Вит до село Ясен 

Плевен 
Реконструкция на гравитачен водопровод от резервоар Висока зона до 
резервоар Скобелев парк 

Плевен 
Реконструкция на гравитачен водопровод от резервоар Дружба до квартал 
Дружба 

Ясен, Плевен, Опанец 
Реконструкция на водопровод от 31 кладенеца на група Долна 
Митрополия 

Победа, Биволаре, 
Долна Митрополия, 
Тръстеник, Ясен, 
Опанец, Плевен 

Реконструкция на напорен водопровод от 29 кладенеца на група Биволаре 

Плевен Реконструкция на напорен водопровод на ПС Опанец 

Плевен 
Реконструкция на гравитачен водопровод от резервоар "IV км" до AC 
432(Плевен висока зона) 

Плевен 
Реконструкция на главен водопровод от резервоар 5500 м3 до резервоар 
Дружба 

Плевен 
Реконструкция на главен водопровод от квартал Дружба до резервоар 
5000 м3 

Буковлък 
Модернизация на съоръженията за обеззаразяване - Наредба № 9 -
Буковлък 

Плевен Реконструкция на напорен водопровод II до ПС Вит 

Николаево, Биволаре, 
Брестовец, Буковлък, 
Долна Митрополия, 
Къшин, Крушовица, 
Ласкар, Опанец, 
Плевен, Победа, Ралево, 
Тодорово, Тръстеник, 
Ясен 

Завършване на системата SCADA 

Ясен, Плевен Реконструкция на ПС Вит I 
Ясен, Плевен Реконструкция на ПС Вит II 
Плевен Реконструкция на ПС Стадиона (МСРО) 
Плевен Реконструкция на ПС Стадиона 

Плевен Реконструкция на ПС Сарая 

Плевен Реконструкция на ПС Опанец 

Плевен Реконструкция на ПС Крушовица 2 

Плевен Реконструкция на ПС Кожухарска чешма 

Плевен Реконструкция на ПС Кайлъка 

Плевен Реконструкция на ПС Дружба 

Плевен Реконструкция на ПС Чучура 

Плевен Реконструкция на ПС Буковлък 

Победа, Биволаре, Реконструкция на ПС Биволаре 
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Долна Митрополия, 
Тръстеник, Ясен, 
Опанец, Плевен 

Плевен 
Изграждане на пречиствателни съоръжения за отстраняване на мътност- 

Наредба № 9 - Плевен 

Тученица, Радишево, 
Пелишат, Згалево 

Изграждане на нов водоизточник (дълбок кладенец, водопроводи и ПС) за 
отстраняване на нитрати от питейни води-Наредба №9 - Тученица, 
Радишево,Пелишат и Згалево 

Бръшляница Изграждане на нов водоизточник - Наредба № 9 - Бръшляница 

Горталово Изграждане на нов водоизточник - Наредба № 9 - Горталово 

Коиловци 
Модернизация на съоръженията за обеззаразяване - Наредба № 9 -
Коиловци 

Гривица Модернизация на съоръженията за обеззаразяване - Наредба № 9 -Гривица 

Коиловци 
Модернизация на съоръженията за обеззаразяване - Наредба № 9 -
Коиловци 

Средносрочна инвестиционна програма 

Обхванати населени 
места 

Препоръчани мерки 

Плевен Реконструкция на ПС Крушовица III 
Плевен Реконструкция на ПС Крушовица II 
Крушовица, 
Къртожабене, Плевен 

Реконструкция на 32 водовземни помпи на кладенци Крушовица 

Плевен Реконструкция на резервоар Стадиона 80000м3 (ниска зона) 
Плевен Реконструкция на резервоар Стадиона 30000м3 (ниска зона) 
Плевен Реконструкция на резервоар Скобелев парк 11 000м3 (средна зона) 
Ясен, Плевен Реконструкция на резервоар ПС Вит 1500 м3 

Плевен Реконструкция на резервоар ПС Крушовица II, 1500 м3 

Плевен Реконструкция на резервоар ПС Дружба 5 500 м3 

Плевен Реконструкция на резервоар Плевен-висока зона 11 000 м3 

Плевен Реконструкция на резервоар Комудара 8000 м3 

Плевен Реконструкция на резервоар Индустрия 2000 м3 

Къшин, Плевен Реконструкция на резервоар Черни Осъм 5000 м3 (Брест) 
Крушовица, 
Къртожабене, Плевен 

Реконструкция на напорен водопровод от 32 кладенеца на група 
Крушовица 

Плевен 
Реконструкция на напорен водопровод от ПС Крушовица III до резервоар 
Комудара 

Плевен 
Реконструкция на напорен водопровод от ПС Крушовица II до ПС 
Крушовица III 

Плевен 
Реконструкция на гравитачен водопровод от резервоар Комудара до РС 
Панорама 

Плевен 
Реконструкция на 1% от съществуващата мрежа годишно, с цел постигане 
устойчиво развитие на водоснабдителната мрежа 

Николаево, Биволаре, 
Брестовец, Буковлък, 
Долна Митрополия, 
Къшин, Крушовица, 

Проектиране и инсталиране на устройства за измерване на налягането 
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Ласкар, Опанец, 
Плевен, Победа, Ралево, 
Тодорово, Тръстеник, 
Ясен 

Николаево, Ласкар, 
Ралево, Тодорово, 
Брестовец, Къшин, 
Плевен 

Реконструкция на 2% от водопровод Черни Осъм годишно 

Градина, Къртожабене, 
Петърница, Търнене 

Проектиране и инсталиране на нова система SCADA 

Славяново Проектиране и инсталиране на нова система SCADA 

Славяново 
Реконструкция на 1% от съществуващата мрежа годишно, с цел постигане 
устойчиво развитие на водоснабдителната мрежа 

Дългосрочна инвестиционна програма 

Обхванати населени 
места 

Препоръчани мерки 

Плевен 
Реконструкция на 2% от съществуващата мрежа годишно, с цел постигане 
устойчиво развитие на водоснабдителната мрежа 

Николаево, Ласкар, 
Ралево, Тодорово, 
Брестовец, Къшин, 
Плевен 

Реконструкция на 2% от водопровод Черни Осъм годишно 

Градина, Къртожабене, 
Петърница, Търнене 

Проектиране и инсталиране на устройства за измерване на налягането 

Славяново Проектиране и инсталиране на устройства за измерване на налягането 

Славяново 
Реконструкция на 2% от съществуващата мрежа годишно, с цел постигане 
устойчиво развитие на водоснабдителната мрежа 

 

Таблица Приоритетните мерки за отвеждане и пречистване на отпадъчни води 

Краткосрочна инвестиционна програма 

Обхванати населени 
места 

Потенциални мерки Препоръчани под-мерки 

Плевен, Долна 
Митрополия, Долни 
Дъбник, Тръстеник, 
Буковлък, Ясен, Победа, 
Опанец, Гривица, 
Божурица, Биволаре, 
Дисевица, Подем, 
Търнене, Рибен, Горна 
Митрополия, Брестовец, 
Радишево, Къшин, 
Тодорово 

ПРОЕКТ 3: "Воден цикъл Плевен-

Долна Митрополия" 
"Реконструкция и рехабилитация 
довеждащ колектор и 
модернизация на ПСОВ 
с.Божурица" 

Реконструкция на ПСОВ 
"Божурица", град Плевен 
Реконструкция на 10.0 км от 
канализационната мрежа до ПСОВ 

Плевен 
ПРОЕКТ 4: „Обследване на гл. 
кан. колектори в гр. Плевен" 

Обследване на 46.0 км от 
канализационната мрежа 

Плевен ПРОЕКТ 5: "Реконструкция, Изграждане на 14.9 км 
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рехабилитация и доизграждане на 
гл. колектори в гр. Плевен" 

канализационна мрежа 
Реконструкция на 3.0 км от 
канализационната мрежа 
Рехабилитация на 46.0 км от 
канализационната мрежа 

Плевен 

ПРОЕКТ 6: "Реконструкция на 
канализационна мрежа ЖК 
"Сторгозия - гр. Плевен" 

Реконструкция на 9.2 км от 
канализационната мрежа 
Рехабилитация на 9.2 км от 
канализационната мрежа Изграждане 
на 4.5 км дъждовна канализация 

Ясен 

ПРОЕКТ 7: “Изграждане на КПС - 
Ясен и напорен тръбопровод до 
съществуващ колектор към ПСОВ 
Плевен” 

Изграждане на 4.7 км 
канализационна мрежа и нова 
помпена станция 

Ясен 

ПРОЕКТ 8: "Изграждане на 
разделна канализационна мрежа - 
с. Ясен" 

Изграждане на 17.8 км 
канализационна мрежа Изграждане 
на 3.3 км дъждовна канализация 

Буковлък 

ПРОЕКТ 10: "Изграждане на 
канализационна мрежа - с. 
Буковлък" 

Изграждане на 16.2 км 
канализационна мрежа 

Славяново, Тотлебен 

ПРОЕКТ 18: "Изграждане на 
външен довеждащ канализационен 
колектор и ПСОВ в гр. Славяново" 

Изграждане на нова ПСОВ 
Славяново Изграждане на 5.5 км 
канализационна мрежа до ПСОВ 

Славяново 

ПРОЕКТ 19: "Изграждане 
канализационна мрежа на гр. 
Славяново" 

Изграждане на 46.2 км 
канализационна мрежа Изграждане 
на 5.0 км дъждовна канализация 

Ясен 

ПРОЕКТ 20: "Изграждане 
довеждащ колектор до Ясен , 
доизграждане и реконструкция 
канализационна мрежа гр. Долни 
Дъбник - I Етап 

Изграждане на 5.6 км 
канализационна мрежа до село Ясен 
Изграждане на 27.1 км 
канализационна мрежа 
Реконструкция на 1.1 км от 
канализационната мрежа 

Средносрочна инвестиционна програма 

Обхванати населени 
места 

Потенциални мерки Препоръчани под-мерки 

Плевен 

ПРОЕКТ 26 "Реконструкция, 
рехабилитация и доизграждане на 
канализационна мрежа в градската 
част, ляв бряг р. Тученица - 
гр.Плевен" 

Изграждане на 1.1 км от 
канализационната мрежа 
Реконструкция на 15.4 км от 
канализационната мрежа 
Рехабилитация на 15.4 км от 
канализационната мрежа Изграждане 
на 1.4 км дъждовна канализация 

Плевен 

ПРОЕКТ 27: "Реконструкция, 
рехабилитация и доизграждане на 
канализационна мрежа в градската 
част, десен бряг р. Тученица - 
гр.Плевен" 

Изграждане на 1.1 км 
канализационна мрежа 
Реконструкция на 28.0 км от 
канализационната мрежа 
Рехабилитация на 28.0 км от 
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канализационната мрежа 

Дългосрочна инвестиционна програма 

Обхванати населени 
места 

Потенциални мерки Препоръчани под-мерки 

Плевен 

ПРОЕКТ 34: "Реконструкция, 
рехабилитация на канализационна 
мрежа в ЖК"Дружба - гр. Плевен" 

Реконструкция на 9.5 км от 
канализационната мрежа 
Рехабилитация на 9.5 км от 
канализационната мрежа 

Плевен 

ПРОЕКТ 35: "Реконструкция, 
рехабилитация на канализационна 
мрежа в ЖК"Кайлъка - гр. Плевен 
" 

Реконструкция на 3.0 км от 
канализационната мрежа 
Рехабилитация на 3.0 км от 
канализационната мрежа 

 

Трасетата на бъдещите инвестиции, заложени в РГП за обособена територия на „ВиК“ 

ЕООД гр.Плевен ще бъдат уточнени допълнително с ПУП. 
Съществуващите ВиК мрежи и съоръжения, както и тяхното развитие са нанесени на 

(Схема на ВиК инфраструктура). 
 

Развитие на газопроводната инфраструктура 

В пространствената структура на община Плевен е предвиден да преминава основен 
магистрален газопровод „Южен поток“, транзиращ газ от Русия през България за Централна 
и Южна Европа.  

Проектното трасе на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България, 
преминава от изток на запад през 11 административни области-Варна, Шумен, Търговище, 
Разград, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин. 

Проектните трасета на основната тръба и лупинг на газопровод „Южен поток“, както и 
технологичната и резервна съобщителна линия на територията на община Плевен, преминават 
през землищата на селата Бохот, Ралево, Горталово и Беглеж. 

Трасето в община Плевен, област Плевен започва около км 309,0 на основната тръба на 
газопровода (землищна граница с.Слатина, община Ловеч и с.Бохот, община Плевен). 
Продължава през обработваеми земеделски земи в посока запад успоредно на съществуващия 
газопровод и проектен газопровод Набуко. Пресича дере на около 3 км южно от с.Бохот, чупи 
на северозапад, като пресича малко дере и два електропровода ВЛ 20кВ и 110 кВ, чупи на 
северозапад пресича газопроводно отклонение за АГРС-Плевен и общински асфалтов път за 
с.Ралево. Близо до прехода на пътя се разполагат площадки за КВ-1. Св-1. КВ-2, Св-2 и КИП и 
ел.-Ралево. Трасето пресича електропровод ВЛ 20кВ и заобикаля с.Ралево от север през 
обработваеми земеделски земи. Пресича река Чернялка и дере ( ляв приток на р.Чернялка). 
Територията между тях е включена в зона от Натура 2000-BG0000240. Навлиза в землището 
на с.Горталово около км 322.8 и на 1км южно от с.Горталово пресича републикански път III-

3502. Продължава в обработваеми земеделски земи, като заобикаля от северозапад защитена 
територия Гущера. Пресича гора около 0.5км включена в Натура 2000-BG0000240, навлиза в 
ниви в землището на с.Беглеж и достига до общинска граница Плевен-Долни Дъбник на км 
328.7. 
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Трасето на газопровода се състои от две тръби DN 1400 (основна и лупинг). Основната 
тръба и лупинга се разполагат на разстояние от 18м една от друга в гори и при преходи на 
препятствия. 32м в земеделски земи. Успоредно на основната тръба на 7-8 м от двете страни 
се разполагат технологичен и резервен съобщителни кабели. 

Сервитутите на трасето са както следва: 
o 1 тръба – при диаметър над DN1000: ивици с ширина по 17.5м от двете страни на оста 

на газопровода. Обща ширина на сервитутната ивица-35м. 
o 2 тръби-в земи с нестопанско предназначение и негодни за селско стопанско 

производство и земи от държавен горски фонд при диаметър над DN 1000: две външни за 
трасето ивици, успоредни на оста на крайните газопроводи с широчина по 17м. Минимално 
разстояние между тръбите е 18м. Обща ширина на сервитутната ивица-52м. 

o 2 тръби- в земи със селскостопанско предназначение ( при отнемане и възстановяване 
на плодородния почвен слой) при диаметър над DN1000: две външни за трасето ивици, 
успоредни на оста на крайните газопроводи с широчина по 17м. Минимално разстояние 
между тръбите е 32м. Общата ширина на сервитутната ивица – 66м 

Сервитутната зона на съобщителните кабели попада в тази на преносния газопровод. 
Сервитутните зони на ел.кабелите ниско напрежение за захранване на анодните 

заземителни устройства (АЗУ) е по 2м от двете страни на кабела, съгласно Наредба №16 за 
сервитутите на енергийните обекти. 

Сервитутните зони на технологичните площадки са както следва: 
o Кранови възли (с и без продухващи свещи)-попадат в сервитута на газопровода; 
o Площадки за управление, електрозахранване и катодна защита (КИП и ел.)- участък с 

ширина 2м около външната граница на обекта. 
o Радиомачтите се разполагат на площадките на КИП и ел, КС, ПрС, ПуС, ПуПрС. 
Подходът към сервитутната зона ще се осъществи от наличните улична или пътна 

мрежа, както и от полски пътища. Сервитутната зона е предназначена за изграждане, 
експлоатация и ремонт на газопроводите и кабелите. 

 

Газопровод „Набуко“ 

В проект е и изграждането на магистрален газопровод „Набуко“, транзиращ газ от 
източната граница на Турция през територията на България, Румъния и Унгария до Австрия. 
Газопроводът "Набуко" ще предоставя газ на националните газопреносни мрежи и подземните 
хранилища в петте транзитни страни чрез системни връзки. 

Основни характеристики на газопровода  
По предназначение газопровод "Набуко", наричан за краткост „Газопроводът”, е 

преносен. Предвижда се газопроводната тръба да бъде стоманена, с диаметър Ф1422 mm 
(56”), дебелина от 22÷30 mm и проектно налягане DP=100 barg. Този диаметър може да 
претърпи последващи промени в следствие преговорите с консорциума, експлоатиращ 
находището Шах Дениз ІІ, като диаметърът може да се редуцира до 48” (1228,8 mm ) или до 
42” (1075,2mm). Поради причина, че проектният диаметър на газопровода при всички случаи 
ще надвишава 1000 mm, се прилагат изискванията за минимален размер на сервитута на 
газопровода, предвидени в чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредбата № 16 от 2004 г. за сервитутите на 
енергийните обекти и т. 5 от Приложение № 3 към същата разпоредба. Поради това промени в 
ширината на сервитутната ивица, така както е предвидена в техническото задание и 
парцеларния план, не се налагат.  
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По цялата си дължина Газопроводът ще бъде положен подземно, с минимално покритие 
1.00 m. 

По трасето на газопровода се учредяват сервитутни зони съобразени с технологичните 
нужди за изграждането му и експлоатацията на съоръженията. Сервитутната зона на трасето е 
съобразена с разпоредбите на чл. 64 от Закона за енергетиката и обхваща както правото на 
прокарване на линейната част на съоръжението, така и правото на преминаване на хора и 
техника за времето на цялостната експлоатация на газопровода и ограниченията в ползването 
на имотите, предвидени за прокарване на трасето. 

Ширината на сервитутната зона на Газопровода в земеделски територии е 36m 
несиметрично разположена на 12 m и 24 m спрямо оста на тръбата, а в горски територии и 
земеделски територии заети от трайни насаждения, сервитутната ивица е симетрична, с 
размер 30 m или 15 m+15 m. 

Размерите на сервитутните зони са съобразени с изискванията, предвидени в Наредба 
№16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти като е използвана възможността, 
съгласувано с Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, същите да бъдат намалени под минималните. 

Към газопровода ще се изградят технологични съоръжения и площадки.В траншеята на 
Газопровода, покрай газопроводната тръба ще бъде изпълнен оптичен кабел, положен в 
HDPE-тръба. Дължината на Газопровода през територията на Р. България е 422 км. 

Трасето на газопровода НАБУКО в участъка през община Плевен, преминава през 
следните землища: 

Таблица Местоположение и дължина на проектно трасе на газопровод „Набуко“ 

Землище ЕКАТТЕ от км до км Дължина, км 

с. Бохот 05921 320+481.98 326+677.80 6.20 

с. Николаево 51620 326+794.00 336+642.37 9.85 

с. Ласкар 43147 328+933.98 330+381.85 1.45 

с. Беглеж 03068 336+642.37 339+914.97 3.27 

Източник: ПУП-Парцеларен план на газопровод „Набуко“ 

Общата дължина на трасето на газопровода попадащо на територията на община Плевен 
е 20,77 км. 
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Фигура Газопреносна мрежа на Р.България 

Пресичания на газопровода 

В землището на с. Беглеж, Газопроводът преминава през територия на транспорта- 

0.9%, земеделска територия - 99.1% . На km 337+637.86 Газопроводът пресича km 13+275.64 
асфалтов път № 3502 (Плевен - о.п. Ловеч) Брестовец - Горталово - Беглеж - Бежаново - Ъглен 
(Садовец -Дерманци), клас III. На km 338+550.52 Газопроводът пресича стълбова линия без 
монтирани проводници. 

В землището на с. Бохот, Газопроводът преминава през земеделска територия-98.7%, 

територия, заета от води и водни обекти- 1.3%. На km 326+457.24 Газопроводът пресича 
стълбова линия без монтирани проводници. През землището Газопроводът преминава покрай 
Национален преносен газопровод, като е спазено минималното нормативно отстояние до него. 
Трасето на газопровода и кабелите към него са нанесени по данни на Булгартрансгаз.  

В землището на с. Ласкар, Газопроводът преминава през земеделски територии-100% . 

На km 330+281.01 Газопроводът пресича водопровод на ВиК - Плевен, който е заснет чрез 
геодезически методи и е съставен протокол за съгласуване между представител на 
съответното експлоатационно дружество и представител на „ГЕОПЛЮС” ЕООД. През 
землището Газопроводът преминава покрай Национален преносен газопровод, като е спазено 
минималното нормативно отстояние до него. Трасето на газопровода и кабелите към него са 
нанесени по данни на Булгартрансгаз. 

В землището на с. Николаево, Газопроводът преминава през територия на транспорта- 

0.3%, земеделска територия- 87.8%, горски територии - 11.9%, територия, заета от води и 
водни обекти- 0.04% . На km 326+797.43 Газопроводът пресича km 23+978.47 на път №35 
(Гара Бяла -о.п. Плевен) Гривица - Плевен - о.п. Ловеч - Троян - Кърнаре - (Розино - Карлово), 
клас II ). На km 326+809.22 Газопроводът пресича оптичен кабел, собственост на, ВИВАКОМ. 
На km 326+834.96 Газопроводът пресича въздушни линии високо напрежение 110 kV  3290 

Славянци и 3300 Горталов, собственост на ЕСО, която е заснета чрез геодезически методи. На 
km 328+237.27 Газопроводът пресича водопровод на ВиК - Плевен, който е заснет чрез 
геодезически методи и е съставен протокол за съгласуване между представител на 
съответното експлоатационно дружество и представител на „ГЕОПЛЮС” ЕООД. На km 
328+344.25 Газопроводът пресича съобщителен кабел по данни на „Булгаргаз”. На 328+348.39 
Газопроводът пресича национален газопровод по данни на „Булгаргаз”. На km 330+650.54 
Газопроводът пресича съобщителен кабел на „Булгаргаз”, който е заснет чрез геодезични 
методи. На 330+658.57 Газопроводът пресича национален газопровод по данни на 
„Булгаргаз”. На km 331+225.70 Газопроводът пресича река Чернелка. На km 331+262.30 
Газопроводът пресича въздушна линия високо напрежение 20kV извод „Николаево” по данни 
от заснемане и ЧЕЗ. На km 331+357.03 Газопроводът пресича km 13+501.29 на път № 
LOV1054 между LOV 1052, Славяни - Ловеч/Баховица - Гр. Общ. (Ловеч - Плевен), 
Николаево - Ралево -/II - 35/, клас IV. На 332+080.16 Газопроводът пресича национален 
газопровод по данни на „Булгаргаз”. На km 332+088.01 Газопроводът пресича съобщителен 
кабел по данни на „Булгаргаз”. През землището Газопроводът преминава покрай Национален 
преносен газопровод, като е спазено минималното нормативно отстояние до него. Трасето на 
газопровода и кабелите към него са нанесени по данни на Булгартрансгаз. 
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Площадки за технологични съоръжения към Газопровода 

За обслужване на Газопровода при неговата експлоатация се предвиждат площадки за 
наземни инсталации/Технологични площадки/. Размерът им варира от 2 до 160 дка. 

Наземните инсталации по газопровода са както следва: 
- Кранови възли (КВ) общо 16 броя, отстоящи на макс. ~ 30km разстояние един от друг;  
- Измервателна станция за междусистемна връзка и редуциране на налягането ГИС 

Станция за очистване на Газопровода (СОГ)  
- Гранична газоизмервателна станция ГГИС и Станция за очистване на Газопровода 

(СОГ)  
- Станция за катодна защита. 
Към всяка площадка е предвиден път за достъп, отклонен от съществуващи полски, 

общински или републикански пътища и кабелно трасе за ел.захранване. 
На територията на община Плевен има една технологична площадка за наземни 

инсталации (Кранов възел 12- ВВ 312) в землището на с.Николаево. 
 

Кабелни трасета за ел.захранване 

За ел. захранване на Технологичните площадки по линейната част на Газопровод 
„Набуко“ и за присъединяване им към електроразпределителната мрежа са разработени 
трасета за кабелните линии. 

Обектите са Първа категория на сигурност на ел. захранване. Независимия източник за 
ел. захранване на обекта е резервен дизел – агрегат. 

Кабелните линии (Средно Напрежение; Ниско Напрежение ) ще бъдат положени в 
изкопна траншея на нормативна дълбочина, като над кабела се полага защитна жълта PVC 
лента надпис „Внимание положен ел. кабел“. 

Съществуващите проводи от техническата инфраструктура – газопроводи, 
електропроводни линии, кабели, водопроводи, канализации, напоителни и отводнителни 
системи и други се пресичат съгласувано със собственика на мрежата с нормативен ъгъл на 
пресичане и осигуряване на необходимото светло разстояние.  

   

Развитие на разпределителна газопроводна мрежа 

Развитието на газопроводната мрежа в общината зависи до голяма степен от 
експлоатиращото дружество „АРЕСГАЗ” АД гр.София, както и инвестиционните намерения.  

По данни на Министерството на околната среда и водите и във връзка с постъпило 
уведомление от Булгартрансгаз ЕАД за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен 
(магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж-КВ Дерманци-КВ Батулци-КВ Калугерово“. 

Участъка предвиден за реконструкция на територията на община Плевен попада в землището 
на с.Беглеж с дължина 1418м. Новопроектирания газопровод се предвижда да се изгради в 
траншеята на демонтирания газопровод или при невъзможност в отделна такава, но в рамките 
на учредения сервитут. Диаметъра на съществуващия газопровод ще се запази DN 700. Освен 
подмяната на тръбите се предвижда реконструкция на очистно съоръжение (ОС) Беглеж- 

подмяна на съществуващо съоръжение (кранове, тръби и камери), като се запазят размерите 
на съществуващата площадка. Участъка за подмяна на магистралния газопровод е посочен на 
Схема на газопроводна инфраструктура приложена към ОУП на община Плевен. 
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В предварителния проект на ОУП на Община Плевен се предвижда газоснабдяване на 
населените места в близост до гр. Плевен, където има развита съществуваща разпределителна 
газопроводна мрежа – с. Ясен, с. Дисевица, с. Търнене (прокарването на проектните трасетата 
за трите села се осъществява извън границите на ПЗ „Находище на терциерни (тортонски) 
вкаменелости“ и ПЗ „Фосилно находище на баденска фауна в местността моста на река Вит“), 

с. Опанец, с. Буковлък, с. Къшин, с. Брестовец, с. Радишево и с. Гривица.  
За останалите населени места в общината развитието на газопроводната мрежа ще 

зависи до голяма степен от изграждането на двата проекта „Южен поток“ и „Набуко“, както и 
изготвяне на проект за магистрален газопровод за по-отдалечените населените места в 
североизточния край на община Плевен. 

Точното местоположение на проектните трасета на разпределителната мрежа, следва да 
се определят с подробен устройствен план. 

Съществуващите газопроводни мрежи, както и тяхното развитие са нанесени на (Схема 
на газопроводната инфраструктура). 

 

Развитие на транспортната инфраструктура 

Най – сериозно значение за успешното икономическо развитие на района има 
транспортната система. Удобния и бърз транспорт е първото и най - важно условие за 
осъществяване на пътническите и товарни превози върху територията на общината и към 
останалите райони с цел не само регионално, но и с национално значение. 

Предвижданията за усъвършенстване и доизграждане на пътната мрежа са свързани с 
реализирането на нови проектни пътни трасета и рехабилитация и реконструкция на 
съществуващите.  

Бъдещите проекти от национално значение, свързани с развитието на републиканската 
пътна мрежа на територията на община Плевен, са: 

 Очаква се стартиране през 2017 год. ЛОТ 7 „Ремонт на път II-35, Плевен-Ловеч, км 
13+600 - км 25+450“ със средства по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -2020“ с 
бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ София; 

 Очаква се стартиране на процедури за инженеринг - проектиране и строителство на 
участък от магистрала Хемус до пресичането й с републикански път II-35, Плевен - Ловеч, 
като стратегията и провеждането на пътната политика е в правомощията на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ София; 

 Във връзка с облекчаване на трафика през град Плевен съществуват предпроектни 
проучвания на Източен обходен път на гр. Плевен на трасето Ловеч – Плевен – Никопол. 
Трасето на път II-35 преминава през гр. Плевен (по бул. “Христо Ботев” и ул. “Хемус”), което 
предизвиква натоварване както на градската транспортна мрежа, така и повишаване на 
атмосферната замърсеност в границите на града. Изграждането на обходния възел е 
необходимо и поради планираното изграждане на нова фериботна връзка между България и 
Румъния - комплекса Никопол - Турну Магуреле, което ще повиши пътнико и товаропотока 
по път II-35. 

 Изграждане на нови транспортно-комуникационни трасета с национален и регионален 
характер - трасето на автомагистрала “Хемус” на юг от гр. Плевен. Предвижда се изграждане 
на пътен възел „Плевен“ за връзка на АМ „Хемус“ с път II-35. 
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 Рехабилитация и реконструкция на съществуващите общински пътища, които са в 
лошо състояние. 

 Планиране и реализиране на дейности по текущ ремонт и поддържане на общинската 
пътна мрежа. 

Бъдещото доизграждане и развитие на комуникационно-транспортната система на 
общината ще удовлетвори поставените устройствени изисквания към транспортно-

комуникационната система на Община Плевен: 
 Реализирането на пряка и значително по- къса връзка на гр. Плевен и установяване на 

оптимална зона за свързване на обходните комуникации с проектното трасе на 
автомагистрала „Хемус”, което преминава на около 17 км южно от града; 

 Осигуряване на обходни комуникации от изток, с акцент върху източния обход във 
връзка с активизирането на артерията гр. Никопол - гр. Троян; 

 Цялостно оптимизиране на системата от комуникационни артерии с оглед 
осигуряване на благоприятни условия за функциониране на транспорта в общината, 
целесъобразни връзки между отделните населени места и възможностите за бъдещо им 
териториално разширяване; 

 Реконструкция и отваряне на възможни напречни връзки за облекчаване трафика по 
основни направления, чрез намаляване паразитните пътувания; 

 Реконструкция на съществуващи обходни пътища за извеждане тежкото транзитно 
движение извън населените места и създаване на алтернативни маршрути;  

 Оптимизиране на напречните комуникационни връзки в контекста на възможностите 
за бъдещо развитие на общинската територия; 

 Елиминиране на “тесни места” с несъответстващи технически елементи по избраните 
трасета на обществения транспорт в общината, които предизвикат забавяне и закъснение;  

 Системата на техническата инфраструктура отговаря на прогнозните потребности на 
населението и капацитета на територията; 

 Резервиране на територии за изграждане на нова транспортна инфраструктура;  
Съществуващата транспортна мрежа, както и нейното развитие е показана на Схема 

транспортна инфраструктура. 
 

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО  
Общият устройствен план на община Плевен и правилата и нормативите за неговото 

прилагане са публични. Община Плевен изработва и поддържа регистър, съдържащ 
информация за границите на устройствените структури/зони и самостоятелни терени, 
правилата и нормативите за застрояване и ограниченията за застрояване в тях. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗОНИТЕ 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт Мин. озеленявана Площ (%) H макс. (етажи) 

Ц от 30 до 60 от 1,0 до 2,0 от 30 до 50 - 

Жм от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 10м (3 ет.) 
Смф от 30 до 80 от 1 до 2 от 20 до 50 15м (5 ет.) 
Пп от 40 до 80 от 1 до 2,5 от 20 до 40 - 
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Пч от 50 до 80 от 1 до 2,5 от 20 до 40 - 

Ов до 40 до 0,8 50 7м (2 ет.) 
Ок до 30 до 1,5 50 15м (5 ет.) 
Зтп Според решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи 

 

РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВЪРЗАНИ 
С ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

№ Имот Вид 

1 56722.480.100 Терени със специално предназначение 

2 56722.652.436 Терени със специално предназначение 

3 56722.652.439 Терени със специално предназначение 

4 56722.652.440 Терени със специално предназначение 

5 56722.618.58 Терени със специално предназначение 

6 56722.631.1 Терени със специално предназначение 

7 56722.665.33 Терени със специално предназначение 

8 56722.659.847 Терени със специално предназначение 

9 61426.0.144 Терени със специално предназначение 

10 61426.0.267 Терени със специално предназначение 

11 06495.145.47 Терени със специално предназначение 

12 72566.0.42 Терени със специално предназначение 

13 72566.0.71 Терени със специално предназначение 

14 72566.0.72 Терени със специално предназначение 

15 72566.0.74 Терени със специално предназначение 

16 72566.0.75 Терени със специално предназначение 

17 72566.0.76 Терени със специално предназначение 

18 72566.0.77 Терени със специално предназначение 

19 72566.0.78 Терени със специално предназначение 

20 72566.0.79 Терени със специално предназначение 

21 72566.0.80 Терени със специално предназначение 

22 72566.0.81 Терени със специално предназначение 

23 72566.0.82 Терени със специално предназначение 

24 72566.0.84 Терени със специално предназначение 

25 72566.0.89 Терени със специално предназначение 

26 72566.0.90 Терени със специално предназначение 

27 72566.0.91 Терени със специално предназначение 

28 72566.0.93 Терени със специално предназначение 

29 72566.0.100 Терени със специално предназначение 

30 72566.0.199 Терени със специално предназначение 

31 72566.0.200 Терени със специално предназначение 

32 43147.0.1 Терени със специално предназначение 

33 51620.0.183 Терени със специално предназначение 

34 51620.153.19 Терени със специално предназначение 

35 56722.652.452 Терени с отпаднала необходимост 

36 56722.652.442 Терени с отпаднала необходимост 

37 56722.480.101 Терени с отпаднала необходимост 

38 56722.480.102 Терени с отпаднала необходимост 

39 56722.651.337 Терени с отпаднала необходимост 

40 56722.651.582 Терени с отпаднала необходимост 

41 61426.0.141 Терени с отпаднала необходимост 

42 24935.0.149 Терени с отпаднала необходимост 

43 24935.0.140 Терени с отпаднала необходимост 

44 24935.35.1 Терени с отпаднала необходимост 

45 24935.38.1 Терени с отпаднала необходимост 
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46 24935.32.1 Терени с отпаднала необходимост 

47 24935.0.17 Терени с отпаднала необходимост 

48 17854.0.50 Терени с отпаднала необходимост 

49 17854.0.185 Терени с отпаднала необходимост 

50 87597.0.25 Терени с отпаднала необходимост 

51 87597.0.28 Терени с отпаднала необходимост 

52 73523.0.85 Терени с отпаднала необходимост 

53 73523.0.82 Терени с отпаднала необходимост 

54 05921.0.22 Терени с отпаднала необходимост 

Източник: Министерство на отбраната 
 

Баланс на територията 

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

2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В 
ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С 

ОЦЕНЯВАНИЯ ПЛАН  МОГАТ ДА ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ. 

Обща оценка на кумулативното въздействие на ОУП   

Подходът, приложен за извършване на оценката на кумулативното въздействие, е основан 
на обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните кумулативни въздействия 
на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване обекти върху 
компонентите/фактори на околната среда като са анализирани:  

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

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

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

3. Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в различните 
етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация) и 
които водят до ново значително въздействие. Оценката на кумулативното въздействие и 
значимостта е извършена при отчитане на степента на въздействие върху 
компонентите/факторите на околната среда. 

Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо само по 
себе си то в комбинация с други въздействия от други Инвестиционни предложения, може да 
доведе до неприемливи кумулативни въздействия.  

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

Има три основни типа кумулативно въздействие: 
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 • Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се натрупват и 
увеличават въздействията върху околната среда;  

• Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и причиняват нова 
форма на въздействие;  

 • Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с инвестиционно 
предложение води до действия и свързани с тях въздействия, които не са пряко свързани с 
инвестиционното предложение.  

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

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

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

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

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

В българското законодателство формулировка на понятието „кумулативни въздействия” 

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

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

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

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

За получаване на база данни за всички инвестиционни предложения, планове, програми и 
проети разрешени, одобрени, в процес на одобряване и/или реализирани на териториите на 
община Плевен за анализ на кумулативното въздействие бе поискана информация от РИОСВ-

Плевен, архитектурния епип разработващ ОУП Плевен, община Плевен, бяха ползвани 
интернет страниците на РИОСВ-Плевен, МОСВ, регистрите - 

http://registers.moew.government.bg/eo/ и http://registers.moew.government.bg/ovos, както и данни 
предоставени по реда на ЗДОИ за периода 2007-2017 г. от МОСВ – изх. № ЗДОИД-

21/02.05.2017 г. и Решение № ЗД-46/23.05.2017 г. 
Беше ползвана информация на интернет страниците на РИОСВ и МОСВ за започнали и 

приключени процедури по глава шеста на ЗООС и глава втора от ЗБР за всички землища на 
територията на община Плевен и землищата в обхвата на защитените зони.   

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

 

BG0000240 Студенец 

 

BG0000240 Студенец, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС 
№122/2007г. /ДВ бр. 21/2007г./Към настоящия момент няма Заповед за обявяване. Общата площ 
на зоната възлиза на 27946.0774 ха. В границите на Община Плевен обхваща части от 
землищата на селата Беглеж, Бохот, Брестовец, Горталово, Дисевица, Къртожабене Къшин, 
Ласкар, Николаево, Пелишат, Плевен, Радишево, Ралево, Тодорово, Тученица, Търнене и Ясен. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000240 

„Студенец“, попадат следните устройствени зони и територии:  
Таблица 2.1 Бъдещо планиране и попадащи в границите на  Защитена зона BG0000240 

„Студенец“ (по двете Директиви) по начин на трайно ползване 
 

№ землище № на имот площ НТП 
Вид 

територия 
УЗ 

1. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.122 8,646 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

2. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.140 0,659 Пасища с храсти 
Селско 

стопанство 
Пп 

3. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.250 0,268 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

4. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.252 0,148 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

5. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.258 0,851 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

6. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.854 1,145 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

7. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.2 0,993 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

8. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.3 1,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

http://registers.moew.government.bg/eo/
http://registers.moew.government.bg/ovos
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9. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.4 1,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

10. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.5 0,801 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

11. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.6 2,003 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

12. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.7 2,999 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

13. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.8 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

14. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.9 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

15. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.10 1,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

16. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.11 2,017 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

17. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.12 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

18. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.13 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

19. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.14 1,004 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

20. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.15 1,96 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

21. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.16 1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

22. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.17 1,005 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

23. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.18 0,803 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

24. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.19 0,992 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

25. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.20 1,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

26. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.21 0,503 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

27. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.22 1,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

28. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.23 1,303 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

29. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.24 1,496 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

30. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.25 0,8 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

31. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.26 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

32. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.27 1,003 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

33. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.28 1,802 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

34. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.29 1,005 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

35. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.30 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

36. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.31 1,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

37. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.32 1,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

38. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.33 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 
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39. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.34 0,992 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

40. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.35 0,499 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

41. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.36 0,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

42. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.37 1,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

43. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.38 0,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

44. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.39 1,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

45. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.40 1,616 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

46. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.41 3,689 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

47. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.42 1,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

48. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.43 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

49. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.44 1,302 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

50. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.45 1,026 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

51. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.47 7,192 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

52. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.22.48 6,278 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Налична стара 
стопанска 
постройка 

53. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.49 3,633 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

54. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.11 8,277 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

55. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.12 6,216 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

56. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.13 2,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 
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растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

57. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.1 1,027 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

58. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.2 6,026 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина  
Преди 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

59. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.3 2,037 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

60. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.4 0,796 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

61. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.5 0,501 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

62. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.6 2,999 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
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около стопански 
двор с 

рудерална 
растителност и 

нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

63. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.7 0,985 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

64. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.8 2,002 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии,  

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

65. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.10 2,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

66. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.11 1,901 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина, 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

67. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.12 4,033 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 
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68. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.15 2,5 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

69. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.19 1,949 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

70. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.23 1,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

71. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.24 2 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

72. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.25 4 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

73. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.26 1,004 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
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около стопански 
двор с 

рудерална 
растителност и 

нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

74. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.30 2,597 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

75. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.32 3 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

76. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.33 23,782 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

77. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.141 0,065 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

78. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.152 1,318 ДЕРЕТА,ОВРАЗИ,ЯМИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

79. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.241 5,418 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Налични 
строителните 

основи на 
сграда 

от времето на 
ТКЗС 

80. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.276 0,734 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

81. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.325 3,577 Пасища с храсти 
Селско 

стопанство 

Жм 

Налинични 
полски път, 
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стопански 
постройки и 
дворно място 

създадени преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

82. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.21.28 1,488 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

83. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.21.29 4,003 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

84. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.21.30 1,499 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

85. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.39.15 3,02 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Съществуваща 
жилищна сграда 

със стопански 
постройки 

създадени преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

86. с.БЕГЛЕЖ 03068.118.1 2,008 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

87. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.4 1,271 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

88. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.120.6 26,578 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Имотът е зает 
предимно с 
рудерална 

растителност – 

айлант, акация 

89. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.13 0,094 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

90. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.15 1,968 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

91. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.17 1,754 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

92. с.БЕГЛЕЖ 03068.126.1 2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Жм 

93. с.БЕГЛЕЖ 03068.161.1 Част 
13,302 

(от 
общо 

160,845) 

Пасища с храсти Селско 
стопанство 

Жм 

Засегнатата 
част, 

представлява 
рудерализирано 

пасище с 
декоративна 

растителност, 
като реално то 

се намира в 
регулацията 

94. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.93.4 45,189 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Оз 

Територия заета 
от рудерална 

растителност – 

предназначена 
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за гробище – в 
съседния имот 

съществува 
гробище – имот 

0.205 

95. с.ГОРТАЛОВО 17258.10.84 1,314 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

Пп 

96. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.1 2,52 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

97. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.2 0,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

98. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.3 0,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 

на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

99. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.4 2,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

100. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.5 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

101. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.6 1,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 
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102. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.7 1,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

103. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.8 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

104. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.9 1,048 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

105. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.10 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

106. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.11 0,475 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

107. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.12 0,996 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

108. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.15 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

109. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.16 0,981 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

110. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.19 0,483 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

111. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.20 0,878 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

112. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.21 0,951 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

113. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.26 0,601 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

114. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.27 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

115. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.29 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

116. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.31 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

117. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.37 0,922 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

118. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.38 0,886 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

119. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.44 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

120. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.45 0,602 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

121. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.48 0,938 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

122. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.49 0,602 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

123. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.50 1,077 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

124. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.51 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

125. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.52 0,602 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

126. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.53 0,715 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

127. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.54 0,602 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

128. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.55 0,775 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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129. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.56 0,795 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

130. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.60 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

131. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.66 0,605 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

132. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.67 1,005 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

133. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.68 1,005 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

134. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.69 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

135. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.70 1,099 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

136. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.72 4,593 Полски пътища Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

137. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.76 0,563 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

138. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.77 0,6 Посевни площи Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

139. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.83 0,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

140. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.85 0,867 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

141. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.86 0,473 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

142. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.87 1,31 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

143. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.89 0,601 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

144. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.90 1 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

145. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.92 0,999 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

146. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.93 1,045 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

147. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.94 0,907 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

148. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.101 1,317 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

149. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.104 0,678 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

150. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.108 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

151. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.111 0,601 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

152. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.112 0,993 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

153. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.115 1,367 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

154. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.119 0,539 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

155. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.126 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

156. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.129 0,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

157. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.130 1,103 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

158. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.132 0,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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159. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.136 1,001 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

160. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.137 1,001 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

161. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.139 1,669 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

162. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.140 0,984 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

163. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.143 0,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

164. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.144 0,899 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

165. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.149 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

166. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.152 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

167. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.154 1,203 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

168. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.155 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 

стопанство 

ЗЗдоп 

169. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.156 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

170. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.158 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

171. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.159 0,965 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

172. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.160 0,617 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

173. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.161 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

174. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.162 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

175. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.163 0,498 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

176. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.167 1,212 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

177. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.168 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

178. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.169 0,673 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

179. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.170 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

180. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.171 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

181. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.173 0,601 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

182. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.175 0,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

183. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.176 0,976 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

184. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.177 0,954 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

185. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.178 0,711 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

186. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.182 0,604 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

187. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.183 1,001 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

188. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.184 1,356 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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189. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.185 0,673 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

190. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.186 2,559 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

191. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.188 0,857 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

192. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.189 0,415 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

193. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.190 0,56 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

194. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.192 0,601 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

195. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.193 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

196. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.195 0,518 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

197. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.196 0,601 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

198. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.197 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

199. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.200 0,494 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

200. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.202 0,937 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

201. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.204 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

202. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.207 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

203. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.208 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 

стопанство 

ЗЗдоп 

204. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.209 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

205. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.210 0,984 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

206. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.211 4,93 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

207. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.212 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

208. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.213 1,054 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

209. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.214 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

210. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.216 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

211. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.217 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

212. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.218 1,216 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

213. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.221 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

214. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.224 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

215. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.227 1,282 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

216. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.228 0,632 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

217. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.230 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

218. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.232 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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219. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.234 1,193 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

220. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.240 0,963 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

221. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.242 0,494 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

222. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.243 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

223. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.246 1 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

224. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.247 1,567 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

225. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.248 0,427 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

226. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.249 1,855 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

227. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.250 0,903 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

228. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.251 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

229. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.254 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

230. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.255 1,049 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

231. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.256 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

232. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.258 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

233. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.259 1,208 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

234. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.260 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

235. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.266 1,029 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

236. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.267 0,495 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

237. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.271 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

238. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.273 0,603 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

239. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.274 0,643 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

240. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.275 0,902 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

241. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.277 0,814 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

242. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.278 0,977 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

243. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.280 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

244. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.283 0,613 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

245. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.284 1,195 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

246. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.285 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

247. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.288 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

248. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.289 0,845 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 



 

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

 

 

62 

 

 

249. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.292 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

250. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.293 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

251. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.294 0,897 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

252. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.295 0,821 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

253. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.297 1,2 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

254. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.299 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

255. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.300 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

256. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.302 1,104 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

257. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.303 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

258. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.305 0,86 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

259. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.306 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

260. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.307 1,346 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

261. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.308 0,915 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

262. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.309 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

263. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.310 0,603 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

264. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.317 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

265. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.318 0,872 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

266. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.319 0,606 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

267. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.320 1,012 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

268. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.322 1 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

269. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.324 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

270. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.326 1,022 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

271. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.327 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

272. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.328 0,887 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

273. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.338 0,92 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

274. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.339 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

275. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.344 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

276. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.345 0,601 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

277. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.346 0,33 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

278. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.347 0,821 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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279. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.348 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

280. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.349 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

281. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.354 1,259 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

282. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.359 0,653 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 

стопанство 

ЗЗдоп 

283. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.361 0,986 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

284. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.363 1,012 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

285. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.366 0,681 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

286. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.369 1,025 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

287. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.371 1,025 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

288. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.374 0,708 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

289. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.380 0,887 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

290. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.383 0,348 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

291. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.385 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

292. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.390 0,928 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

293. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.391 1,039 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

294. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.392 0,839 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

295. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.400 1 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

296. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.401 0,851 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

297. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.402 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

298. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.403 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

299. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.406 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

300. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.407 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

301. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.408 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

302. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.409 1,99 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

303. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.410 13,034 Други територии заети 
от селско стопанство 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

304. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.411 4,781 Други територии заети 
от селско стопанство 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

305. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.414 0,449 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

306. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.416 0,597 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

307. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.424 0,6 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

308. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.425 0,757 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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309. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.440 0,553 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

310. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.443 0,613 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

311. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.446 0,571 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

312. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.450 0,666 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

313. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.456 0,6 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

314. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.461 1,714 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

315. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.465 0,553 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

316. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.478 1,053 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

317. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.480 0,629 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

318. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.492 0,528 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

319. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.493 0,476 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

320. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.495 0,738 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

321. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.512 0,507 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

322. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.513 5,701 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

323. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.514 12,296 Други територии заети 
от селско стопанст 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

324. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.515 5,29 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

325. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.516 0,515 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

326. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.517 0,539 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

327. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.518 0,498 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

328. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.519 0,493 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

329. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.520 0,487 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

330. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.521 0,494 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

331. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.522 4,042 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

332. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.523 0,527 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

333. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.524 6,562 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

334. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.525 0,98 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

335. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.526 2,258 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

336. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.527 0,084 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

337. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.528 1,226 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

338. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.529 2,495 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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339. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.530 1,676 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

340. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.531 1,592 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

341. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.532 4,494 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

342. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.533 1,34 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

343. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.534 1,185 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

344. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.535 1,003 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

345. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.536 1,881 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

346. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.537 0,323 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

347. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.538 0,379 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

348. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.539 0,947 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

349. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.540 0,069 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

350. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.541 1,304 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

351. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.542 2,394 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

352. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.543 1,955 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

353. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.545 2,037 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

354. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.546 0,054 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

355. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.547 2,827 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

356. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.548 1,315 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

357. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.549 4,55 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

358. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.550 1,479 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

359. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.551 1,055 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

360. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.552 2,083 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

361. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.553 0,365 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

362. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.554 1,848 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

363. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.555 1,189 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

364. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.556 1,746 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

365. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.557 0,639 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

366. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.558 1,1 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

367. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.559 0,917 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

368. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.560 0,828 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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369. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.561 1,584 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

370. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.562 3,263 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

371. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.563 0,621 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

372. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.564 1,019 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

373. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.565 3,451 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

374. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.566 0,569 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

375. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.567 1,926 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

376. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.568 2,121 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

377. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.569 4,012 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

378. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.570 1,813 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

379. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.571 0,089 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

380. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.572 5,507 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

381. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.573 0,266 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

382. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.574 1,226 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

383. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.575 3,262 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

384. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.576 1,461 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

385. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.577 0,97 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

386. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.578 0,722 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

387. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.579 0,524 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

388. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.580 0,644 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

389. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.581 0,348 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

390. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.582 0,739 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

391. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.583 0,787 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

392. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.584 1,339 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

393. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.585 1,526 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

394. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.586 1,427 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

395. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.587 0,746 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

396. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.588 1,468 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

397. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.589 0,292 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

398. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.590 1,066 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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399. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.591 1,75 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

400. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.592 0,28 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

401. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.593 0,345 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

402. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.594 0,339 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

403. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.595 1,475 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

404. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.596 0,47 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

405. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.597 1,014 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

406. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.598 0,751 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

407. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.599 1,054 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

408. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.600 0,678 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

409. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.601 0,367 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

410. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.602 1,482 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

411. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.603 3,529 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

412. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.604 0,94 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

413. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.605 0,262 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

414. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.606 0,413 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

415. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.607 1,218 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

416. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.608 0,958 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

417. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.609 0,339 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

418. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.610 0,679 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

419. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.611 1,745 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

420. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.612 1,274 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

421. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.613 0,995 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

422. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.614 2,101 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

423. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.615 0,482 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

424. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.616 1,333 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

425. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.617 1,033 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

426. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.618 0,416 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

427. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.619 1,349 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

428. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.620 2,165 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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429. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.621 1,319 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

430. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.622 0,492 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

431. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.623 1,325 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

432. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.624 0,779 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

433. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.625 0,331 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

434. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.626 0,594 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

435. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.627 2,969 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

436. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.628 0,32 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

437. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.629 0,556 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

438. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.630 0,25 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

439. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.631 3,196 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

440. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.632 1,316 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

441. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.633 1,388 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

442. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.634 2,007 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

443. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.635 1,469 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

444. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.636 2,799 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

445. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.637 0,348 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

446. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.638 1,962 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

447. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.639 0,397 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

448. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.640 0,95 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

449. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.641 0,264 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

450. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.642 0,877 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

451. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.643 0,592 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

452. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.644 0,359 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

453. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.645 1,246 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

454. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.646 0,719 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

455. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.647 0,272 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

456. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.648 1,315 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

457. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.649 2,582 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

458. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.650 0,624 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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459. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.651 0,365 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

460. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.652 0,549 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

461. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.653 0,464 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

462. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.654 0,495 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

463. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.655 5,025 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

464. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.656 0,442 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

465. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.657 0,487 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

466. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.658 1,971 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

467. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.659 0,585 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

468. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.660 1,405 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

469. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.661 2,737 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

470. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.662 0,529 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

471. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.663 0,282 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

472. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.664 2,715 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

473. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.665 0,689 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

474. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.666 0,543 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

475. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.667 0,495 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

476. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.668 2,81 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

477. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.669 3,231 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

478. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.670 0,707 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

479. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.671 1,583 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

480. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.672 0,949 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

481. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.673 0,773 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

482. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.674 1,056 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

483. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.675 3,798 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

484. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.676 0,877 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

485. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.677 3,164 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

486. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.678 2,317 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

487. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.679 1,195 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

488. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.680 2,895 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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489. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.681 0,975 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

490. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.682 1,62 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

491. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.683 0,608 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

492. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.684 1,459 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

493. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.685 0,672 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

494. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.686 0,755 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

495. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.687 2,182 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

496. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.688 0,368 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

497. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.689 0,776 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

498. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.690 1,047 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

499. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.691 3,673 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

500. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.692 1,432 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

501. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.693 0,515 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

502. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.694 0,283 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

503. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.695 0,791 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

504. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.696 0,574 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

505. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.697 1,711 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

506. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.698 1,554 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

507. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.699 3,128 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

508. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.700 0,602 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

509. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.701 0,668 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

510. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.702 1,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

511. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.703 1,412 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

512. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.704 0,33 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

513. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.705 0,889 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

514. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.706 1,908 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

515. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.707 0,274 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

516. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.708 3,054 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

517. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.709 2,196 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

518. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.710 0,351 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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519. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.711 0,258 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

520. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.712 1,042 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

521. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.713 1,396 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

522. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.714 0,584 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

523. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.715 1,714 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

524. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.716 1,169 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

525. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.717 0,829 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

526. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.718 1,525 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

527. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.719 4,65 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

528. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.720 2,131 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

529. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.721 6,929 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

530. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.722 0,479 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

531. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.723 5,072 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

532. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.724 0,746 Други територии заети 
от селско стопанство 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

533. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.725 0,968 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

534. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.726 5,767 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

535. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.727 8,603 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

536. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.728 0,426 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

537. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.729 0,57 Лозови насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

538. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.730 1,036 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

539. с.ДИСЕВИЦА 24935.59.731 0,522 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

540. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.140 65,249 Природни 
забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

541. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.141 1,092 Природни 
забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

542. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.142 0,508 Природни 
забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

543. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.147 2,052 Природни 
забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

544. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.149 37,108 Природни 
забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

545. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.173 78,647 Природни 
забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

546. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.271 0,571 Природни Селско Терени със 
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забележителности стопанство специално 
предназначение 

547. с.ДИСЕВИЦА 24935.32.1 61,274 Природни 
забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

548. с.ДИСЕВИЦА 24935.35.1 46,897 Природни 
забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

549. с.ДИСЕВИЦА 24935.38.1 29,844 Природни 
забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

550. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.39 3,415 Дерета Селско 
стопанство 

Жм 

551. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.41 2,706 Дерета Селско 
стопанство 

Жм 

 

552. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.51 2 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Жм 

ПН 232-

ОС/2013 

553. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.57 1,019 Полски пътища Селско 
стопанство 

Жм 

554. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.59 0,508 Полски пътища Селско 
стопанство 

Жм 

555. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.345 0,282 Полски пътища Селско 
стопанство 

Жм 

556. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.46.2 0,603 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Жм 

Съществуващи 
жилищни 
сгради и 

постройки 

Изградени 
преди обявяване 

на ЗЗ 
BG0000240 

557. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.46.4 1,071 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Жм 

Съществуващи 
жилищни 
сгради и 

постройки 

Изградени 
преди обявяване 

на ЗЗ 
BG0000240 

558. с.ЛАСКАР 43147.0.38 6,395 Орни земи за временни 
нужди на строителство 

Селско 
стопанство 

Жм 

559. с.ЛАСКАР 43147.0.77 11,288 

(част от 

41,601) 

Дерета Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Да се изключи 

560. с.ЛАСКАР 43147.0.102 0,248 Орни земи за временни 
нужди на строителство 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

561. с.ЛАСКАР 43147.0.104 2,841 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

562. с.ЛАСКАР 43147.0.312 0,791 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

563. с.ЛАСКАР 43147.15.47 0,265 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

564. с.ЛАСКАР 43147.18.1 0,193 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

565. с.ЛАСКАР 43147.18.2 0,401 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

566. с.ЛАСКАР 43147.18.3 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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567. с.ЛАСКАР 43147.18.4 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

568. с.ЛАСКАР 43147.18.5 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

569. с.ЛАСКАР 43147.18.6 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

570. с.ЛАСКАР 43147.18.7 0,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

571. с.ЛАСКАР 43147.18.8 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

572. с.ЛАСКАР 43147.18.9 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

573. с.ЛАСКАР 43147.18.10 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

574. с.ЛАСКАР 43147.18.11 0,358 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

575. с.ЛАСКАР 43147.18.12 0,351 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

576. с.ЛАСКАР 43147.18.13 0,15 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

577. с.ЛАСКАР 43147.18.14 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

578. с.ЛАСКАР 43147.18.15 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

579. с.ЛАСКАР 43147.18.16 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

580. с.ЛАСКАР 43147.18.17 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

581. с.ЛАСКАР 43147.18.18 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

582. с.ЛАСКАР 43147.18.19 0,098 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

583. с.ЛАСКАР 43147.18.20 0,403 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

584. с.ЛАСКАР 43147.18.21 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

585. с.ЛАСКАР 43147.18.22 0,398 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

586. с.ЛАСКАР 43147.18.23 0,599 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

587. с.ЛАСКАР 43147.18.24 0,395 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

588. с.ЛАСКАР 43147.18.25 0,309 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

589. с.ЛАСКАР 43147.18.26 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

590. с.ЛАСКАР 43147.18.27 0,095 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

591. с.ЛАСКАР 43147.18.28 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

592. с.ЛАСКАР 43147.18.29 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

593. с.ЛАСКАР 43147.18.30 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

594. с.ЛАСКАР 43147.18.31 0,298 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

595. с.ЛАСКАР 43147.18.32 0,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

596. с.ЛАСКАР 43147.18.33 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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597. с.ЛАСКАР 43147.18.34 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

598. с.ЛАСКАР 43147.18.35 0,708 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

599. с.ЛАСКАР 43147.18.36 0,291 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

600. с.ЛАСКАР 43147.18.37 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

601. с.ЛАСКАР 43147.18.38 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

602. с.ЛАСКАР 43147.18.39 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

603. с.ЛАСКАР 43147.18.40 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

604. с.ЛАСКАР 43147.18.41 0,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

605. с.ЛАСКАР 43147.18.42 0,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

606. с.ЛАСКАР 43147.18.43 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

607. с.ЛАСКАР 43147.18.44 0,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

608. с.ЛАСКАР 43147.18.45 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

609. с.ЛАСКАР 43147.18.46 0,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

610. с.ЛАСКАР 43147.18.47 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

611. с.ЛАСКАР 43147.18.48 0,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

612. с.ЛАСКАР 43147.18.49 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

613. с.ЛАСКАР 43147.18.50 0,197 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

614. с.ЛАСКАР 43147.18.51 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

615. с.ЛАСКАР 43147.18.52 0,099 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

616. с.ЛАСКАР 43147.18.53 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

617. с.ЛАСКАР 43147.18.54 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

618. с.ЛАСКАР 43147.18.55 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

619. с.ЛАСКАР 43147.18.56 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

620. с.ЛАСКАР 43147.18.57 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

621. с.ЛАСКАР 43147.18.58 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

622. с.ЛАСКАР 43147.18.59 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

623. с.ЛАСКАР 43147.18.60 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

624. с.ЛАСКАР 43147.18.61 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

625. с.ЛАСКАР 43147.18.62 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

626. с.ЛАСКАР 43147.18.63 0,305 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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627. с.ЛАСКАР 43147.18.64 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

628. с.ЛАСКАР 43147.18.65 0,498 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

629. с.ЛАСКАР 43147.18.66 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

630. с.ЛАСКАР 43147.18.67 0,104 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

631. с.ЛАСКАР 43147.18.68 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

632. с.ЛАСКАР 43147.18.69 0,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

633. с.ЛАСКАР 43147.18.70 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

634. с.ЛАСКАР 43147.18.71 0,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

635. с.ЛАСКАР 43147.18.72 0,202 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

636. с.ЛАСКАР 43147.18.73 0,09 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

637. с.ЛАСКАР 43147.18.74 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

638. с.ЛАСКАР 43147.18.75 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

639. с.ЛАСКАР 43147.18.76 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

640. с.ЛАСКАР 43147.18.77 0,399 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

641. с.ЛАСКАР 43147.18.78 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

642. с.ЛАСКАР 43147.18.79 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

643. с.ЛАСКАР 43147.18.80 0,399 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

644. с.ЛАСКАР 43147.18.81 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

645. с.ЛАСКАР 43147.18.82 0,491 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

646. с.ЛАСКАР 43147.18.83 0,704 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

647. с.ЛАСКАР 43147.18.84 0,399 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

648. с.ЛАСКАР 43147.18.85 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

649. с.ЛАСКАР 43147.18.86 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

650. с.ЛАСКАР 43147.18.87 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

651. с.ЛАСКАР 43147.18.88 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

652. с.ЛАСКАР 43147.18.89 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

653. с.ЛАСКАР 43147.18.90 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

654. с.ЛАСКАР 43147.18.91 0,203 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

655. с.ЛАСКАР 43147.18.92 0,401 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

656. с.ЛАСКАР 43147.18.93 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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657. с.ЛАСКАР 43147.18.94 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

658. с.ЛАСКАР 43147.18.95 0,798 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 

стопанство 

ЗЗдоп 

659. с.ЛАСКАР 43147.18.96 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

660. с.ЛАСКАР 43147.18.97 0,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

661. с.ЛАСКАР 43147.18.98 0,102 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

662. с.ЛАСКАР 43147.18.99 0,401 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

663. с.ЛАСКАР 43147.18.100 0,302 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

664. с.ЛАСКАР 43147.18.101 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

665. с.ЛАСКАР 43147.18.102 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

666. с.ЛАСКАР 43147.18.103 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

667. с.ЛАСКАР 43147.18.104 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

668. с.ЛАСКАР 43147.0.205 0,682 Пасища с храсти Селско 
стопанство 

Оз 

Площ заета с 
рудерална 

растителност до 
стопански двор 
– зелен филтър 

669. с.ЛАСКАР 43147.38.14 4,269 Пасища с храсти Селско 
стопанство 

Оз 

Площ заета с 
рудерална 

растителност до 
стопански двор 
– зелен филтър 

670. с.НИКОЛАЕВО 51620.55.10 2,271 Храсти Селско 
стопанство 

Оз 

Отразява 
съществуващ 

гробищен парк 

671. с.НИКОЛАЕВО 51620.55.11 12,797 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Оз 

Планира се 
изграждане на 
нов гробищен 

парк 

672. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.10 4,082 Храсти Селско 
стопанство 

Пп 

Територия заета 
от американски 
ясен и айлант, 
до регулацията 
на с. Николаево 

673. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.11 0,104 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

674. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.12 1,137 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

675. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.17 0,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

676. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.45 0,699 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

677. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.61 5,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

678. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.62 2,405 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 
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679. с.НИКОЛАЕВО 51620.153.19 4087,104 Залесени горски 
територии 

Горско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

680. с.РАЛЕВО 62116.0.171 27,595 

(част от 
190,935 

ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Пп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност 

681. с.РАЛЕВО 62116.0.173 26,045 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Пп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност 

682. с.РАЛЕВО 62116.0.99 1,141 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

683. с.РАЛЕВО 62116.0.100 1,303 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

684. с.РАЛЕВО 62116.0.109 1,638 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

685. с.РАЛЕВО 62116.0.130 1,686 

(част от 

3,618) 

ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

686. с.РАЛЕВО 62116.0.132 0,117 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

687. с.РАЛЕВО 62116.0.160 54,994 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност, в 
миналото 

използвани като 
торища 

688. с.РАЛЕВО 62116.0.164 0,449 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

689. с.РАЛЕВО 62116.0.165 2,084 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност, в 
миналото 

използвани като 
торища 

690. с.РАЛЕВО 62116.32.14 2,996 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

691. с.РАЛЕВО 62116.32.15 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

692. с.РАЛЕВО 62116.32.16 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

693. с.РАЛЕВО 62116.32.17 3,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

694. с.РАЛЕВО 62116.32.18 2,195 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

695. с.РАЛЕВО 62116.32.19 2,002 Овощни насаждения Селско ЗЗдоп 
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/нетерасирани/ стопанство ПН 95-ОС/2015 
г. 

696. с.РАЛЕВО 62116.32.20 1,997 Овощни насаждения 
/нетерасирани/ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

ПН 95-ОС/2015 
г. 

697. с.РАЛЕВО 62116.32.21 1,509 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

698. с.РАЛЕВО 62116.32.22 1,494 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

699. с.РАЛЕВО 62116.32.23 1,605 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

700. с.РАЛЕВО 62116.32.24 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

701. с.РАЛЕВО 62116.32.25 0,971 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

702. с.РАЛЕВО 62116.32.26 0,327 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

703. с.РАЛЕВО 62116.32.27 0,395 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

704. с.РАЛЕВО 62116.32.28 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

705. с.РАЛЕВО 62116.32.29 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

706. с.РАЛЕВО 62116.32.30 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

707. с.РАЛЕВО 62116.32.31 0,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

708. с.РАЛЕВО 62116.33.1 1,026 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

709. с.РАЛЕВО 62116.33.2 0,997 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

710. с.РАЛЕВО 62116.33.3 0,799 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

711. с.РАЛЕВО 62116.33.4 0,3 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

712. с.РАЛЕВО 62116.33.5 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

713. с.РАЛЕВО 62116.33.6 3,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

714. с.РАЛЕВО 62116.33.7 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

715. с.РАЛЕВО 62116.33.8 0,798 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

716. с.РАЛЕВО 62116.33.9 1,101 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

717. с.РАЛЕВО 62116.33.10 1,191 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
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вероятно в 
миналото са 

използвани като 
ниви 

718. с.РАЛЕВО 62116.33.11 0,999 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

719. с.РАЛЕВО 62116.33.12 0,529 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

720. с.РАЛЕВО 62116.33.13 0,501 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

721. с.РАЛЕВО 62116.33.14 1,101 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

722. с.РАЛЕВО 62116.33.15 1,136 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

723. с.РАЛЕВО 62116.33.16 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

724. с.РАЛЕВО 62116.33.17 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

725. с.РАЛЕВО 62116.33.18 0,701 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

726. с.РАЛЕВО 62116.33.19 0,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

727. с.РАЛЕВО 62116.33.20 0,7 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

728. с.РАЛЕВО 62116.33.21 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

729. с.РАЛЕВО 62116.33.22 1,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

730. с.РАЛЕВО 62116.33.23 2,901 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

731. с.РАЛЕВО 62116.33.24 1,202 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

732. с.РАЛЕВО 62116.33.25 0,779 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

733. с.РАЛЕВО 62116.33.26 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

734. с.ТЪРНЕНЕ 73674.0.251 12,026 ПАСИЩА, МЕРИ Селско Оз 



 

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

 

 

80 

 

 

(част от 
90,006) 

стопанство Предвижда се 
обособяване на 
гробищен парк 

Има 
съществуващ 

 Общо площ, съгласно 
предвижданията на ОУП 

5513,339  

 

* Горските територии намаляват поради отреждането на горски имоти за територии със 
специално предназначение, държавна собственост стопанисвани от Министерство на отбраната 
и използвани за осъществяване дейностите по сигурността на страната (виж т. V.3.Специални 
правила и нормативи); 

Общата засегната площ от защитена зона BG0000240 „Студенец“ в резултат на 
предвижданията на УЗ на ОУП възлиза на 5513,339 ха или 1,97% от общата площ на зоната. 

 

Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че не малък дял от 
описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона BG0000240 

“Студенец“ са съществуващи.  
Прави впечатление наличието на имоти със специално предназначение в землищата на с. 

Николаево и с. Дисевица. Имот 51620.153.19 с площ 4087,104  дка е с НТП - Залесени горски 
територии е собственост на МО, а имоти в с. Дисевица:  

№ землище № на имот площ НТП 
Вид 

територия 
УЗ 

1. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.140 65,249 
Природни 

забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

2. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.141 1,092 
Природни 

забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

3. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.142 0,508 
Природни 

забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

4. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.147 2,052 
Природни 

забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

5. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.149 37,108 
Природни 

забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

6. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.173 78,647 
Природни 

забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

7. с.ДИСЕВИЦА 24935.0.271 0,571 
Природни 

забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

8. с.ДИСЕВИЦА 24935.32.1 61,274 
Природни 

забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

9. с.ДИСЕВИЦА 24935.35.1 46,897 
Природни 

забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

10. с.ДИСЕВИЦА 24935.38.1 29,844 
Природни 

забележителности 

Селско 
стопанство 

Терени със 
специално 

предназначение 

 

също са собственост на МО, но освен в ЗЗ BG0000240, попадат и в границите на  ПЗ 
„Находище на терциерни /тортонски/ вкаменелости”. Общата площ на терените със 
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специално предназначение е в размер на 4410,346 дка. Съгласно предвижданията на ОУП в тези 
имоти остават собственост на МО, не се предвиждат промени свързани с инвестиционен 
интерес и те няма да променят предназначението си, а ОУП само отразява наличието им, 
поради което няма да бъдат обект на разглеждане от ДОСВ. 

В таблица 2.1 в графата УЗ са посочени имотите по землища, в които се предвижда 
устройствено планиране, но са отбелязани и фактическото състояние на имотите в момента 
(2018 г. от теренна работа на екипа изготвящ ДОСВ), в които има съществуващо жилищно или 
стопанско строителство или наличие на инфраструктура или вече реализирани ИП/ППП, където 
преди 2006 г., т.е. преди приемане на Наредбата за ОС и преди обявяване на Списъците на 
защитените зони по двете Директиви, приети с Решение на МС, както и преди обяване със 
Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед № 
РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр.10/2013 г.BG0000240 по Директива за птиците, както и 
такива одобрени по силата на Наредбата за ОС с Решение на РИОСВ – Плевен и МОСВ след 
2007 г., т.е. съществуващи. 

Обособяването на УЗ ЗЗдоп (ЗЗтп) (виж Таблица 2.1 – землище с. Дисевица), която няма 
конкретни устройствени параметри и обхваща земи по  параграф 4 от ЗСПЗЗ. Такива територии 
вече представляват вилни зони около гр. Плевен, в които са налични овощни градини, лозови 
масиви с прилежащи стопански и жилищни постройки, т.е. вече урбанизирани територии. 
Типичен пример за вече съществуваща УЗ – ЗЗдоп е в землището на с. Дисевица в м. Булин дол, 
която обхваща площ от 524,944 дка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.1 Местоположение на УЗ ЗЗдоп в землището на с. Дисевица 
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Фиг. 2.2 Състояние на УЗ ЗЗдоп в землището на с. Дисевица 

 

Според екипа разработващ ДОСВ, тези територии не включват природни местообитания и 
местообитания на видове предмет на опазване в защитени зони BG0000240 по двете Директиви, 
което показват теренните обходи и видно от моделите предоставени от МОСВ, поради което 
няма да бъдат обект на оценката. 

Към тях можем да добавим и: 
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1.  с.РАЛЕВО, имот 62116.32.19 с площ от 2,002 дка и НТП - Овощни насаждения 
/нетерасирани/ - УЗ – ЗЗдоп – Решение ПН 95-ОС/2015 г. 

2.  с.РАЛЕВО, имот 62116.32.20 с площ от 1,997 дка и НТП - Овощни насаждения 
/нетерасирани/ - УЗ – ЗЗдоп – Решение ПН 95-ОС/2015 г. 

3. с.НИКОЛАЕВО, имот 51620.55.10 с площ от 2,271 дка и НТП – Храсти – УЗ – Оз - 
Отразява съществуващ гробищен парк; 

4. с.КЪРТОЖАБЕНЕ, имот 40974.0.51 с площ от 2,000 дка и НТП-ПАСИЩА, МЕРИ – 

УЗ Жм – Решение ПН 232-ОС/2013 г. 
5. с. Горталово – имоти в масив 30 за УЗ-Пп, които в момента представляват част от 

стар стопански двор към ТКЗС. 
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Фиг. 2.3 Състояние на Имоти в масив 30 за УЗ-Пп в землището на с. Готралово 

 

Реално засегнатата площ от ЗЗ BG0000240 двете Директиви в резултат на 
предвижданията на ОУП са всички територии посочени в Таблица 2.1 без Териториите 
със специално предназначение, собственост на МО (4410,346 дка), ЗЗДоп в землището на с. 
Дисевица и процедирани по реда на Наредбата за ОС или това е площ от ЗЗ в размер на 

561,748 дка или 0,20% от покритието й. 

Въздействие върху предмета на целите на двете ЗЗ BG0000240 “Студенец”, ще бъде 
разгледано върху УЗ и територии посочени в таблица 2.2.  

Таблица  2.2 Бъдещо планиране и попадащи в границите на Защитена зона BG0000240 
Студенец по начин на трайно ползване 

 

№ землище № на имот площ НТП 
Вид 

територия 
УЗ 

1. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.122 8,646 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

2. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.140 0,659 Пасища с храсти 
Селско 

стопанство 
Пп 

3. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.250 0,268 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

4. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.252 0,148 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

5. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.258 0,851 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
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полски път 

6. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.854 1,145 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

7. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.2 0,993 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

8. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.3 1,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

9. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.4 1,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

10. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.5 0,801 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

11. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.6 2,003 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

12. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.7 2,999 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

13. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.8 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

14. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.9 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

15. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.10 1,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

16. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.11 2,017 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

17. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.12 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

18. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.13 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

19. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.14 1,004 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

20. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.15 1,96 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

21. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.16 1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

22. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.17 1,005 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

23. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.18 0,803 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

24. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.19 0,992 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

25. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.20 1,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

26. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.21 0,503 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

27. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.22 1,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

28. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.23 1,303 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

29. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.24 1,496 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

30. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.25 0,8 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

31. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.26 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

32. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.27 1,003 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

33. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.28 1,802 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

34. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.29 1,005 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 
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35. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.30 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

36. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.31 1,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

37. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.32 1,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

38. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.33 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

39. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.34 0,992 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

40. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.35 0,499 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

41. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.36 0,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

42. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.37 1,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

43. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.38 0,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

44. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.39 1,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

45. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.40 1,616 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

46. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.41 3,689 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

47. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.42 1,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

48. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.43 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

49. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.44 1,302 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

50. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.45 1,026 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

51. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.47 7,192 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

52. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.22.48 6,278 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Налична стара 
стопанска 
постройка 

53. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.49 3,633 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

54. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.11 8,277 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

55. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.12 6,216 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
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на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

56. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.13 2,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

57. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.1 1,027 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

58. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.2 6,026 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина  
Преди 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

59. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.3 2,037 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

60. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.4 0,796 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

61. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.5 0,501 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
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нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

62. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.6 2,999 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

63. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.7 0,985 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

64. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.8 2,002 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии,  

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

65. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.10 2,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

66. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.11 1,901 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина, 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 
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67. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.12 4,033 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

68. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.15 2,5 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

69. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.19 1,949 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

70. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.23 1,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

71. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.24 2 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

72. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.25 4 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
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нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

73. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.26 1,004 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

74. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.30 2,597 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

75. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.32 3 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

76. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.33 23,782 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

77. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.141 0,065 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

78. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.152 1,318 ДЕРЕТА,ОВРАЗИ,ЯМИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

79. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.241 5,418 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Налични 
строителните 

основи на 
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сграда 

от времето на 
ТКЗС 

80. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.276 0,734 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

81. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.325 3,577 Пасища с храсти 
Селско 

стопанство 

Жм 

Налинични 
полски път, 
стопански 

постройки и 
дворно място 

създадени преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

82. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.21.28 1,488 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

83. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.21.29 4,003 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

84. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.21.30 1,499 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

85. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.39.15 3,02 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Съществуваща 
жилищна сграда 

със стопански 
постройки 

създадени преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

86. с.БЕГЛЕЖ 03068.118.1 2,008 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

87. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.4 1,271 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

88. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.120.6 26,578 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Имотът е зает 
предимно с 
рудерална 

растителност – 

айлант, акация 

89. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.13 0,094 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

90. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.15 1,968 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

91. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.17 1,754 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

92. с.БЕГЛЕЖ 03068.126.1 2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Жм 

93. с.БЕГЛЕЖ 03068.161.1 Част 
13,302 

(от 
общо 

160,845) 

Пасища с храсти Селско 
стопанство 

Жм 

Засегнатата 
част, 

представлява 
рудерализирано 

пасище с 
декоративна 
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растителност, 
като реално то 

се намира в 

регулацията 

94. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.93.4 45,189 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Оз 

Територия заета 
от рудерална 

растителност – 

предназначена 
за гробище – в 
съседния имот 

съществува 
гробище – имот 

0.205 

95. с.ГОРТАЛОВО 17258.10.84 1,314 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

Пп 

96. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.1 2,52 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

97. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.2 0,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

98. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.3 0,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

99. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.4 2,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

100. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.5 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 
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101. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.6 1,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

102. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.7 1,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

103. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.39 3,415 Дерета Селско 
стопанство 

Жм 

104. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.41 2,706 Дерета Селско 
стопанство 

Жм 

 

105. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.57 1,019 Полски пътища Селско 
стопанство 

Жм 

106. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.59 0,508 Полски пътища Селско 
стопанство 

Жм 

107. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.345 0,282 Полски пътища Селско 
стопанство 

Жм 

108. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.46.2 0,603 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Жм 

Съществуващи 
жилищни 
сгради и 

постройки 

Изградени 
преди обявяване 

на ЗЗ 
BG0000240 

109. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.46.4 1,071 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Жм 

Съществуващи 
жилищни 
сгради и 

постройки 

Изградени 
преди обявяване 

на ЗЗ 
BG0000240 

110. с.ЛАСКАР 43147.0.38 6,395 Орни земи за временни 
нужди на строителство 

Селско 
стопанство 

Жм 

111. с.ЛАСКАР 43147.0.77 11,288 

(част от 

41,601) 

Дерета Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Да се изключи 

112. с.ЛАСКАР 43147.0.102 0,248 Орни земи за временни 
нужди на строителство 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

113. с.ЛАСКАР 43147.0.104 2,841 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

114. с.ЛАСКАР 43147.0.312 0,791 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

115. с.ЛАСКАР 43147.15.47 0,265 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

116. с.ЛАСКАР 43147.18.1 0,193 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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117. с.ЛАСКАР 43147.18.2 0,401 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

118. с.ЛАСКАР 43147.18.3 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

119. с.ЛАСКАР 43147.18.4 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

120. с.ЛАСКАР 43147.18.5 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

121. с.ЛАСКАР 43147.18.6 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

122. с.ЛАСКАР 43147.18.7 0,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

123. с.ЛАСКАР 43147.18.8 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

124. с.ЛАСКАР 43147.18.9 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

125. с.ЛАСКАР 43147.18.10 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

126. с.ЛАСКАР 43147.18.11 0,358 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

127. с.ЛАСКАР 43147.18.12 0,351 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

128. с.ЛАСКАР 43147.18.13 0,15 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

129. с.ЛАСКАР 43147.18.14 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

130. с.ЛАСКАР 43147.18.15 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

131. с.ЛАСКАР 43147.18.16 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

132. с.ЛАСКАР 43147.18.17 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

133. с.ЛАСКАР 43147.18.18 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

134. с.ЛАСКАР 43147.18.19 0,098 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

135. с.ЛАСКАР 43147.18.20 0,403 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

136. с.ЛАСКАР 43147.18.21 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

137. с.ЛАСКАР 43147.18.22 0,398 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

138. с.ЛАСКАР 43147.18.23 0,599 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

139. с.ЛАСКАР 43147.18.24 0,395 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

140. с.ЛАСКАР 43147.18.25 0,309 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

141. с.ЛАСКАР 43147.18.26 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

142. с.ЛАСКАР 43147.18.27 0,095 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

143. с.ЛАСКАР 43147.18.28 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

144. с.ЛАСКАР 43147.18.29 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

145. с.ЛАСКАР 43147.18.30 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

146. с.ЛАСКАР 43147.18.31 0,298 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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147. с.ЛАСКАР 43147.18.32 0,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

148. с.ЛАСКАР 43147.18.33 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

149. с.ЛАСКАР 43147.18.34 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

150. с.ЛАСКАР 43147.18.35 0,708 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

151. с.ЛАСКАР 43147.18.36 0,291 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

152. с.ЛАСКАР 43147.18.37 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

153. с.ЛАСКАР 43147.18.38 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

154. с.ЛАСКАР 43147.18.39 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

155. с.ЛАСКАР 43147.18.40 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

156. с.ЛАСКАР 43147.18.41 0,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

157. с.ЛАСКАР 43147.18.42 0,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

158. с.ЛАСКАР 43147.18.43 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

159. с.ЛАСКАР 43147.18.44 0,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

160. с.ЛАСКАР 43147.18.45 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 

стопанство 

ЗЗдоп 

161. с.ЛАСКАР 43147.18.46 0,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

162. с.ЛАСКАР 43147.18.47 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

163. с.ЛАСКАР 43147.18.48 0,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

164. с.ЛАСКАР 43147.18.49 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

165. с.ЛАСКАР 43147.18.50 0,197 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

166. с.ЛАСКАР 43147.18.51 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

167. с.ЛАСКАР 43147.18.52 0,099 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

168. с.ЛАСКАР 43147.18.53 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

169. с.ЛАСКАР 43147.18.54 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

170. с.ЛАСКАР 43147.18.55 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

171. с.ЛАСКАР 43147.18.56 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

172. с.ЛАСКАР 43147.18.57 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

173. с.ЛАСКАР 43147.18.58 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

174. с.ЛАСКАР 43147.18.59 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

175. с.ЛАСКАР 43147.18.60 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

176. с.ЛАСКАР 43147.18.61 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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177. с.ЛАСКАР 43147.18.62 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

178. с.ЛАСКАР 43147.18.63 0,305 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

179. с.ЛАСКАР 43147.18.64 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

180. с.ЛАСКАР 43147.18.65 0,498 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

181. с.ЛАСКАР 43147.18.66 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

182. с.ЛАСКАР 43147.18.67 0,104 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

183. с.ЛАСКАР 43147.18.68 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

184. с.ЛАСКАР 43147.18.69 0,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

185. с.ЛАСКАР 43147.18.70 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

186. с.ЛАСКАР 43147.18.71 0,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

187. с.ЛАСКАР 43147.18.72 0,202 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

188. с.ЛАСКАР 43147.18.73 0,09 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

189. с.ЛАСКАР 43147.18.74 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

190. с.ЛАСКАР 43147.18.75 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

191. с.ЛАСКАР 43147.18.76 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

192. с.ЛАСКАР 43147.18.77 0,399 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

193. с.ЛАСКАР 43147.18.78 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

194. с.ЛАСКАР 43147.18.79 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

195. с.ЛАСКАР 43147.18.80 0,399 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

196. с.ЛАСКАР 43147.18.81 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

197. с.ЛАСКАР 43147.18.82 0,491 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

198. с.ЛАСКАР 43147.18.83 0,704 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

199. с.ЛАСКАР 43147.18.84 0,399 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

200. с.ЛАСКАР 43147.18.85 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

201. с.ЛАСКАР 43147.18.86 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

202. с.ЛАСКАР 43147.18.87 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

203. с.ЛАСКАР 43147.18.88 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

204. с.ЛАСКАР 43147.18.89 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

205. с.ЛАСКАР 43147.18.90 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

206. с.ЛАСКАР 43147.18.91 0,203 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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207. с.ЛАСКАР 43147.18.92 0,401 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

208. с.ЛАСКАР 43147.18.93 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

209. с.ЛАСКАР 43147.18.94 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

210. с.ЛАСКАР 43147.18.95 0,798 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

211. с.ЛАСКАР 43147.18.96 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

212. с.ЛАСКАР 43147.18.97 0,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

213. с.ЛАСКАР 43147.18.98 0,102 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

214. с.ЛАСКАР 43147.18.99 0,401 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

215. с.ЛАСКАР 43147.18.100 0,302 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

216. с.ЛАСКАР 43147.18.101 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

217. с.ЛАСКАР 43147.18.102 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

218. с.ЛАСКАР 43147.18.103 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

219. с.ЛАСКАР 43147.18.104 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

220. с.ЛАСКАР 43147.0.205 0,682 Пасища с храсти Селско 
стопанство 

Оз 

Площ заета с 
рудерална 

растителност до 
стопански двор 
– зелен филтър 

221. с.ЛАСКАР 43147.38.14 4,269 Пасища с храсти Селско 
стопанство 

Оз 

Площ заета с 
рудерална 

растителност до 
стопански двор 
– зелен филтър 

222.       

223. с.НИКОЛАЕВО 51620.55.11 12,797 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Оз 

Планира се 
изграждане на 
нов гробищен 

парк 

224. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.10 4,082 Храсти Селско 
стопанство 

Пп 

Територия заета 
от американски 
ясен и айлант, 
до регулацията 
на с. Николаево 

225. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.11 0,104 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

226. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.12 1,137 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

227. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.17 0,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

228. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.45 0,699 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

229. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.61 5,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 
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230. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.62 2,405 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

231. с.РАЛЕВО 62116.0.171 27,595 

(част от 
190,935 

ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Пп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност 

232. с.РАЛЕВО 62116.0.173 26,045 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Пп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност 

233. с.РАЛЕВО 62116.0.99 1,141 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

234. с.РАЛЕВО 62116.0.100 1,303 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

235. с.РАЛЕВО 62116.0.109 1,638 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

236. с.РАЛЕВО 62116.0.130 1,686 

(част от 

3,618) 

ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

237. с.РАЛЕВО 62116.0.132 0,117 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

238. с.РАЛЕВО 62116.0.160 54,994 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност, в 
миналото 

използвани като 
торища 

239. с.РАЛЕВО 62116.0.164 0,449 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

240. с.РАЛЕВО 62116.0.165 2,084 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност, в 
миналото 

използвани като 
торища 

241. с.РАЛЕВО 62116.32.14 2,996 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

242. с.РАЛЕВО 62116.32.15 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

243. с.РАЛЕВО 62116.32.16 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

244. с.РАЛЕВО 62116.32.17 3,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

245. с.РАЛЕВО 62116.32.18 2,195 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

246. с.РАЛЕВО 62116.32.21 1,509 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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247. с.РАЛЕВО 62116.32.22 1,494 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

248. с.РАЛЕВО 62116.32.23 1,605 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

249. с.РАЛЕВО 62116.32.24 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

250. с.РАЛЕВО 62116.32.25 0,971 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

251. с.РАЛЕВО 62116.32.26 0,327 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

252. с.РАЛЕВО 62116.32.27 0,395 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

253. с.РАЛЕВО 62116.32.28 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

254. с.РАЛЕВО 62116.32.29 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

255. с.РАЛЕВО 62116.32.30 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

256. с.РАЛЕВО 62116.32.31 0,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

257. с.РАЛЕВО 62116.33.1 1,026 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

258. с.РАЛЕВО 62116.33.2 0,997 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

259. с.РАЛЕВО 62116.33.3 0,799 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

260. с.РАЛЕВО 62116.33.4 0,3 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

261. с.РАЛЕВО 62116.33.5 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

262. с.РАЛЕВО 62116.33.6 3,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

263. с.РАЛЕВО 62116.33.7 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

264. с.РАЛЕВО 62116.33.8 0,798 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

265. с.РАЛЕВО 62116.33.9 1,101 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

266. с.РАЛЕВО 62116.33.10 1,191 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

267. с.РАЛЕВО 62116.33.11 0,999 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 
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растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

268. с.РАЛЕВО 62116.33.12 0,529 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

269. с.РАЛЕВО 62116.33.13 0,501 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

270. с.РАЛЕВО 62116.33.14 1,101 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 

използвани като 
ниви 

271. с.РАЛЕВО 62116.33.15 1,136 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

272. с.РАЛЕВО 62116.33.16 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

273. с.РАЛЕВО 62116.33.17 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

274. с.РАЛЕВО 62116.33.18 0,701 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

275. с.РАЛЕВО 62116.33.19 0,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

276. с.РАЛЕВО 62116.33.20 0,7 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

277. с.РАЛЕВО 62116.33.21 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

278. с.РАЛЕВО 62116.33.22 1,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

279. с.РАЛЕВО 62116.33.23 2,901 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

280. с.РАЛЕВО 62116.33.24 1,202 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

281. с.РАЛЕВО 62116.33.25 0,779 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 

стопанство 

ЗЗдоп 

282. с.РАЛЕВО 62116.33.26 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

283. с.ТЪРНЕНЕ 73674.0.251 12,026 

(част от 
90,006) 

ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Оз 

Предвижда се 
обособяване на 
гробищен парк 

 Общо площ, съгласно 
предвижданията на ОУП 

561,748  

 

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

Описаните имоти попадащи в границите на BG0000240 Студенец при посещение на терен 
се установи, че в голям дял от тях съществуват вече изградени обекти към стопански дворове на 
ТКЗС, жилищни сгради и стопански постройки към тях, а също така и производствени 
територии, дворни места и стопански дворове и прилежащите им площи и свързаните с тях 
предимно селскостопански производства.  

Реално засегнатата площ от ЗЗ BG0000240 двете Директиви в резултат на 
предвижданията на ОУП са всички територии посочени в Таблица 2.1 без Териториите 
със специално предназначение, собственост на МО (4410,346 дка), ЗЗДоп в землището на с. 
Дисевица и процедирани по реда на Наредбата за ОС или това е площ от ЗЗ в размер на 
561,748 дка или 0,20% от покритието й. 

 

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

границите на BG0000240 „Студенец“. 

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

 

Таблица 2.3 ППП в границите на BG0000240 „Студенец“ 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториале

н обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

1. 
ПН-ЕО-

14-2016 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 

територията на Община 
Луковит 2015-2020 г. 

Община 
Луковит 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 22/2016 

2. 
ПН-ЕО-

11-2016 

Стратегия за водено от 
общностите местно 
развитие на МИГ - 

Долна Митрополия - 
Долни Дъбник 

Община 
Долна 

Митрополия 

Общински 

 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 17/2016 

3. 

МОСВ-

ЕО-10-

2016 

Стратегия за водено от 
общностите местно 

развитие на 
територията на Местна 

инициативна група 
Луковит-Роман 

Сдружение 
"Местна 

инициативна 
група 

Луковит-

Роман" 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № 

ЕО-15 

4. 
ПН-ЕО-8-

2015 

Програма за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците на 

територията на Община 

Община 
Плевен 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 7 /2015 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториале

н обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

Плевен 2015-2020 г. на ЕО 

5. 
ПН-ЕО-

21-2015 

Програма за 
управление на 
дейностите по 

отпадъците 2016-2020 

год. на Община Долни 
Дъбник 

Община 
Долни 

Дъбник 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 4/2016 

6. 
ПН-ЕО-2-

2015 

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

Община Луковит 

Община 
Луковит 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 8 /2015 

7. 
ПН-ЕО-

17-2015 

Програма за 
управление на 
дейностите по 

отпадъците 2016 - 2020 

г. на Община Плевен 

Община 
Плевен 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 19/2016 

8. 
ПН-ЕО-

13-2015 

Общинска програма за 
опазване на околната 

среда 2015 – 2020 г. на 
Община Плевен 

Община 

Плевен 
Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 2/2016 

9. 
ПН-ЕО-8-

2014 

Общински план за 
развитие на Община 
Луковит 2014 - 2020 

Община 
Луковит 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 3 /2014 г. 

10. 
ПН-ЕО-

19-2014 

Програма за енергийна 
ефективност и енергия 

от възобновяеми 
енергийни източници 

Община 
Долни 

Дъбник 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 9/2014 

11. № на Наименование на Възложител Вид 
териториале Приложима Статус 



 

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

 

 

103 

 

 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториале

н обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

досие плана/програмата н обхват процедура 

12. 
ПН-ЕО-

18-2014 

Общински план за 
развитие на община 

Долни Дъбник 

Община 
Долни 

Дъбник 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 12/2014 

13. 
ПН-ЕО-

13-2014 

Общ устройствен план 
на Община Плевен 

Община 
Плевен 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Текуща на 
Етап 

Преценяване 

14. 
ПН-ЕО-

10-2014 

Общ устройствен план 
на Община Долни 

Дъбник 

Община 
Долни 

Дъбник 

Общински 
Задължителна 

ЕО 

Текуща на 
Етап 

Уведомяване 

15. 

МОСВ-

ЕО-30-

2013 

Регионален генерален 
план за водоснабдяване 

и канализация на 
обособената територия 

на 

Министерств
о на 

регионалното 
развитие 

Областен 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № 
ЕО-29/2013 

16. 

МОСВ-

ЕО-25-

2013 

Регионален генерален 
план за водоснабдяване 

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

Министерств
о на 

регионалното 
развитие 

Общински 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № 
ЕО-28/2013 

17. 
ПН-ЕО-7-

2010 

ПУП-ПРЗ за ПИ № 
36662.308.15, 

местността "Горна 
ялия", в землището на 

с. Катунец, общ. 
Плевен, предвиждащ 

изграждане на 
фотоволтаична 

електроцентрала 

ЕТ "Дани - 
Марияна 

Василева" 

За по-малки 
територии 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 15-2010 

18. ПН-ЕО-
Програма за 

управление на Община Общински Преценяване 
на 

Приключила с 
решение № ПН 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториале

н обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

15-2010 дейностите по 
отпадъците на община 
Луковит, като част от 

Програмата за опазване 
на околната среда на 
община Луковит за 

периода 2010-2020 г. 

Луковит необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

ЕО 19/2010 

19. 
ПН-ЕО-9-

2008 

ПУП-ПП за елементите 
на техническата 

инфраструктура извън 
урбанизирани 

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

"Томовото", ПИ № 
56722.339.004, землище 

на гр. Плевен" 

"Холсим 
България" АД 

За по-малки 
територии 

Преценяване 
на 

необходимост
та от 

извършване 
на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 2/2009 

 

ППП в границите на BG0000240 „Студенец“ не предвиждат преки въздействия върху 
природните местообитания и местообитанията на видовете, както и върху структурата, 
функциите и целите на защитената зона. 

 

Таблица 2.4 ИП в границите на BG0000240 „Студенец“ 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

1. 

ПН-

ОВОС-73-

2009 

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

.Пелишат 

"ЛИБЪРТИ"ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 66 

ПР /2009 

2. 

ПН-

ОВОС-38-

2007 

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

при с. Крушовица, в 
землището на с. 

Крушовица, общ. Долни 
Дъбник 

"Нипед" ЕООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Преценяване 

3. 

ПН-

ОВОС-37-

2007 

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

от с. Търнене, в землището 

"Водно строителство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Преценяване 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

на с. Търнене, общ. Плевен 

4. 

ПН-

ОВОС-36-

2007 

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

с. Крушовица, в 
землището на с. 

Крушовица, общ. Долни 
Дъбник 

"Водно стопанство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Преценяване 

5. 

ПН-

ОВОС-35-

2007 

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

1600 м южно при с. 
Крушовица, в землището 

на с. Крушовица, общ. 
Долни Дъбник 

"Водно стопанство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 52 

ПР/2007 

6. 

ПН-

ОВОС-34-

2007 

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

землището на с. 
Крушовиця, общ. Долни 

Дъбник 

"Водно стопанство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Преценяване 

7. 

ПН-

ОВОС-33-

2007 

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

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

дъбник 

"Водно строителство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 56 

ПР/2007 

8. 

ПН-

ОВОС-12-

2007 

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

000075, 000066, 000074, 

землище на с. Търнене, 
общ. Плевен 

"Мизия-2004" ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Преценяване 

9. 

ПН-

ОВОС-52-

2017 

Специализиран малък 
обект за дестилиране 

(пункт за изваряване на 

"Нирвана Беглеж" 
ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 66 

ПР/2017 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

ракия), цех за 
производство и 

бутилиране на плодов 
оцет, сушилня за плодове, 

зеленчуци и гъби 

10. 

МОСВ-

ОВОС-5-

2017 

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

КВ Дерманци- КВ 
Батулци- КВ Калугерово 

"БУЛГАРТРАНСГАЗ” 

ЕАД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Оценяване 

11. 

ПН-

ОВОС-80-

2016 

Отглеждане на риба с 
търговска цел и спортен 

риболов 

"ФИШ ХЪНТЪР 
2016" ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 28 

ПР/2017 

12. 

ПН-

ОВОС-66-

2014 

Изграждане на водовземно 
съоръжение (сондажен 

кладенец) за задоволяване 
нуждите на свинеферма 
разположена в имот № 

000200 в землището на с. 
Дисевица, община Плевен 

“ХИБРИДЕН 
ЦЕНТЪР ПО 

СВИНЕВЪДСТВО” 

АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 50 

ПР /2014 

13. 

МОСВ-

ОВОС-8-

2014 

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

Белокопитово) 

Национална компания 
"Стратегически 

инфраструктурни 
проекти" (НКСИП) 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Приключила с 
решение № 2-

2/2015 

14. 

МОСВ-

ОВОС-35-

2012 

Изграждане на 
информационно-

посетителски център в ЗМ 
Парк Кайлъка, ПИ 

№56722.618.75”, гр. 
Плевен, община Плевен 

Областна 
администрация-

Плевен 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Уведомяване 

15. 

ПН-

ОВОС-45-

2013 

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

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

“АСС 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Приключила с 
решение № ПН 1-

1/2014 

16. 

ПН-

ОВОС-72-

2012 

Интегриран воден цикъл 
Плевен - Долна 

Митрополия 

Община Плевен и 
Община Долна 

Митрополия 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № 

ПН39ПР/25.06.2012 
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

17. 

МОСВ-

ОВОС-14-

2012 

Изграждане на резервоар с 
обем 20 м3 за 
допълнително 

водоснабдяване на с. 
Горталово в ПИ 078002, 
землище на с. Горталово, 

община Плевен 

община Плевен 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Уведомяване 

18. 

МОСВ-

ОВОС-61-

2011 

Изграждане на газопровод 
“Южен поток" 

"Южен поток 
България" АД 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Приключила с 
решение № 7-

5/2013 

19. 

МОСВ-

ОВОС-59-

2010 

"Преустройство на вилни 
сгради в ПИ № 

56722.618.48, местност 
Кайлъка, гр. Плевен, във 

вилна сграда, бунгала, 
ресторант и СПА-център" 

"Квант Инженеринг” 

ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № 2-

ПР/2011 г. 

20. 

ПН-

ОВОС-79-

2009 

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

за отпадъчни 
води,канализационна 

мрежа и реконструкция на 
водопроведната мрежа на 

с .Садовец" 

Община Долни 
Дъбник 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 87 

ПР / 2009 

21. 

ПН-

ОВОС-77-

2009 

"Интегриран воден проект 
село Крушовица- 

изграждане на 
пречиствателна станция за 

отпадъчни 
води,канализационна 

мрежа и реконструкция на 
водопроводната мрежа на 

с.Крушовица" 

Община Долни 
Дъбник 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 88 

ПР / 2009 

22. 

МОСВ-

ОВОС-47-

2009 

"Изграждане на отсечката 
от газопровод "Набуко" на 

територията на Р 
България" по ревизия "D" 

на трасето и при 
използване на 

технологията насочено 
хоризонтално сондиране 

при прехода на река 

"Набуко Газ Пайплайн 
България" ЕООД; 

"Набуко Газ Пайплайн 
Интернешънъл" 

ГМБХ 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Приключила с 
решение № 3-

2/2013 



 

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

 

 

108 

 

 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

Дунав. 

23. 

МОСВ-

ОВОС-46-

2008 

Проектиране и изграждане 
на източен обходен път на 

гр. Плевен 

Областно пътно 
управление-Плевен 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Прекратена с 
решение № 14-

П/2013 

24. 

ПН-

ОВОС-29-

2008 

"Добив на инертни 
материали от наносните 
отложения в коритото на 

река Вит" 

"Симона - НЕ " ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 46-

ПР /2008 

25. 

МОСВ-

ОВОС-5-

2008 

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

Плевен 

"Андрееви" ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № 4-

ПР/2008 

26. 

ПН-

ОВОС-

167-2007 

Добив на инертни 
материали от динамичните 
запаси в коритото на река 

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

общ. Долни Дъбник 

"Водно строителство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 10 

ПР/2008 

27. 

ПН-

ОВОС-

166-2007 

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

Дъбник, 

"Водно стопанство 
2000" АД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 11 

ПР/2008 

28. 

ПН-

ОВОС-

162-2007 

Построяване на МВЕЦ на 
река Каменица" 

ЕТ "Стас и Нели" 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Текуща на Етап 
Преценяване 

29. 

ПН-

ОВОС-

149-2007 

Добив на инертни 
материали от динамичните 

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

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

с. Ясен, общ. Плевен 

"Архстрой" ЕООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 12 

ПР/2008 

 

ОУП на община Плевен предвижда нови устройствени зони в границите на BG0000240 

„Студенец“ – по Директива за природните местообитания, които оказват следното 
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въздействие на природните местообитания и видовете: 
1. 6210 Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (Festico 

brometalia) (*Важни местообитания на орхидеи) 
Местообитанието ще бъде засегнато при реализиране на ОУП на община Плевен в 

землището на с. Беглеж в УЗ – Жм в имот 161.1, с част от площ от 13,302 дка; с. Ралево в УЗ – 

Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в 
УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в УЗ – Пп с площ от 26,045 дка.  

Таблица 5.3 Предвиждания на ОУП засягащи природно местообитание 6210 в 
защитената зона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пряко унищожаване в мястото на изграждане на УЗ. Общата площ, която ще засегне 
местообитание 6210 е 124,02 дка, което е 0.50% от площта на местообитанието в защитената 
зона. Въздействието се определя като средно по степен. Засегнатата площ от местообитание 
6210 е достатъчно малка за да не предизвика промяна във функциите на природното 
местообитание в границите на защитената зона. 

Въздействие – Средно по степен. 
Степен на въздействие – 4. 

Фрагментация. Изграждането на устройствената зона ще доведе до фрагментиране на 
природното местоообитане 6210, засегнато от устройствена зона УЗ Пп и ЗЗдоп в землището на 
с. Беглеж и с. Ралево, които с изграждането унищожават 124,02 дка от местообитанието в 
зоната. 

Въздействие – Средно по степен. 
Степен на въздействие – 4. 
Нахлуване на неместни видове. Въздействието на този фактор се увеличава при 

ландшафтното оформяне на зоната при използване на нетипични за района растителни видове. 
 

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

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

№ 
Землищ

е 
№ на имот 

Площ в 
КВС, 
дка 

Засегната територия 
от местообитание 

6210, дка 

Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 

Ново 
предвиждане 

за 
устройствена 
зона/инфраст

руктура 

1. Беглеж 03068.161.1 160,845 

Част 13,302 е 
предназначена за Жм 

(от общо 160,845) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасища с 
храсти 

Жм 

2. Ралево 62116.0.171 190,935 

Част 27,595 е 
предназначена за Пп 

(част от 190,935 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

Пп 

3. Ралево 62116.0.173 26,045 26,045 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

Пп 

4. Ралево 62116.0.160 54,994 54,994 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

ЗЗдоп 

5. Ралево 
62116.0.165 2,084 2,084 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

ЗЗдоп 

6.  
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Обща оценка на състоянието на природно местообитание 91Е0* в защитената зона: 
Съгласно Информационата система за защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 на 
МОСВ (http://natura2000.moew.government.bg) и резултатите от проект „ Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” ( МОСВ 2013), 
площта на местообитанието в защитена зона „ Студенец” е 1732,4 дка. 

Неблагоприятно-лошо състояние. 
Местообитанието ще бъде засегнато при реализиране на ОУП на община Плевен в 

землището на с. Ласкар в УЗ – ЗЗдоп в имот 0.77, с част от площ от 12,288 и НТП – дере. На 
терен имот 0.77 е част от течнието на река Чернялка и представлява Местообитание 91Е0* в 
комплекс с 6430. Общата засегната площ възлиза на 12,288 дка, като за площта на площта на 
6430 не може да се отдефиренцира, тъй като са малки открити площи от по няколко миниатюрни 
полигона (по 10-15 кв.м.). За това приемаме, че се засягат 12, 288 дка от площта на 91Е0*. 

В описаните имоти заети от местообитание 91Е0* в обхвата на УЗ - ЗЗдоп в землището на 
с. Ласкар са установени следните видове растения: 

Пряко унищожаване в мястото на изграждане на УЗ. Общата площ, която ще засегне 
местообитание 91Е0* е 12,288 дка, което е 0.70% от площта на местообитанието в защитената 
зона. Въздействието се определя като средно по степен. Засегнатата площ от местообитание 
91Е0* е достатъчно малка за да не предизвика промяна във функциите на природното 
местообитание в границите на защитената зона. 

Въздействие – Средно по степен. 
Степен на въздействие – 4. 

Фрагментация. Изграждането на устройствената зона ще доведе до фрагментиране на 
природното местоообитане 91Е0*, засегнато от устройствена зона УЗ ЗЗдоп в землището на с. 
Ласкар, които с изграждането унищожават 12,288 дка от местообитанието в зоната. 

Въздействие – Средно по степен. 
Степен на въздействие – 4. 

 

Нахлуване на неместни видове. Въздействието на този фактор се увеличава при 
ландшафтното оформяне на зоната при използване на нетипични за района растителни видове. 
Такива са установени при теренните обходи - Amorpha fruticosa. 

 

3. 1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 
 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e установен в пет находища, като най-

важните от тях са пещерите „ Скокъ” и Парниците” (Долен и Горен Парник). В известните 
находища за зимуване в зоната са били установени общо 6 екземпляра. В известните летни 
находища в зоната са били установени общо 400 екземпляра. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 1394 хa (5.0% от площта на защитената зона). 
Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 17867 хa (63,9% от 
площта на защитената зона).  

Оценка на вида в района на плана. 
 Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови 

потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на УЗ – 

Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево в размер на 124,02 дка или 0,07%. 
Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания. 
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Таблица Пригодност на засегнатите местообитания на Myotis blythii 

Населено място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания в 
УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията 
на Myotis blythii 

доклади МОСВ 

Състояние на 
местообитанието 

от теренна 
проучания на 
екип ДОСВ 

Имоти в УЗ 
Устройствена 

зона 

с. Ралево 

27,595  

26,045 

 

54,994 

2,084 

Потенциално 

 

 

потенциално 

Пасище и мери, 
потенциални 

ловни 
местообитания 

 

 

 

62116.0.171 

62116.0.173 

 

62116.0.160 

62116.0.165 

 

 

 

 

 

 

 

Пп 

 

 

ЗЗдоп 

 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови 
потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на УЗ 
– Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево в размер на 124,02 дка или 0,07%. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 

 

Фрагментация на местообитанията 

Предвиденото в ОУП на община Угърчин зониране засяга малка площ от ловни 
местообитания на вида в зоната, разположени до населено място, пътна артерия в антрпогенно 
повлиян район. Засеганите площи от подходящите ловни местообитания също са в размер, 
който не води до фрагментиране на тези местообитания в зоната, които заемат значителна част 
от нейната територия. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1.  

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само в 
случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни миграции на вида. 
Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и височината на 
полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те не може да 
бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика 
прекъсване на миграционни коридори на вида.  

Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в район 
на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото реализиране на 
ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика прекъсване с негативни 
последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в близост до урбанизирана 
територия, антропогенно повлияна. 

 
Въздействие – Незначително. Степен на въздействие – 2. 
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Безпокойство.  
Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. Строителството 

ще се извършва през светлата част на денонощието, когато прилепите са в своите убежиша. 
Устройственото зониране е в район с интензивна летателна активност по време на лов в 
границите на зоната, но през нощните часове, когато не се извършва стройтелна работа. 

 
Въздействие – Не се очаква Стпен на въздействие – 0.  
Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на убе-

жища на вида на територията на новите устройствени зони. 
 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0. 

 

4. 1324 Голям нощник (Myotis myotis) 
 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 

за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Съгласно резултатите 
от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e установен в пет 
находища, като най-важните от тях са пещерите „ Скокъ” и Парниците” (Долен и Горен 
Парник). В известните находища за зимуване в зоната са били установени общо 6 екземпляра. В 
известните летни находища в зоната са били установени общо 400 екземпляра. Площта на 
потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1394 хa (5.0% от площта на 
защитената зона). Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 
17867 хa (63,9% от площта на защитената зона).  

Оценка на вида в района на плана. 
 Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови 

потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на УЗ 
– Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево в размер на 124,02 дка или 0,07%. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Таблица Пригодност на засегнатите местообитания на Myotis myotis 

Населено място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания в 
УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията 
на Myotis myotis 

доклади МОСВ 

Състояние на 
местообитанието 

от теренна 
проучания на 
екип ДОСВ 

Имоти в УЗ 
Устройствена 

зона 

с. Ралево 

27,595  

26,045 

 

54,994 

2,084 

Потенциално 

 

 

потенциално 

Пасище и мери, 
потенциални 

ловни 
местообитания 

 

 

 

62116.0.171 

62116.0.173 

 

62116.0.160 

62116.0.165 

 

 

 

 

 

 

 

Пп 

 

 

ЗЗдоп 
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Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови 
потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на УЗ 

– Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево в размер на 124,02 дка или 0,07%. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 

 

Фрагментация на местообитанията 

Предвиденото в ОУП на община Угърчин зониране засяга малка площ от ловни 
местообитания на вида в зоната, разположени до населено място, пътна артерия в антрпогенно 
повлиян район. Засеганите площи от подходящите ловни местообитания също са в размер, 
който не води до фрагментиране на тези местообитания в зоната, които заемат значителна част 
от нейната територия. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1.  

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
 
в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни миграции 

на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и 
височината на полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те 
не може да бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да 
предизвика прекъсване на миграционни коридори на вида. 

 
Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в район 

на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото реализиране на 
ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика прекъсване с негативни 
последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в близост до урбанизирана 
територия, антропогенно повлияна. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 2. 

Безпокойство. Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. 
Строителството ще се извършва през светлата част на денонощието, когато прилепите са в 
своите убежиша. Устройственото зониране е в район с интензивна летателна активност по 
време на лов в границите на зоната, но през нощните часове, когато не се извършва стройтелна 
работа. 

 
Въздействие – Не се очаква  
Стпен на въздействие – 0.  
Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на убе-

жища на вида на територията на новите устройствени зони. 
 
Въздействие – Не се очаква  
Степен на въздействие – 0. 
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5. 1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 
 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват конкретни данни за 
числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания видове - фаза I" 

(МОСВ 2013), в зоната са установени 3 колонии, като относителното обилие на вида в зоната е 
4.2 лалугерови дупки/100 метров трансект (при направени 6 стометрови трансекти на случаен 
принцип в изследваните местообитания с установени лалугери). Съгласно картата на 
разпространение от проекта, потенциалните оптимални местообитания на вида в зоната са 
26444.692 дка и субоптимални 104503 дка. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални субоптимални 
местообитания на площ от 124,02 дка в землището на с. Ралево в УЗ – Пп в имот 0.171 с част от 
площ от 27,595 дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 
2,084 и имот 0.173 в УЗ – Пп с площ от 26,045 дка.  

При теренните обходи се установи, че единствено новопредвидената зона Пп в в имот 
0.171 с част от площ от 27,595 дка и имот 0.173 в УЗ – Пп с площ от 26,045 дка в землището на 
с. Ралево носи характеристиките на потенциално субоптимално местообитание на вида. При 
теренните обследнивания вида не е установен, както и данните от МОСВ, 2013 г. 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се 
53,64 дка или 0,051% от потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се 
53,64 дка или 0,051% от потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната. 

 

Потенциално субооптимално местообитание на Spermophilus citellus в Уз Пп в 
землището на с. Ралево 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените Уз Пп в землището на с. Ралево на ОУП Плевен фрагментира 53,64 
дка или 0,051% от потенциално местообитание на вида в зоната, което може да се определи 
като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).   

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
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инфраструктура, като в землището на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство, лалугерови колонии са установявани 
покрай пътища (Macdonald § Barrett 1993). Не се очаква поради отсъствие на убежища в 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни колонии на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)    

 

 

6. 2633 Степен пор (Mustela eversmannii) 
Разпространение. Най-често се среща в Добруджа, Лудогорието и на запад до Червен бряг. 

Най-южното находище е в Източна Стара планина – селата Бероново и Дъскотна, Бургаско. 
Местообитание. Обитава открити степни терени, като се придържа към колониите на 

лалугера. Видът обикновено не копае собствени, а разширява подземни леговища на по-

едроразмерни гризачи. Разпространен е основно в райони където обитават лалугера и хомяците, 
които са главната му храна. 

Биология. Разгонването започва в началото на февруари. Женската ражда 8 – 11 малки, 
понякога и до 18. Храни се с гризачи, главно лалугери, гущери, птици и др. 

Оценка на популацията в зоната. В защитената зона видът е отбелязан като рядък (R). 
Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в зоната, но 
не е изключено неговото присъствие, предвид наличие на подходящи местообитания (с площ 
82089.4 дка), но проблемна е хранителната база, като в основния хранителен спектър на вида е 
лалугера. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът не 
присъства, в новопредвидените УЗ Пп, Жм и ЗЗдоп в землищата на с. Ралево и с. Беглеж 
съгласно ОУП Плевен и моделирането на МОСВ,2013 г. показва, че се засягат 447,149 дка или 
0,54% от потенциални местообитания на вида в зоната. 

Таблица Засегнати потенциални местообитания на Mustela eversmannii в резултат на 
прилагането предвижданията на ОУП и моделирането на МОСВ,2013 г. 

№ землище № на имот площ НТП 
Вид 

територия 
УЗ 

1. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.122 8,646 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
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полски път 

2. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.140 0,659 Пасища с храсти 
Селско 

стопанство 
Пп 

3. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.250 0,268 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

4. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.252 0,148 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

5. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.258 0,851 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

6. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.854 1,145 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

7. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.2 0,993 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

8. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.3 1,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

9. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.4 1,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

10. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.5 0,801 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

11. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.6 2,003 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

12. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.7 2,999 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 

стопанство 
Пп 

13. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.8 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

14. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.9 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

15. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.10 1,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

16. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.11 2,017 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Пп 

17. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.12 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

18. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.13 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

19. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.14 1,004 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

20. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.15 1,96 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

21. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.16 1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

22. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.17 1,005 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

23. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.18 0,803 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

24. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.19 0,992 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

25. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.20 1,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

26. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.21 0,503 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

27. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.22 1,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

28. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.23 1,303 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

29. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.24 1,496 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 
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30. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.25 0,8 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

31. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.26 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

32. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.27 1,003 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

33. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.28 1,802 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

34. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.29 1,005 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

35. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.30 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

36. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.31 1,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

37. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.32 1,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

38. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.33 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

39. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.34 0,992 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

40. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.35 0,499 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

41. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.36 0,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

42. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.37 1,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

43. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.38 0,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

44. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.39 1,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

45. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.40 1,616 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

46. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.41 3,689 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

47. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.42 1,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

48. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.43 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

49. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.44 1,302 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

50. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.45 1,026 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

51. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.47 7,192 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

52. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.48 6,278 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Налична стара 
стопанска 
постройка 

53. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.49 3,633 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

54. с.БЕГЛЕЖ 03068.129.11 8,277 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 
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ТКЗС 

55. с.БЕГЛЕЖ 03068.129.12 6,216 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

56. с.БЕГЛЕЖ 03068.129.13 2,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

57. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.1 1,027 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

58. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.2 6,026 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина 

Преди 
обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

59. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.3 2,037 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

60. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.4 0,796 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 
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налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

61. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.5 0,501 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

62. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.6 2,999 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

63. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.7 0,985 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

64. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.8 2,002 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

65. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.10 2,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
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от времето на 
ТКЗС 

66. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.11 1,901 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина, 
създадена преди 

заповедта за 
обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

67. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.12 4,033 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 
BG0000240 

68. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.15 2,5 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

69. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.19 1,949 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

70. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.23 1,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

71. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.24 2 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 



 

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

 

 

121 

 

 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

72. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.25 4 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

73. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.26 1,004 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

74. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.30 2,597 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

75. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.32 3 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

76. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.33 23,782 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
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от времето на 
ТКЗС 

77. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.141 0,065 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

78. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.152 1,318 ДЕРЕТА,ОВРАЗИ,ЯМИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

79. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.241 5,418 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Налични 
строителните 

основи на 
сграда 

от времето на 
ТКЗС 

80. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.276 0,734 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

81. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.325 3,577 Пасища с храсти 
Селско 

стопанство 

Жм 

Налинични 
полски път, 
стопански 

постройки и 
дворно място 

създадени преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 
BG0000240 

82. с.БЕГЛЕЖ 03068.21.28 1,488 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

83. с.БЕГЛЕЖ 03068.21.29 4,003 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

84. с.БЕГЛЕЖ 03068.21.30 1,499 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

85. с.БЕГЛЕЖ 03068.39.15 3,02 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Съществуваща 
жилищна сграда 

със стопански 
постройки 

създадени преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 
BG0000240 

86. с.БЕГЛЕЖ 03068.118.1 2,008 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

87. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.4 1,271 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

88. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.6 26,578 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Имотът е зает 
предимно с 
рудерална 

растителност – 

айлант, акация 

89. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.13 0,094 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

90. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.15 1,968 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

91. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.17 1,754 ПАСИЩА, МЕРИ Селско Жм 
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стопанство 

92. с.БЕГЛЕЖ 03068.126.1 2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Жм 

93. с.БЕГЛЕЖ 03068.161.1 

Част 
13,302 

(от 
общо 

160,845) 

Пасища с храсти 
Селско 

стопанство 

Жм 

Засегнатата 
част, 

представлява 
рудерализирано 

пасище с 
декоративна 

растителност, 
като реално то 

се намира в 
регулацията 

94. с.БЕГЛЕЖ 03068.93.4 45,189 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Оз 

Територия заета 
от рудерална 

растителност – 

предназначена 
за гробище – в 
съседния имот 

съществува 
гробище – имот 

0.205 

95. с.РАЛЕВО 62116.0.171 

27,595 

(част от 

190,935 

ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност 

96. с.РАЛЕВО 62116.0.173 26,045 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност 

97. с.РАЛЕВО 62116.0.99 1,141 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
ЗЗдоп 

98. с.РАЛЕВО 62116.0.100 1,303 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
ЗЗдоп 

99. с.РАЛЕВО 62116.0.109 1,638 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
ЗЗдоп 

100. с.РАЛЕВО 62116.0.130 

1,686 

(част от 

3,618) 

ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
ЗЗдоп 

101. с.РАЛЕВО 62116.0.132 0,117 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
ЗЗдоп 

102. с.РАЛЕВО 62116.0.160 54,994 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

ЗЗдоп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност, в 
миналото 

използвани като 
торища 

103. с.РАЛЕВО 62116.0.164 0,449 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
ЗЗдоп 
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104. с.РАЛЕВО 62116.0.165 2,084 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

ЗЗдоп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност, в 
миналото 

използвани като 
торища 

105. с.РАЛЕВО 62116.32.14 2,996 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

106. с.РАЛЕВО 62116.32.15 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

107. с.РАЛЕВО 62116.32.16 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

108. с.РАЛЕВО 62116.32.17 3,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

109. с.РАЛЕВО 62116.32.18 2,195 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

110. с.РАЛЕВО 62116.32.21 1,509 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

111. с.РАЛЕВО 62116.32.22 1,494 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

112. с.РАЛЕВО 62116.32.23 1,605 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

113. с.РАЛЕВО 62116.32.24 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

114. с.РАЛЕВО 62116.32.25 0,971 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

115. с.РАЛЕВО 62116.32.26 0,327 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

116. с.РАЛЕВО 62116.32.27 0,395 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

117. с.РАЛЕВО 62116.32.28 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

118. с.РАЛЕВО 62116.32.29 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

119. с.РАЛЕВО 62116.32.30 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
ЗЗдоп 

120. с.РАЛЕВО 62116.32.31 0,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

121. с.РАЛЕВО 62116.33.1 1,026 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

122. с.РАЛЕВО 62116.33.2 0,997 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

123. с.РАЛЕВО 62116.33.3 0,799 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

124. с.РАЛЕВО 62116.33.4 0,3 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

125. с.РАЛЕВО 62116.33.5 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

126. с.РАЛЕВО 62116.33.6 3,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

127. с.РАЛЕВО 62116.33.7 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

128. с.РАЛЕВО 62116.33.8 0,798 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 
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миналото са 
използвани като 

ниви 

129. с.РАЛЕВО 62116.33.9 1,101 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

130. с.РАЛЕВО 62116.33.10 1,191 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

131. с.РАЛЕВО 62116.33.11 0,999 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

132. с.РАЛЕВО 62116.33.12 0,529 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

133. с.РАЛЕВО 62116.33.13 0,501 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

134. с.РАЛЕВО 62116.33.14 1,101 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 

рудерална 
растителност, 

вероятно в 
миналото са 

използвани като 
ниви 

135. с.РАЛЕВО 62116.33.15 1,136 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

136. с.РАЛЕВО 62116.33.16 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

137. с.РАЛЕВО 62116.33.17 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

138. с.РАЛЕВО 62116.33.18 0,701 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

139. с.РАЛЕВО 62116.33.19 0,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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140. с.РАЛЕВО 62116.33.20 0,7 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

141. с.РАЛЕВО 62116.33.21 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

142. с.РАЛЕВО 62116.33.22 1,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

143. с.РАЛЕВО 62116.33.23 2,901 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

144. с.РАЛЕВО 62116.33.24 1,202 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

145. с.РАЛЕВО 62116.33.25 0,779 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

146. с.РАЛЕВО 62116.33.26 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

147. 

Общо площ, 
съгласно 

предвижданията 
на ОУП 

447,149  

 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен.  

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални местообитания на 
площ от 124,02 дка в землището на с. Ралево в УЗ – Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 
дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в 
УЗ – Пп с площ от 26,045 дка, което засяга 171,952 дка или 0,20% (82089.4) от потенциално 
местообитание на вида в зоната. 

 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен.  

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални местообитания на 
площ от 124,02 дка в землището на с. Ралево в УЗ – Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 
дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в 
УЗ – Пп с площ от 26,045 дка, което засяга 171,952 дка или 0,20% (82089.4) от потенциално 
местообитание на вида в зоната. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 
 

Фрагментация на местообитанията 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са реално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места, като в Пп и ЗЗдоп в землището 
на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със съседни местообитания, поради 
което не може да се предизвика временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на 
миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 

(2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, 

новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва 
биокоридори.  

Без въздействие. 
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Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство, лалугерови колонии са установявани 
покрай пътища (Macdonald § Barrett 1993). Не се очаква поради отсъствие на убежища в 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

7. 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като представен (P). Според 
резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), вида е регистриран в зоната посредством 
анкетни методи с местни жители - 1 наблюдаван екземпляр в района на с. Николаево. 

Потенциалните местообитания на вида в зоната са с площ 66183 дка. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът 
не присъства, в новопредвидените УЗ Пп, Жм и ЗЗдоп в землищата на с. Ралево и с. Беглеж 
съгласно ОУП Плевен и моделирането на МОСВ,2013 г. показва, че се засягат 447,149 дка или 
0,54% от потенциални местообитания на вида в зоната. 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен.  

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални местообитания на 
площ от 124,02 дка в землището на с. Ралево в УЗ – Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 
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дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в 
УЗ – Пп с площ от 26,045 дка, което засяга 171,952 дка или 0,25% (66183 дка) от потенциално 
местообитание на вида в зоната. 

 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен.  

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални местообитания на 
площ от 124,02 дка в землището на с. Ралево в УЗ – Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 
дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в 
УЗ – Пп с площ от 26,045 дка, което засяга 171,952 дка или 0,20% (82089.4) от потенциално 
местообитание на вида в зоната. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 
 

Фрагментация на местообитанията 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са реално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места, като в Пп и ЗЗдоп в землището 
на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със съседни местообитания, поради 
което не може да се предизвика временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на 
миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 

(2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, 

новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва 
биокоридори.  

Без въздействие. 
 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство, лалугерови колонии са установявани 
покрай пътища (Macdonald § Barrett 1993). Не се очаква поради отсъствие на убежища в 
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новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

8. 1032 Бисерна мида (Unio crassus)  

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Според резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), в ЗЗ са установени 7 находища. В изследваните 23 трансекта 
от по 100 м2

 са установени общо 4 072 екземпляра (3 858 живи + 214 черупки) от целевия вид. 

Средната стойност на обилието на вида в зоната е 1,77 екз./м2
. Площта на ефективно заетите 

местообитания от вида, в които той е намерен през периода на изследването, е 94,56 хa. По 
данни от картата на разпространението на вида в зоната, общата площ на потенциалните 
местообитания е 633,06 хa. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. 

Видът присъства в имот 0.77 – част 12.288 дка землище на с. Ласкар (обща площ от КВС 41,601 
дка и НТП - дере) – част от речното легло на река Чернялка, новопредвидена УЗ – ЗЗдоп на 
ОУП Плевен и засяга негови еферктвно заети местообитания и находища или 1,30% от това 
определено в зоната (945.6 дка). 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Възможно е пряко въздействие върху индивиди по време на изкопни работи в руслото на 
реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за ЗЗдоп в ОУП не са 
посочени конкретни строителни параметри). В имот 0.77 – част 12.288 дка (обща площ от КВС 
41,601 дка и НТП - дере) – част от речното легло на река Чернялка, новопредвидена УЗ – ЗЗдоп 
на ОУП Плевен от полевите изследвания и данните на МОСВ, 2013 г. са установени находища 
и засяга негови ефективно заети местообитания или 1,30% от това определено в зоната (945.6 
дка).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки. 

 

Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 

Фрагментация на местообитанията 
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Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на местообитанието. За това предвид, че 
имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в 
състава на грунта. При такъв снецарий се очаква пряка фрагнментация на ефективно заето 
местообитание, което ще промени структурата на популацията на вида както над този участък 
на реката, така и над него. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и ще 
се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да бъде 
считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не 
са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които произтичат от 
предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията 
на местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се 
предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв снецарий се очаква пряка 
фрагнментация на ефективно заето местообитание, което ще промени структурата на 
популацията на вида както над този участък на реката, така и над него. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Предвид, че са установени находища на вида в този имот 0.77 е възможно при работа със 
строителна техника или промени във хидрологични режим на реката да настъпи смъртност на 
индивиди.   

 Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 
Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 

изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 
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9. 1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium) 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като “ С”. Досега видът не е 
установен в ЗЗ. Предпочитаните от вида хабитати с каменист и песъкливо-каменист характер на 
дъното заемат около 70 % от общата дължина на реките в ЗЗ. От 10% до 50 % от тях са в 
неблагоприятно състояние. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. 
Видът присъства в имот 0.77 – част 12.288 дка землище на с. Ласкар (обща площ от КВС 41,601 
дка и НТП - дере) – част от речното легло на река Чернялка, новопредвидена УЗ – ЗЗдоп на 
ОУП Плевен и засяга негови потенциални местообитания или 1,51% от това определено в 
зоната (811.1 дка). 

 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри). В имот 0.77 – част 12.288 дка 
(обща площ от КВС 41,601 дка и НТП - дере) – част от речното легло на река Чернялка, 
новопредвидена УЗ – ЗЗдоп на ОУП Плевен от полевите изследвания и данните на МОСВ, 2013 
г. са установени находища и засяга негови ефективно заети местообитания или 1,51% от това 
определено в зоната (811.1 дка).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки. 
 

Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 
Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв снецарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не 
са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които произтичат от 
предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията 
на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на терен, около в 
него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв снецарий се 
очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения 
хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен 
ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
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състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

 Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

10. 1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 
 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 
(МОСВ 2013), видът е регистриран в зоната. Потенциалните му местообитания са с обща площ 
3090 дка. 

Оценка на популацията в територията на УЗ на ОУП Плевен. Според резултатите от 
проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I" (МОСВ 2013) и проведените собствени теренни проучвания, потенциални 
местообитания на вида попадат в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 0.77 с НТП-дере (това е част от 
течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 
41,601 дка) или 0.39% от потенциално местообитание на вида. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.39% от потенциално местообитание на вида.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
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Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

11. 1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 
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(МОСВ 2013), видът е регистриран в зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща 
площ 2597.272 дка. 

Оценка на популацията в територията на УЗ на ОУП Плевен. Според резултатите от 
проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I" (МОСВ 2013) и проведените собствени теренни проучвания, потенциални 
местообитания на вида попадат в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 0.77 с НТП-дере (това е част от 
течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 
41,601 дка) или 0.47% от потенциално местообитание на вида. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.47% от потенциално местообитание на вида.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки. 
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 
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Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

12.  1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

(МОСВ 2013), видът е регистриран в зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща 
площ 2117,18 дка. 

Оценка на популацията в територията на УЗ на ОУП Плевен. Според резултатите от 
проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I" (МОСВ 2013) и проведените собствени теренни проучвания, потенциални 
местообитания на вида попадат в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 0.77 с НТП-дере (това е част от 
течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 
41,601 дка) или 0.58% от потенциално местообитание на вида. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.58% от потенциално местообитание на вида.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки. 
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
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промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

13.  1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 
 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

(МОСВ 2013), видът е регистриран в зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща 
площ 4564.53 дка. 

Оценка на популацията в територията на УЗ на ОУП Плевен. Според резултатите от 
проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I" (МОСВ 2013) и проведените собствени теренни проучвания, потенциални 
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местообитания на вида попадат в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 0.77 с НТП-дере (това е част от 
течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 
41,601 дка) или 0.58% от потенциално местообитание на вида. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.27% от потенциално местообитание на вида.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки. 
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
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Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

14.  1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 
Местообитания, численост и природозащитно състояние в зоната и на територията на 

УЗ от ОУП Плевен. 

В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е отбелязан, 
като е посочено, че тя е налична (Р). Според резултатите от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” ( МОСВ 2013), 
площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 108865,1 дка (в т.ч. 2519,6 дка 
оптимални местообитания). Конкретни находища на вида в зоната не са картирани, а 
природозащитното състояние (ПС) на вида в рамките на защитената зона е оценено като „ 
неблагоприятно-незадоволително“. 

По време на проведените собствени теренни проучвания в териториалния обхват на ИП 
видът не беше установен, но беше потвърдено наличието на потенциални местообитания. 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.011% от потенциално местообитание на вида и 
0,48 оптимални местообитания.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки. 
 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  
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Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

15.  1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 

 

Местообитания, численост и природозащитно състояние в зоната и на територията на 
УЗ от ОУП Плевен. 

Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е отбелязан, 

като е посочено, че видът е типичен (С). Според резултатите от проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, ( 
МОСВ 2013), площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 5823,78 хa (в т.ч. 
464,02 хa оптимални местообитания). Средната относителна численост на вида в зоната е 0,31 
екземпляра на 1 км маршрут, а природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената 
зона е оценено, като „ неблагоприятно-незадоволително“. 

 

По време на проведените собствени теренни проучвания в териториалния обхват на ИП 
видът не беше установен, но беше потвърдено наличието на потенциални местообитания. 
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Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.21% от потенциално местообитание на вида и 
0,26% оптимални местообитания.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки. 
 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
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Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

16. 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 

Местообитания, численост и природозащитно състояние в зоната и на територията на 
УЗ от ОУП Плевен. 

В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е отбелязан, 

като е посочено, че видът е рядък (R). Според резултатите от проект „Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, ( МОСВ 2013), 
площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 13544,97 хa (в т.ч. 34,89 хa 
оптимални местообитания). Средната относителна численост на вида в зоната е 0,28 екземпляра 
на 1 км маршрут, а природозащитното състояние (ПС) на вида в рамките на защитената зона е 
оценено, като „ неблагоприятно -незадоволително“. 

 

По време на проведените собствени теринни проучвания в териториалния обхват на ИП 
видът не беше установен, но беше потвърдено наличието на потенциални местообитания. 

След съпоставка на моделирането на МОСВ, 2013 и теренните работи се обособиха 
следните имоти в УЗ, които могат да бъдат определени като потенциални местообитания на 
вида и то само в землището на с. Беглеж (масиви 129 и 148  за УЗ Пп). 

Потенциални месетообитания на вида засегнати от УЗ на ОУП Плевен 

 
№ землище № на имот площ НТП Вид 

територия 

УЗ 

1. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.13 2,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

2. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.1 1,027 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 
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налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

3. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.2 6,026 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина  
Преди 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

4. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.3 2,037 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

5. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.4 0,796 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

6. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.5 0,501 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

7. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.6 2,999 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

8. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.7 0,985 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 
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двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

9. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.8 2,002 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии,  

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

10. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.10 2,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

11. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.11 1,901 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина, 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

12. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.12 4,033 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

13. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.15 2,5 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

14. с.БЕГЛЕЖ 03068.148.19 1,949 ПАСИЩА, МЕРИ Селско Пп 
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стопанство Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

15. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.23 1,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

16. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.24 2 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

17. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.25 4 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

18. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.26 1,004 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

19. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.30 2,597 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 



 

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

 

 

145 

 

 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

20. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.32 3 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

21. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.33 23,782 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

22. с.БЕГЛЕЖ 03068.93.4 45,189 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Оз 

Територия заета 
от рудерална 

растителност – 

предназначена 
за гробище – в 
съседния имот 

съществува 
гробище – имот 

0.205 

 

Общата засегната площ възлиза на 115,325 дка засегнати потенциални 
местообитания на вида в зоната или 0,009%. 

 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – Пп и Оз в 
землището на с. Беглеж засегната площ от 115,325 дка са налични потенциални местообитания 
на вида или 0.009%. Според наша експерна оценка местообитанията са слабопригодни за вида. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Не се очаква. 
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Оценка: Без въздействие (Степен 0). 
 

Прекъсване на биокоридори 

 Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Оценка: Без въздействие (Степен 0). 
 

Смъртност 

Поради своята слабоподвижност е възможно при строителни монтажни работи в УЗ Пп, 
да възникнат смъртни случай на индивиди, макар той да не е установен при обследванията. За 
целта ще се предложат мерки намаляване риска от настъпване на смърт при прилагане на плана. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

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

 

Защитена зона BG0000240 „Студенец“ 

 

Защитена зона BG0000240 „Студенец“ е определена за опазване на дивите птици. Обявена 
със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед 
№ РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр.10/2013 г.). Разположена е на площ от 27946.0774 ха. В 
границата на зоната попадат землищата на селата Беглеж, Бохот, Брестовец, Горталово, 
Дисевица, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Николаево, Пелишат, гр. Плевен, Радишево, Ралево, 
Тодорово, Тученица, Търнене и Ясен. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000240 

„Студенец“, попадат следните устройствени зони и територии:  
Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че в немалък дял от 

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

“Студенец“ са съществуващи или засягат обработваеми земи или използвани като част от 
стопанските дворове около бившите ТКЗС.  

Реално засегнатата площ от ЗЗ BG0000240 двете Директиви в резултат на 
предвижданията на ОУП са всички територии посочени в Таблица 2.1 без Териториите 
със специално предназначение, собственост на МО (4410,346 дка), ЗЗДоп в землището на с. 
Дисевица и процедирани по реда на Наредбата за ОС или това е площ от ЗЗ в размер на 
561,748 дка или 0,20% от покритието й. 

Въздействие върху предмета на целите на двете ЗЗ BG0000240 “Студенец”, ще бъде 
разгледано върху УЗ и територии посочени в таблица 2.2.  

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

Описаните имоти попадащи в границите на BG0000240 Студенец при посещение на терен 
се установи, че това са съществуващи жилищни територии и предимно производствени 
територии, в които са налични жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански 
дворове и прилежащите им площи и свързаните с тях предимно селскостопански производства.  

Предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „ Студенец” за съхранение на дивите птици (по 
СДФ) са 43 вида птици, включени в Приложение І, и 25 вида редовно срещащи се мигриращи 
птици. (В заповедта за обявяване са включени 42 вида и 18 вида редовно срещащи се 
мигриращи птици). 

 

Въздействия от ОУП върху дивите птици, включени в Приложение І, Предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000240 

1. Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0000240 „ Студенец” видът с 
численост около 12 двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ ЗЗдоп в земилището на с. Ласкар – имот 0.77 – част от 12,288 дка се засягат трофични 
и гнездови местообитания на вида. 

Необходимо е да се предложи мярка за изключване на имот 0.77 в землището на с. Ласкар, 
с ецел да се избегне загубата на трофични и гнездови местообитания на вида. 

Оценка: Средно по степен въздействие (Степен 4) 
 

2. Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 

Биология на вида: Мигриращ вид за страната. Един от най-многобройните соколи по 
време на миграция. Вечерната ветрушка е световно застрашен вид с намаляваща численост и 
разпространение в България и Европа. Включена е в Червената книга на България в категорията 
„ критично застрашен“ вид (Големански и др., 2011). Обитава открити пространства край 
селскостопански площи, полезащитни пояси и други горски насаждения. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Мигриращ вид за района на защитената зона. В района 
на община Плевен видът се среща, макар и рядко по време на миграция. При теренните 
проучвания не бе установен. 

УЗ Пп (имоти от масив 129 и 148) в с. Беглеж, Пп и ЗЗдоп в с. Ралево, може да се използва 
от вида като потенциално трофично местообитание. 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания, но може да има незначително въздействие върху трофични 
местообитания.  
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Оценка: Незначително (Степен 2) 

3. Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 3 двойки. 

Наблюдаван е по време на теренните проучвания в района на Ралево в УЗ – ЗЗдоп в масиви 32 и 
33, които използва като трофично местообитание. Не е усатновен като гнездящ в териториите 
предвидени за УЗ.  

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания, но може да има незначително въздействие върху трофични 
местообитания.  

Оценка: Незначително (Степен 2)  

 

4. Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 15 
двойки. 

Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните 
местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Могат да бъдат засегнати трофични местообитания на вида в УЗ – Пп (масив 129 и 148) в 
землището на с. Беглеж; УЗ – ЗЗдоп в землищео на с. Ласкар; УЗ – Пп и ЗЗдоп в землището на 
с. Ралево. 

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

Оценка: Средно по степен въздействие (Степен 3) 
 

5. Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 115 

двойки. Видът е установен да търси храна около парковата растителност на с. Беглеж и с. 
Ралево. УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в ЗЗдоп – имот 0.77 
(течение на река Чернялка и местообитание 91Е0*) и в стопанския двор на с. Ласкар.  

Оценка на въздействието: 
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Териториите определени за нови УЗ засягат ефективни гнездови и местообитания на вида 

трофични местообитания на вида в ЗЗдоп – имот 0.77 (течение на река Чернялка и 
местообитание 91Е0*) и в стопанския двор на с. Ласкар.  

Оценка: Значително въздействие (Степен 5) 
  

 

6. Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 1000 

двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в УЗ – ЗЗдоп масив 32 и 33 в 
землището на с. Ралево и УЗ – ЗЗдоп масив 18 в землището на с. Ласкар. 

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

Оценка: Средна по степен въздействие (Степен 4) 

 

7. Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 165 

двойки. Видът е установен да търси храна и да гнезди около с. Беглеж – УЗ Пп (масив 129 и 
148) и Оз (проект на ново гробище) и с. Ралево – УЗ – ЗЗдоп, като се  засягат гнездови и 
трофични местообитания. 

Оценка на въздействието: 

Видът е установен да търси храна и да гнезди около с. Беглеж – УЗ Пп (масив 129 и 148) и 
Оз (проект на ново гробище) и с. Ралево – УЗ – ЗЗдоп, като се  засягат гнездови и трофични 
местообитания. 

Очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на гнездови 
местообитания в с. Беглеж – УЗ Пп (масив 129 и 148) и Оз (проект на ново гробище) и с. Ралево 
– УЗ – ЗЗдоп, като се  засягат гнездови и трофични местообитания., без смъртност на индивиди, 
прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Значимо въздействие (Степен 5) 
 

8. Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 7 двойки. 

Оценка на въздействието: 

Видът е установен да търси храна в УЗ – ЗЗдоп в имот 0.77, като се засягат трофични 
местообитания на вида. 
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Очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на трофични 
местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 
местообитания.  

Оценка: Средна по степен въздействие (Степен 4) 
 

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

 

1. Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 13 

двойки. Тревните местообитания и обработваеми площи в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ – Пп в землището на с. Беглеж (масив 129 и 148) 
засяга потенциални трофични местообитания на вида.  

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

Оценка: Незначително (Степен 1) 

2. Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 

Биология на вида: Туркестано-Средиземноморски вид, населяващ Европа, Азия и 
Северозападна Африка. Гнездящ, прелетен вид. Зимува в тропична Африка. Гнезди колониално 
в земни дупки по песъчливи льосови стени, речни брегове, скални стени и др. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 100 

двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ – ЗЗдоп в зелището на с. Ралево на ОУП засягат трофични местообитания на вида, 
както по време на миграцията, така и през размножителения период. 

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

Оценка: Незначително въздействие (Степен 2) 

 

3. Голям горски водобегач (Tringa ochropus) 

Биология на вида: Храни се с насекоми, ракообразни и червеи. Обитава поречия на реки и 
други водоеми, чиито брегове са обрасли с дървета и храсти. 

За разлика от другите водобегачи, гнезди в стари гнезда на дроздове по храсти и дървета, 
в близост до вода. Снася до 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли. 
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Отделни гнездови находища, разпръснати в ниските и предпланинските части на цялата 
страна. При миграция и зимуване е широко разпространен. 

У нас се среща целогодишно, по-често по време на миграция и зимуване. По-

многобройната северноевропейска популация зимува в Южна Европа, включително в България. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът мигрира с численост между 10-

70 индивида. 

Оценка на въздействието: 

УЗ – ЗЗдоп в имот 0.77 на площ от 12,288 дка на ОУП засягат местообитания (природно 
местообитание 91Е0*), които вида използва по време на миграция. 

Очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
местообитания важни по време на миграция, без смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Средно по степен въздействие (Степен 4) 
 

От изброените по-горе в табл. 2.4 ИП въздействие от кумулативен ефект върху типове 
природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона 
Студенец BG0000240, биха могли да окажат доизграждането на автомагистрала „Хемус“ и 
изграждането на газопроводи „Южен поток“ и „Набуко“.  Съгласно прието Решение по ОВОС 
№ 2-2/2015 г. на МОСВ, ИП „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-

Белокопитово)“ с приет за реализация Вариант В1А, не попада  в границите на BG0000240 

„Студенец“ и не предвижда преки въздействия върху природните местообитания и 
местообитанията на видовете, както и върху структурата, функциите и целите на защитената 
зона. Изграждането на газопроводи „Южен поток“ и „Набуко“ имат Решения по ОВОС за 
реализация, съответно Решение № 7-5/ 2013 г. и Решение № 3-2/ 2013 г. Въпреки наличието на 
многобройни публикации и коментари в пресата и медиите, че двата проекта няма да се състоят, 
към настощия момент няма приети решения за прекратяване на двата газопровода, поради което 
засягането и отнемане на типове природни местообитания и потенциални местообитания на 
видове, ще бъде взето в предвид при изчисляване на кумулативния ефект, включващ предвидени 
УЗ на проект за ОУПО Плевен. Всичко това е онагледено в таблицата по-долу: 

 

Табл: 2.5 Въздействие от кумулативен ефект върху типове природни местообитания и 
местообитания на видове в BG0000240 „Студенец“ 

№ 

Типове природни 

местооб. / видове, 
предмет на опазв. в 

ЗЗ Студенец 
BG0000240 

Засягане в 

следствие 

Изграждане 

на 

газопровод 

“Южен 

поток", дка 

 

Засягане в 

следствие 

"Изграждане на 

отсечката от 

газопровод 

"Набуко" 

на територията 
на Р 

България" по 

ревизия "D", 
дка 

Засягане в 

следствие 

Предвидени 

устройствени 

зони от 
ОУПО 

Плевен, 
дка 

Общо 

засегнати 

площи, 
в резултат 

на кумул. 
въздейств. 

дка 

% на 

отнемане 

 

1.  

6210 

Полуестествени 
сухи 

тревни и храстови 

съобщества върху 
варовик 

26.7 1.4 124.02 152.12 0.63 
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(Festuco-Brometalia) 

(*важни 
местообитания на 
орхидеи) 

2.  

91Е0 Алувиални 
гори с 

Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior 

(Alno- 

Pandion 

4.4 - 12.3 16.7 1.5 

3.  

Лалугер 
(Spermophilus 

citellus) 

12 78 53.6 143.6 0.95 

4.  

Пъстър пор 
(Vormela 

peregusna) 

350.8 62 172 584.8 0.9 

5.  
Степен пор (Mustela 

eversmannii) 
61.7 4 172 237.7 0.3 

6.  

Остроух нощник 
(Myotis 

blythii) 

- - 124 124 0.07 

7.  

Голям нощник 
(Myotis 

myotis) 

- - 124 124 0.07 

8.  

Голям гребенест 
тритон 

(Triturus karelinii) 

- 70 12.3 82.3 0.44 

9.  

Шипоопашата 

костенурка (Testudo 

hermanni) 

81 63 - 144 0.12 

10.  

Об. блатна 
костенурка 

(Emys orbicularis) 

- - 12.3 12.3 0.12 

11.  

Европейска 
горчивка 

(Rhodeus sericeus 

amarus) 

- - 12.3 12.3 0.4 

12.  

Черна (балканска) 
мряна 

(Barbus meridionalis) 

- - 12.3 12.3 0.5 

13.  
Балкански щипок 

(Sabanejewia aurata) 
- - 12.3 12.3 0.4 

14.  
Обикновен щипок 

(Cobitis taenia) 
- - 12.3 12.3 0.3 

15.  
Бисерна мида (Unio 

crassus) 
- - 12.3 12.3 0.2 

16.  

Ручеен рак 
(Austropotamobius 

torrentium) 

- - 12.3 12.3 1.5 

 

От таблицата по-горе е видно, че влияние върху отнемане на типове природни 
местообитания и местообитания на видове в BG0000240 „Студенец“ имаме основно, в резултат 
на прилагане на предвидените устройствени зони на проекта за ОУПО Плевен: 

1. 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae,Salicion albae). Общата площ, която ще засегне местообитание 91Е0 е 16,7 дка, което е 
1,5 % от площта на местообитанието в защитената зона. Въздействието се определя като средно; 

2. 1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium). Общата площ, която ще засегне 
местообитание 1093 е 12,3 дка, което е 1,5 % от площта на местообитанието в защитената 
зона. Въздействието се определя като средно; 
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За местообитание 91Е0* и Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), предвид 
създалите се предпоставки за кумулация, задължително трябва да се приложат 
смекчаващи мерки, което включва и намаляване на площта и предвижданията на ОУП 
Плевен. Такива мерки е бъдат приложени и за други видове описани в т. 5, тъй като 
засегнатите територии имат комплексен екологичен характер и те засягат част от значими 
съобщества за защитена зона BG0000240 „Студенец“, както по Директива за природните 
местообитания, така и за по Директива за птиците. 

 

 Други въздействия не се очакват. Ето защо кумулативния ефект се оценява като 
среден до незначителен, който може да бъде намален, чрез прилагане на смекчаващи 
мерки. (виж. т. 6 на ДОСВ). 

 

BG0000181 „Река Вит“ 

 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000181 „Река 
Вит“, попадат следните устройствени зони и територии: 

 

Таблица  5.1 Бъдещо планиране и попадащи в границите на Защитена зона BG0000181 

Река Вит по начин на трайно ползване 

 

 

№ землище № на имот площ НТП Вид територия УЗ 

1. с.ЯСЕН 87597.0.10 17,696 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Смф 

2. с.ЯСЕН 87597.0.14 4,701 
ПОЛСКИ 
ПЪТИЩА 

Селско 
стопанство 

Смф 

3. с.ЯСЕН 87597.0.44 23,068 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Смф 

4. с.ЯСЕН 87597.27.5 8,883 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

5. с.ЯСЕН 87597.27.6 5,634 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

6. с.ЯСЕН 87597.27.7 4,699 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

7. с.ЯСЕН 87597.27.8 4,7 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

8. с.ЯСЕН 87597.27.9 4,701 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

9. с.ЯСЕН 87597.27.10 10,806 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

10. с.ЯСЕН 87597.27.11 4,018 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

11. с.ЯСЕН 87597.27.12 4,018 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

12. с.ЯСЕН 87597.27.13 4,018 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

13. с.ЯСЕН 87597.27.14 4,017 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

14. с.ЯСЕН 87597.27.16 5,163 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

15. с.ОПАНЕЦ 53583.0.247 94,928 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Налични дворни места, 2 бр. 
жилищни сгради и стопански 

постройки с дворно място, 
черни пътища, площи от стари 

сметища, рудерална 
растителност – айлант, акация, 

див орех 

Преди 2006 г. е изградена 
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 площ от ЗЗ BG0000181 в резултат на предвижданията на ОУП са в размер на 216,59 дка 
или 0,37% от покритието й. 

Въздействие върху предмета на целите на двете ЗЗ BG0000181 “Река Вит“, ще бъде 
разгледано върху УЗ и територии посочени в таблица 5.2.1.  

Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че немалък дял 
описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона BG0000181 “Река 
Вит“ са или съществуващи или са в територии, които са силно урбанизирани или заети с 
рудерлна растителност или обработваеми земи в непосрествена близост до регулацията на 
населените места, което обуславя характера им.  

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

Описаните имоти попадащи в границите на BG0000181 Река Вит при посещение на терен 
се установи, че това са частично съществуващи жилищни територии, в които са налични 
жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански дворове и прилежащите им площи 
и свързаните с тях предимно селскостопански производства. 

 

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

границите на BG0000181 Река Вит. 

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

 

Таблица 2.6 ППП в границите на BG0000181 Река Вит 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

1. 
ПН-ЕО-17-

2015 

Програма за 
управление на 
дейностите по 

отпадъците 2016 - 
2020 г. на Община 

Плевен 

Община 
Плевен 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта от 
извършване на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 19/2016 

сградата 

16. с.ОПАНЕЦ 53583.0.248 4,931 
Изоставени орни 

земи 

Селско 
стопанство 

Жм 

Използва се като нива 

17. с.ОПАНЕЦ 53583.0.250 4,695 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

На част от него се отглежда 
люцерна 

18. с.БУКОВЛЪК 06999.403.38 3,701 

Изоставени 
територии за 

трайни 
насаждени 

Селско 
стопанство 

Ок 

Стара овощна градина от сини 
сливи 

19. с.БУКОВЛЪК 06999.403.40 2,213 

Изоставени 
територии за 

трайни 
насаждени 

Селско 
стопанство 

Ок 

Стара овощна градина от сини 
сливи 

 

Общо засегната 
площ от 

предвижданията 
на ОУП 

216,59  
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№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 

Вид 
териториален 

обхват 

Приложима 
процедура 

Статус 

2. 
ПН-ЕО-16-

2015 

Програма за управление 
на дейностите по 

управление на 
отпадъците 2014 - 2020 

г. на Община Долна 
Митрополия 

Община Долна 
Митрополия 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта от 
извършване на ЕО 

Приключила с 
решение № ПН 

ЕО 15/2016 

3. 
ПН-ЕО-13-

2014 

Общ устройствен план 
на Община Плевен 

Община 
Плевен 

Общински 

Преценяване на 
необходимостта от 
извършване на ЕО 

Текуща на Етап 
Преценяване 

 

ППП в границите на BG0000181 Река Вит не предвиждат преки въздействия върху 
природните местообитания и местообитанията на видовете, както и върху структурата, 
функциите и целите на защитената зона. 

 

Таблица 2.7 ИП в границите на BG0000181 Река Вит 

 

№ 
№ на 
досие 

Наименование на 
плана/програмата 

Възложител 
Приложима 
процедура 

Статус 

1. 
ПН-ОВОС-

72-2012 

Интегриран воден цикъл 
Плевен - Долна Митрополия 

Община Плевен и 
Община Долна 

Митрополия 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № 

ПН39ПР/25.06.2
012 

2. 

МОСВ-

ОВОС-47-

2009 

"Изграждане на отсечката от 
газопровод "Набуко" на 

територията на Р България" по 
ревизия "D" на трасето и при 
използване на технологията 

насочено хоризонтално 
сондиране при прехода на 

река Дунав. 

"Набуко Газ Пайплайн 
България" ЕООД; 

"Набуко Газ Пайплайн 
Интернешънъл" ГМБХ 

Подлежи на 
задължителна 

ОВОС 

Приключила с 
решение № 3-

2/2013 

3. 
ПН-ОВОС-

173-2007 

Изземване на динамични 
наносни отложения от 

коритото на река Вит, на 
около 200 м над моста на път 
Плевен - Долна Митрополия, 
землището на с. Опанец, общ. 

Плевен 

"Бетонекс" ООД 

Подлежи на 
процедура по 
преценяване 

Приключила с 
решение № ПН 

20 ПР/2008 

 

ИП в границите на BG0000181 Река Вит не предвиждат преки въздействия върху 
природните местообитания и местообитанията на видовете, както и върху структурата, 
функциите и целите на защитената зона. 

ОУП на община Плевен предвижда нови устройствени зони в границите на BG0000181 
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Река Вит, които оказват следното въздействие на природните местообитания и видовете: 
 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху видовете и техните 
местообитания, предмет на опазване в BG0000181 Река Вит 

 

Клас Влечуги (Reptilia): 

 

1. 1219 Шипобедрена костенурка ( Testudo graeca) 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се 
оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на 
района на разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (А) отлична стойност. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални 
слабопригодни местообитания на площ от 104,554 дка: 

№ землище № на имот площ НТП 
Вид 

територия 
УЗ 

1. с.ОПАНЕЦ 53583.0.247 94,928 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Налични дворни места, 2 бр. 
жилищни сгради и стопански 

постройки с дворно място, 
черни пътища, площи от стари 

сметища, рудерална 
растителност – айлант, акация, 

див орех 

Преди 2006 г. е изградена 
сградата 

2. с.ОПАНЕЦ 53583.0.248 4,931 
Изоставени орни 

земи 

Селско 
стопанство 

Жм 

Използва се като нива 

3. с.ОПАНЕЦ 53583.0.250 4,695 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

На част от него се отглежда 
люцерна 

При теренните обходи се установи, че имотите в зона ЖМ са слабопригодни за вида, 
което съвпада в данните на МОСВ, 2013.. При теренните обследвания вида не е установен, 
както и данните от МОСВ, 2013 г. 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Жм в землището на с. Опанец, но при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се 
104,554 дка или 0,062% от потенциално слабопригодно местообитание на вида в зоната. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 
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Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Жм в землището на с. Опанец, но при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се 
104,554 дка или 0,062% от потенциално слабопригодно местообитание на вида в зоната. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидената Уз Жм в землището на с. Опанец на ОУП Плевен фрагментира 
104,554 дка или 0,062% от потенциално слабопригодни местообитание на вида в зоната, което 
може да се определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).   

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Опанец, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища 
в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Видът не е установен какпо по време на картирането, така и по време на теренните обходи 
за ДОСВ. Засегнатите местообитание са слабопригодни за вида и това изключва установяването 
му на терен и срещаемостта му.  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

2. 5194 Смок (Elaphe suromates)  

В стандартните формуляри на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
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(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение;. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 - категория 
почти застрашен. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални 
слабопригодни местообитания на площ от 104,554 дка: 

№ землище № на имот площ НТП 
Вид 

територия 
УЗ 

1. с.ОПАНЕЦ 53583.0.247 94,928 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Налични дворни места, 2 бр. 
жилищни сгради и стопански 

постройки с дворно място, 
черни пътища, площи от стари 

сметища, рудерална 
растителност – айлант, акация, 

див орех 

Преди 2006 г. е изградена 
сградата 

2. с.ОПАНЕЦ 53583.0.248 4,931 
Изоставени орни 

земи 

Селско 
стопанство 

Жм 

Използва се като нива 

3. с.ОПАНЕЦ 53583.0.250 4,695 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

На част от него се отглежда 
люцерна 

 

При теренните обходи се установи, че имотите в зона ЖМ са слабопригодни за вида, 
което съвпада в данните на МОСВ, 2013. При теренните обследвания вида не е установен, както 
и данните от МОСВ, 2013 г. 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Жм в землището на с. Опанец, но при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се 
104,554 дка или 0,63% от потенциално слабопригодно местообитание на вида в зоната. 
Антропогенния натиск в района е много висок, съществуващата жилищна зона и пътна 
инфраструктура на с. Опанец ограничават разпространението на вида от посока изток и 
север до естественото ограничение на река Вит. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално слабопригодно местообитание на вида 
съществува в УЗ Жм в землището на с. Опанец, но при теренните обходи, вида не е 
установен. Засягат се 104,554 дка или 0,63% от потенциално слабопригодно местообитание 
на вида в зоната. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 
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Новопредвидената Уз Жм в землището на с. Опанец на ОУП Плевен фрагментира 
104,554 дка или 0,63% от потенциално слабопригодни местообитание на вида в зоната, което 
може да се определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).  Антропогенния 
натиск в района е много висок, съществуващата жилищна зона и пътна инфраструктура 
на с. Опанец ограничават разпространението на вида от посока изток и север до 
естественото ограничение на река Вит. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Опанец, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища 
в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Видът не е установен какпо по време на картирането, така и по време на теренните обходи 
за ДОСВ. Засегнатите местообитание са слабопригодни за вида и това изключва установяването 
му на терен и срещаемостта му.  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Бозайници (без прилепи): 
 

3. 2635 Пъстър пор (Vomela peregusna) 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента 
на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на 
обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
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Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, Червена 
книга на България - Уязвим, IUCN 2010 - категория Уязвим. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални 
местообитания на площ от 106,122 дка: 

№ землище № на имот площ НТП 
Вид 

територия 
УЗ 

1. с.ЯСЕН 87597.0.10 17,696 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Смф 

2. с.ЯСЕН 87597.0.14 4,701 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Смф 

3. с.ЯСЕН 87597.0.44 23,068 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Смф 

4. с.ЯСЕН 87597.27.5 8,883 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

5. с.ЯСЕН 87597.27.6 5,634 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

6. с.ЯСЕН 87597.27.7 4,699 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

7. с.ЯСЕН 87597.27.8 4,7 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

8. с.ЯСЕН 87597.27.9 4,701 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

9. с.ЯСЕН 87597.27.10 10,806 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

10. с.ЯСЕН 87597.27.11 4,018 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

11. с.ЯСЕН 87597.27.12 4,018 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

12. с.ЯСЕН 87597.27.13 4,018 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

13. с.ЯСЕН 87597.27.14 4,017 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

14. с.ЯСЕН 87597.27.16 5,163 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

 

Общо засегната 
площ от 

предвижданията 
на ОУП 

106,122  

 

При теренните обходи се установи, че имотите в зона Смф са слабопригодни за вида, 
което съвпада в данните на МОСВ, 2013. При теренните обследвания вида не е установен, както 
и данните от МОСВ, 2013 г. Характерна особенност на територията е изолираността й от 
съседни подходящи местообитания за вида. Липсват колонни на лалугери, които са основната 
хранителна база на вида. Цялата територия на Смф в землището на с. Ясен е ограничено от юг 
от главния път Плевен – София и от Жп линията София – Плевен. Интензивността на трафика и 
антропогенния натиск е толкова силен, че дори липсват типични и травиални видове птици – 

сива овесарка, полско врабче и други и бозайници – чакал, лисица, черен пор и други. 
Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 

Смф в землището на с. Ясен има само в имот 0.44 и 0.10 с площ от 40,764 дка. Тяхното 
състояние също не е много благоприятна за вида, предвид, налични антропогенен натиск, 
при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се реално 40,764 дка или 0,18% от 
потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната. Антропогенния натиск в 
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района е много висок, съществуващата транспортна инфраструктура на с. Ясен 
ограничават разпространението на вида от посока юг и север. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Смф в землището на с. Ясен има само в имот 0.44 и 0.10 с площ от 40,764 дка. Тяхното 
състояние също не е много благоприятна за вида, предвид, налични антропогенен натиск, 
при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се реално 40,764 дка или 0,18% от 
потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната. Антропогенния натиск в 
района е много висок, съществуващата транспортна инфраструктура на с. Ясен 
ограничават разпространението на вида от посока юг и север. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидената Уз Смф в землището на с. Ясен на ОУП Плевен фрагментира 40,764 
дка или 0,18% от потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната, което може да се 
определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).  Цялата територия на Смф 
в землището на с. Ясен е ограничено от юг от главния път Плевен – София и от Жп 
линията София – Плевен. Интензивността на трафика и антропогенния натиск е толкова 
силен. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Опанец, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища 
в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 
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Видът не е установен какпо по време на картирането, така и по време на теренните обходи 
за ДОСВ. Засегнатите местообитание са слабопригодни за вида и това изключва установяването 
му на терен и срещаемостта му.  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Разред Прилепи (Chiroptera): 
 

4. 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете 
зони се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на 
обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II и III, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. При 

теренните работи вида не е установен. В новопредвидените УЗ на ОУП Плевен – Жм в 
землището на с. Опанец отсъстват ефективно заети местообитания, но засяга негови ловни 
местообитания, които по наша оценка са подходящи. 

 

Таблица Пригодност на потенциални местообитания на Miniopterus schreibersi 
Населено 

Площ   (дка)   на 

Засегнати  
местообитания 

Брой   пъти на Потенциални Устройствена 

Имоти 

място 

засягане на местообитания зона 

Устройствената 

на Miniopterus 
schreibersi  

от УЗ зона     

Опанец 104,554 1  Подходящи Зона Жм 
53583.0.247 
53583.0.248 
53583.0.250 

Общо: 104,554   

 

Според наши оценки това местообитание е потенциално ловно местообитание, т.е. УЗ Жм 
в землището на с. Опанец, засягат 104,554 дка потенциални местообитания на Miniopterus 
schreibersi или около 0,45% потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 2296 
ha (40,2% от площта на защитената зона). 

Определените територии за УЗ Жм има малка вероятност вида да се среща в тях. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 



 

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

 

 

163 

 

 

Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но не е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши оценки 
това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм в землището на с. Опанец, засягат 104,554 дка 
потенциални местообитания на Miniopterus schreibersi или около 0,45% потенциалните 
подходящи ловни местообитания е оценена на 2296 ha (40,2% от площта на защитената 
зона). 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, всъщност са съществуващи жилищни и стопански 
постройки и дворни места – силно убранизирани, които не представлява непреодолима пречка 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 
 

5. 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinni) 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията на вида. Размерът и плътността на популацията на вида, 
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съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (D) незначителна 
популация. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. При 

теренните работи вида не е установен. В новопредвидените УЗ на ОУП Плевен – Жм в 
землището на с. Опанец отсъстват ефективно заети местообитания, но засяга негови ловни 
местообитания, които по наша оценка са подходящи. 

 

Таблица Пригодност на потенциални местообитания на Myotis capaccinni 
Населено 

Площ   (дка)   на 

Засегнати  
местообитания 

Брой   пъти на Потенциални Устройствена 

Имоти 

място 

засягане на местообитания зона 

Устройствената 

на Miniopterus 
schreibersi  

от УЗ зона     

Опанец 104,554 1  Подходящи Зона Жм 
53583.0.247 
53583.0.248 
53583.0.250 

Общо: 104,554   

 

Според наши оценки това местообитание е потенциално ловно местообитание, т.е. УЗ Жм 
в землището на с. Опанец, засягат 104,554 дка потенциални местообитания на Myotis capaccinni 
или около 0,45% потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 2296 ha (40,2% 
от площта на защитената зона). 

Определените територии за УЗ Жм има малка вероятност вида да се среща в тях. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но не е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши оценки 
това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм в землището на с. Опанец, засягат 104,554 дка 
потенциални местообитания на Myotis capaccinni или около 0,45% потенциалните подходящи 
ловни местообитания е оценена на 2296 ha (40,2% от площта на защитената зона). 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, всъщност са съществуващи жилищни и стопански 
постройки и дворни места – силно убранизирани, които не представлява непреодолима пречка 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 
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Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. Реално типичното ловно местообитание на вида е 
над река Вит и ако са налични екземпляри, те търсят храна над водната повърхност, която 
представлява за тях биокоридор. При теренните проучвания от екипа изготвят ДОСВ, 
екземпляри на вида не са установени, при изследване с улзтразвукови детектори.  

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 
От изброените по-горе в табл. 2.7 ИП по-съществено въздействие от кумулативен ефект 

върху типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитена зона Река Вит BG0000181, би могло да окаже изграждането на газопровод „Набуко“, 

който  има Решение № 3-2/ 2013 г. Въпреки наличието на многобройни публикации и коментари 
в пресата и медиите, че проекта няма да се състои, към настощия момент няма прието решение 
за прекратяване на газопровода, поради което засягането и отнемане на типове природни 
местообитания и потенциални местообитания на видове, ще бъде взето в предвид при 
изчисляване на кумулативния ефект, включващ и предвидени УЗ на проект за ОУПО Плевен. 
Всичко това е онагледено в таблицата по-долу: 
 

Табл: 2.8 Въздействие от кумулативен ефект върху типове природни местообитания и 
местообитания на видове в BG0000181 „Река Вит“ 

Типове природни местооб. / видове, 
предмет на опазв. в ЗЗ  
Река Вит BG0000181 

Засягане в  
следствие 

"Изграждане на  
отсечката от  
газопровод  
"Набуко"  
на територията на Р 
България" по  
ревизия "D", 
дка 

Засягане в  
следствие 

Предвидени  
устройствени  
зони от ОУПО  
Плевен, 
дка 

Общо 

засегнати 

площи,  
в резултат 

на кумул. 
въздейств. 
дка 

% на  
отнемане 

 

Пъстър пор (Vormela peregusna) 62,8 106,1 168,9 0,8 
Степен пор (Mustela eversmannii) 4,4 - 4,4 0,03 
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Дългокрил прилеп (М. schreibersii) - 104,5 104,5 0,5 
Дългопръст нощник (М. capaccinii) - 104,5 104,5 0,5 
Пъстър смок (Е. sauromates) 60 104,5 164,5 0,2 
Шипобедрена  
костенурка (Testudo  
graeca) 

- 104,5 104,5 0,3 

 

От таблицата по-горе е видно, че по-съществено влияние върху отнемане на 
местообитания на видове в BG0000181 „Река Вит“ - Пъстър пор (Vormela peregusna), 

Дългокрил прилеп (М. schreibersii) и Дългопръст нощник (М. capaccinii), имаме в резултат на 
евентуална реализация на газопровод „Набуко“, докато предвидените устройствени зони на 
проекта за ОУПО Плевен не водят до кумулативен ефект със значимо въздействие. 

Оценките на кумулацията за тези три вида, които са направени при изготвяне на ДОСВ на 
база данните на МОСВ, 2013 и собствените теренни проучвания на екипа, показват, че 
предвижданията на ОУП – Жм и Смф в землището на с. Опанец и с. Ясен, засягат потенцилни 
слабопригодни трофични месстообитания, които почти изключват наличието на тези видове и 
дори използването на тези площи, като трофични местообитания. Особено това важи за Пъстър 
пор (Vormela peregusna) засегнати слабопригодни местообитания в СМФ в землището на с. 
Опанец, където вероятността да се среща вида е мининмална, предвид интезивността на 
убранизацията и безпокойството от интензивността на трафика от автомобили и шумово 
натоварване на главния път Плевен – София. Липсата на подходяща хранителна база, като 
основа за това липсва присъствието на лалугера, които е основна част от хранителния спектър на 
вида. 

Съответно, така направената кумулативна оценка заедно с предвижданията на газопровода 
„Набуко“ със засегнати над 0,8% от неговите потенциални местообитания в зоната, може да се 
определи, че предвижданията на ОУП, не са могат да бъдат механично причислени към общите, 
тъй като засегнатие територии според експерната ни оценка в рамките на УЗ – СМФ не засягат 
местообитания на Пъстър пор (Vormela peregusna). 

 
От направените обобщения за характера на ивестиционните намерения в табличен вид е 

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

Кумулативен ефект върху защитените зони следствие прилагане на Общия 

устройствен план на община Плевен, ще е незначителен след прилагане на смекчаващи мерки. 

(виж. т. 6 на ДОСВ). 
 

3. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПЛАНА, КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ 
В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 
ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ИЛИ НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. 

 Общите цели на оценката за съвместимост са насочени към по-добро обвързване на 
плана и опазване на биологичното разнообразие, увеличаване на участието в процеса на 
вземане на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции, чрез 
запознаване с плана и неговата оценка.  

          Главната цел на оценката за съвместимост на ОУП Плевен е да анализира и оцени 
потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за 
предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и предмета на 
опазване в защитените зони. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната 
среда и зоните от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на 
окончателния проект.   

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

Реализацията на така формулираната основна цел на ОУП на община Плевен, предполага 
предлагане на устройствени решения, ориентирани в три направления: 

 Развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на общината; 
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 Развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на 
общината, от гледна точка на поставянето й в съответствие с трансформираните и новите 
функции; 

  Осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените места жизнена 
среда; 

           Реализацията на така формулираните цели на ОУП на община Плевен е свързано с 
решаване на следните задачи: 

 да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните 
социално- икономически, инфраструктурни предвиждания и на политиките за опазване на 
околната среда в перспективен период до 2025 - 2033 година. 

 Да предложи функционално зониране на територията, чрез: 
 Пространствено структуриране на различните видове територии (зониране на 

територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение; 
 Определяне на допустимите и забранените дейности в определените функционални 

зони; 
 Регламентиране на изисквания за използване, опазване и застрояване но различните 

видове територии (функционални зони) чрез определяне на съответните устройствени режими; 
  Определяне на мястото на община Плевен и на общинския център в териториално-

пространствените структури от различен йерархичен ред; 
 Изготвяне изработване на специфични правила и норми за общинската територия на 

определените в нея територии с основно предназначение; 
  Предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и 

техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с 
инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално значение; 

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

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

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

защита и начините на тяхното използване Определяне на границите на нарушените територии и 
териториите за възстановяване. 

             По този начин формулирани, целите и задачите на ОУП на община Плевен 

произтичат от предназначението на общите устройствени планове за формиране на хармонична 
жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и 
изискванията, предявени с Плановото задание. 

 

Доказване на необходимостта от плана 

Предназначението на Общия устройствен план на община Плевен, е да служи като 
управленски инструмент на местната власт в сферата на устройствената политика, насочени 
към създаване на пространствени и функционално-управленски условия за развитие и 
комплексно устройствено планиране на различните видове територии при отчитане на 
съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически 
условия. 

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

 

Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените 
зони 

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

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

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

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

 

Развитие на урбанизираните територии 
Преобладаващата селищна структура на община Плевен е компактната. Някои населени 

места като Беглеж, Горталово и Къртожабене притежават линеарна структура, обуславена от 
природо-географските условия и преминаващи през населените места реки и главни пътища, 
които са градообразуващи фактори. В допълнение е налице и природозащита по Натура 2000 
на големи територии около самите населени места включително и за Ралево и Николаево. 

Характерно за Славяново, Пелишат, Къшин и Коиловци е фрагментиране на производ-

ствените зони и дистанциране от компактната структура на населените места, поради 
специфични производствени процеси. Това поставя доста трудни задачи за решаване пред 
колектива изработващ ОУП. Екипът се е опитал да окрупни и групира разпокъсаната 
територия на населените места, с цел да се подреди и насочи бъдещото усвояване на 
териториите в дадена посока и да се постигне компактност на територията. В исторически 
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план компактността на територията улеснява постигането на ресурсна ефективност, подре-

деността и усвояемостта на територията.  
Предвижданията на ОУПО Плевен за пространствено развитие са насочени основно към 

социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на инвестиционни 
инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното развитие, както и 
доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени 
планове за територията на общината (такива са ПУП по отделни населени места). Моделът на 
развитие на общината се характеризира със селищните системи и стремеж към устойчиво и 
балансирано развитие на цялата територия съобразявайки се с естествените демографски 
процеси, природните дадености и потенциала за развитие на туризъм и икономика. Също така 
развитието се съобразява и със статута на ЗТ и 33, съгласно ЗЗТ и ЗБР.  

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

За територията на община Плевен има действащи кадастрални и регулационни планове, 
актуални цифрови модели на картите на възстановената собственост (КВС), както и актуални 
кадастрални карти (за землището на гр. Плевен). 

Предвиждания на ОУПО Плевен за разширяване на строителните граници на населените 
места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии до населените 
места, които са подходящи за застрояване, или вече са с променено предназначение, но са 
разпръснати, самостоятелни или не са в група. Развитието на отделните землища е както 
следва: 

Землище на гр. Плевен – за развитието на населеното място и неговото землище е на-

лице създаването на самостоятелна разработка – ОУП на гр. Плевен. ОУП на община Плевен 
се е съобразил изцяло с устройствените предвиждания на проекта за землището на гр. Плевен 
и са нанесени основните транспортно комуникационни съоръжения и предвижданията за 
тяхното развитие, както и всички елементи на техническата инфраструктура.  

Землище на гр. Славяново 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии – формират се две жилищни зони с ниско етажно жилищно 
застрояване на базата на територии в регулация на гр. Славяново и втора жилищна зона около 
съществуващи спортни съоръжения южно: 

1/Жм = 422.1 ха 

2/Жм = 44.2 ха 

Предимно производствени територии – обособяват се пет предимно производствени 
зони на базата на съществуващи терени със сменено предназначение за производствени 
нужди с разположение северно, западно и южно от населението място. Площта им е както 
следва: 

1/Пп = 82.2 ха 

2/Пп= 20.6 ха 

3/Пп= 37.2 ха 

4/Пп= 30.0 ха 

5/Пп= 9.5 ха 
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Територии за озеленяване – обособяват се две зони за спорт и рекреация на „основата“ 

на съществуващи такива – северно и южно от града с означение и площ 1/Оз = 7.5 ха и 2/Оз = 
4.1 ха. Формират се гробищен парк от съществуващ такъв, северно от града - 145/Оз = 1.9 ха и 
нов гробищен парк, южно в имот общинска публична собственост - 212/Оз = 1.1 ха. 

Земеделски територии 

Всички земеделски територии запазват предназначението без посочените по-горе 
промени в жилищни и производствени зони. 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Беглеж 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии се разширяват и включват към регулационните граници на 
населеното място с обща площ от 11.6 ха. 

Предимно производствени територии – обособява се една западна предимно 
производствена зона на базата на съществуващи имоти и се присъединява към 
регулационните граници на населеното място: Извън регулационните граници на населеното 
място се обособява територия с предимно производствени дейности в североизточната част 
над селото: 

1/Пп = 10.5 ха 

862/Пп = 18.4 ха 

Територии за озеленяване – съществуващия гробищен парк се разширява на запад в имот 
общинска публична собственост: 

881/Оз = 7.2 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии не се променят с изключение на посочените по-горе окрупняване 
на територии на базата на имоти с вече сменено предназначение. 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Бохот 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват на югоизток на базата на предвидените в 
регулационния план на селото имоти с обща площ от 3.1 ха. 

Предимно производствени територии – формират се три предимно производствени зони 
северно, северозападно и югозападно на базата на съществуващи производствени и складови 
имоти и се включват в регулационните граници на селото: 

1/Пп = 6.5 ха 

2/Пп = 3.7 ха 

3/Пп = 33.3 ха 

Територии за озеленяване – обособява се спортен обект на базата на съществуващ такъв 
и се разширява гробищния парк на селото в имот общинска публична собственост: 

684/Оз = 1.7 ха 
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717/Оз = 2.6 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се отреждат западно 
от селото по протежение на транспортното трасе: 

685/ЗЗтп = 7.6 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Брестовец 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии – жилищните територии се разширяват с 1.5 ха, за да се формира 
зона едно за жилищни нужди, както и с създаването на втора зона югоизточно от населеното 
място. 

1/Жм = 115.9 ха 

2/Жм = 20.4 ха 

Предимно производствени територии – създава се една предимно производствена зона 
източно от населеното място върху множество индивидуални инициативи за производствени 
и складови дейности: 

1/Пп = 19.5 ха 

Територии за озеленяване – двете съществуващи гробища на населеното място се 
разширяват в имоти общинска публична собственост за се отговори по-добре на нарастващите 
нужди на населението: 

563/Оз = 2.1 ха 

565/Оз = 1.0 ха 

Територии със специално предназначение – формира се зона в най-южната част на 
землището, която се стопанисва от Министерство на отбраната и се използва с отбранителни 
цели за нуждите на Българската армия: 

Зона 710 = 47.3 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се заделят северно от 
селото: 

522/ЗЗтп = 13.5 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Бръшляница 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии не се разширяват. 
Създават се две предимно производствени зони на базата на съществуващи такива 

северно и южно от населеното място: 
1/Пп = 7.9 ха 

2/Пп = 15.3 ха 
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Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище североизточно от 
селото до площ от 2.4 ха в територии общинска публична собственост. 

Земеделски територии 

Обособяват се две зони от земеделски територии с допустима промяна на 
предназначението северно и южно от населеното място: 

5/ЗЗтп = 13.8 

20-1/ЗЗтп = 2.4 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Буковлък 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват югозападно от селото с площ 6.4 ха с цел 
окрупняване на територии с вече променено предназначение. 

Предимно производствени територии – формират се две производствени територии 
югозападно и югоизточно. 

1/Пп = 2.1 ха 

2/Пп = 3.1 ха 

Територии за озеленяване – разширява се гробищния парк за да отговори на неуредените 
проблеми с погребалния процес и на двете вероизповедания: 

276/Оз = 1.1 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – създават се две зони 
за окрупняване на територии с вече променено предназначение: 

277/ЗЗтп = 20.4 ха 

279/ЗЗтп = 8.3 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Върбица 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии запазват площта си. 
Създават се две предимно производствени зони североизточно и югозападно на базата 

на съществуващи такива. 
1/Пп = 10.1 

2/Пп = 30.7 

Територии за озеленяване - разширяват се съществуващото гробище в имоти общинска 
публична собственост и се обособява спортен терен на базата на съществуващ такъв.  

128/Оз = 1.9 ха 

177/ Оз = 0.6 ха 

Земеделски територии 

Земеделските територии не се променят с изключение на посочените по-горе територии. 
Горски територии 
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Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Горталово 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии на населеното място се разширяват с 0.2 ха източно и западно от 
населеното място и се включват в регулационните граници на населеното място.  

Предимно производствени територии – източно от селото се формира територия с режим 
на застрояване предимно производствени дейности, която окрупнява вече съществуващи 
производствени и складови дейности: 

728/Пп = 4.8 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии намаляват с 0.9 в следствие на окрупняване на производствените 
територии. 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Гривица 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват на юг и север с обща площ от 9.9 ха. 
Предимно производствени територии – формат се две зони североизточно и южно от 

населеното място на базата на съществуващи такива: 
1/Пп = 8.7 ха 

2/Пп = 12.9 ха 

Територии за озеленяване – запазва се парка западно от населено място и се разширява 
съществуващото гробище северно: 

354/Оз = 29.7 ха 

357/Оз = 2.4 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се формират източно 
от населеното място: 

355/ЗЗтп = 13.1 ха 

351/ЗЗтп = 38.1 ха 

389/ЗЗтп = 4.4 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Дисевица 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии запазват площта си. 
Чисто производствени територии – на територията на землището се намира част от 

Рафинерия „Плама Плевен“ АД, която се отрежда в чисто производствени зони 400 и 371. 
Обособява се и нова зона за чисто производство до товарната гара южно от с. Ясен до 
производствени територии с подобно предназначение: 
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400/Пч = 80.9 ха 

371/Пч = 10.5 ха 

345/Пч = 6.6 ха 

Предимно производствени територии – на територията на землището и не в 
непосредствена близост до населеното място се образуват 3 предимно производствени зони на 
базата на съществуващи имоти с променено предназначение: 

376/ Пп = 16.3 ха 

375/Пп = 9.9 ха 

409/Пп = 9.4 ха 

Територии за озеленяване – разширява се гробището на селото в южна посока върху 
територии с общинска частна собственост – горски територии: 

404/Оз = 1.2 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формират се две 
зони северно от селото и североизточно от селото върху територии Параграф 4 в местността 
„Булин дол“ 

403/ЗЗтп = 2.1 ха 

383/ЗЗтп = 52.5 ха 

 

Горски територии 

Горските територии намаляват с общо 0.5 ха за нуждите на гробищния парк. 
 

Землище на с. Коиловци 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват с имоти предвидени в регулационния план на 
селото на север и запад с обща площ от 1.5 ха. 

Предимно производствените територии се разширяват за обособяване на две ин-

дивидуални зони източно и югозападно от селото, които се включват в регулационните 
граници на селото: 

1/Пп = 17.5 ха 

2/Пп = 36.0 ха 

Територии за озеленяване - обособяват за двата гробищни парка – източно и северно от 
селото. Първия се разширява в територии общинска публична собственост. Формира се 
спортен терен на базата на съществуващ такъв югозападно от селото: 

1/Оз = 5.6 ха 

78/Оз = 0.2 ха 

136/Оз = 2.5 ха 

Земеделски територии 

Формира се зона с земеделски територии с допустима промяна на предназначението на 
юг от селото: 

137/ЗЗтп = 31.3 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
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Землище на с. Къртожабене 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват северно и южно на базата на имоти с вече 
променено предназначение и се включват в регулационните граници на селото: 

1/Жм = + 2.9 ха  
Рекреационни устройствени зони за курортен отдих – създава се курортна зона на базата 

на съществуваща такава – южно от селото: 
582/Ок = 1.7 ха 

Територии за озеленяване – обособява се ново гробище западно от селото върху имот 
общинска частна собственост: 

555/Оз = 0.2 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – имотите по 
Параграф 4 се обособяват в зона с допустима промяна на предназначението западно от селото:  

508-1/ЗЗтп = 15.5 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Къшин 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии се разширяват на север във връзка с предвидени имоти по 
действащия регулационен план на селото и поради имоти с вече променено предназначение: 

1/Жм = + 4.2 ха 

Предимно производствени територии – формира се зона южно от селото и се включва в 
регулационните граници на селото: 

1/Пп = 11.5 ха 

Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище на селото в имот 
общинска публична собственост и се формира зона за озеленяване източно от населеното 
място: 

484/Оз = 2.0 ха 

Земеделски територии 

Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а останалите запазват 
предназначението си. 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Ласкар 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват на запад с площ от 0.7 ха и се включват в 
регулационните граници на населеното място: 

1/Жм = + 0.7 ха 
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Предимно производствени територии – обособява се северно производствена зона на 
базата на съществуваща такава и се приобщава към регулационните граници на населеното 
място: 

1/Пп = 4.3 ха 

Територии за озеленяване – разширява се съществуващия жилищен парк в южна посока 
в имот общинска частна собственост: 

823/Оз = 1.2 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението 

805-1/ЗЗтп = 4.5 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Мечка 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии се разширяват, чрез усвояване на имоти предвидени в регулацион-

ните планове на населеното място за разширяването му на север, северозапад, юг и югоизток с 
обща площ 18.0 ха. 

Обособява се източна предимно производствена зона на базата на съществуваща такава, 
която се включва в регулацията на населеното място и територия с режим на застрояване 
предимно производствена територия: 

1/Пп = 45.2 ха 

48/Пп = 14.7 ха 

 Територии за озеленяване – разширява се гробищния парк в територии общинска 
публична собственост и се формира спортен терен на базата на съществуващ такъв:  

38/Оз = 3.8 ха 

51/Оз = 1.4 ха 

Земеделски територии 

Въвежда се режим на земеделски територии с допустима промяна на предназначението 
североизточно от населеното място: 

39/ЗЗтп = 3.5 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Николаево 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии не се разширяват. 
Предимно производствени територии – формира се една предимно производствена зона 

на базата на съществуваща такава и се включва в регулационните граници на населеното 
място: 

1/Пп = 19.7 ха 

Територии за озеленяване – източното гробище запазва размера си, а южното се 
увеличава за да покрие потребностите на населеното: 
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901/Оз = 2.4 ха 

925/Оз = 2.6 ха 

Територии със специално предназначение – формира се една зона от имот с 
производствени дейност и горски имот стопанисвани от Министерство на отбраната за 
нуждите на Българската армия: 

Зона 938 = 644.8 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението 

851/ЗЗтп = 11.6 ха 

Горски територии 

Горските територии намаляват площта си подари отреждането им за територии със 
специално предназначение – 408.7 ха. 

 

Землище на с. Опанец 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии – формира се жилищна зона западно от населеното място на базата 
на съществуваща такава и се приобщава в регулационните граници: 

1/Жм = 91.0 ха 

Предимно производствени територии – окрупняват се съществуващи производствени и 
складови имоти в производствена зона южно от населеното място и се включва в регулация; 

1/Пп = 10.5 ха 

Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище северозападно от 
селото и се формира спортна зона северно: 

220/Оз = 2.7 ха 

270/Оз = 2.4 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се обособяват 
югозападно и северозападно от селото: 

187/ЗЗтп = 47.1 ха 

265/ЗЗтп = 7.5 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Пелишат 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват с площ от 8.1 ха на север и юг върху имоти вече 
отредени за жилищни нужди с влезлия в сила регулационен план на селото. 

Чисто производствени територии – концесионната площ за добив на полезни изкопаеми 
югозападно от селото се запазва подари продължителността на концесията надхвърляща 
прогнозния срок на плана: 

695/Пп = 38.0 ха 

Предимно производствени територии – формират се три зони източно и западно, които 
се включват в регулационните граници на населеното място: 
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1/Пп = 27.8 ха 

2/Пп = 26.7 ха 

3/Пп = 10.5 ха 

Територии за озеленяване – съществуващото гробище се разширява на изток в част от 
имот общинска публична собственост:  

626/Оз = 5.6 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се отреждат западно 
от селото: 

622/ЗЗтп = 10.4 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Радишево 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии се разширяват на север с площ от 16.2 ха върху терени с частично 
променено предназначение. 

Чисто производствени територии – обособена на базата на съществуващ имот южно от 
селото 

555/Пч = 3.6 ха 

Предимно производствени територии се обособят от съществуващи такива, южно от 
селото: 

533/Пп = 28.7 ха 

Рекреационни устройствени зони за вилен отдих – съществуващите зони по Параграф 4 
са оформени във нова зона западно от населеното място: 

452/Ов = 32.9 ха 

Територии за озеленяване 

496/Оз = 1.6 ха 

Територии със специално предназначение стопанисвани от Министерство на отбраната и 
използвани за нуждите на Българската армия: 

Зона 499 = 88.8 ха 

Зона 532 = 10.3 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии се запазват с изключение на описаните по-горе промени. 
Горски територии 

Горските територии намаляват поради отреждането на територии със специално 
предназначение източно от селото в зона 499. 

 

Землище на с. Ралево 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии – разширяват се в северна и западна посока с обща площ от 0.3 ха и 
се присъединяват към регулационните граници на населеното място. 
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Смесени територии – формира се смесена многофункционална зона на базата на имоти с 
вече променено предназначение по протежение на второкласен републикански път II-35: 

783/Смф = 11.3 ха 

Предимно производствени територии – обособява се предимно производствена зона на 
базата на имоти с производствени и складови дейности южно от населеното място и се 
включват в регулационните граници на населеното място: 

1/Пп = 13.3 ха 

Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище на населеното място 
в западна посока върху части от имот общинска публична собственост: 

758/Оз = 1.7 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формират се две 
зони с северно от населеното място и южно от населеното място: 

757/ЗЗтп = 5.6 ха 

776/ЗЗтп = 5.8 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Тодорово 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии се разширяват в югоизточна посока и се включват в 
регулационните граници на населеното място: 

1/Жм = + 12.9 ха 

Предимно производствени територии – формира се производствена зона източно от 
селото на базата на имоти с производствени и складови функции: 

1/Пп = 20.9 ха 

Територии за озеленяване – разширява се гробището на селото в югоизточна посока 
върху имот общинска част на собственост: 

593/Оз = 1.2 ха 

Територии със специално предназначение – формира се зона от имоти стопанисвани от 
Министерство на отбраната и използвани с отбранителни цели за нуждите на Българската 
армия: 

Зона 409 = 108.9 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формира се зона 
северозападно от населеното място: 

592/ЗЗтп = 5.7 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Тученица 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии запазват площта си и не се променят. 



 

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

 

 

181 

 

 

Предимно производствени територии – оформят се производствени територии на базата 
на съществуващи имоти за производствени и складове дейности, съответно източно и южно 
от населеното място и се включват в регулационните граници на селото: 

1/Пп = 7.8 ха 

2/Пп = 17.7 ха 

Територии за озеленяване – създава се нов гробищен парк в имот общинска публична 
собственост южно от селото: 

1/Оз = 1.4 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се отреждат 
югоизточното от селото и южното от новосформираната производствена зона, по протежение 
на проектна транспортна отсечка за обходен републикански маршрут – втори клас. 

652-1/ЗЗтп = 7.7 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Търнене 

Урбанизирани територии 

Жилищните територии не се разширяват. 
Чисто производствени територии – на територията на землището се намира част от 

Рафинерия „Плама Плевен“ АД, която се отрежда в чисто производствена зона: 
399/Пч = 176.5 ха 

Предимно производствени територии – формира се предимно производствена зона южно 
от населеното място на базата на съществуваща така: 

439/Пп = 9.6 ха 

Територии за озеленяване – обособява се ново гробище за нуждите и на двете 
вероизповедания в част от имот с общинска публична собственост: 

441/Оз = 1.2 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формира се зона 
южно от населеното място на базата на предвижданията за разширяване по регулационния 
план на селото: 

440/ЗЗтп = 11.8 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

Землище на с. Ясен 

Урбанизирани територии 

Жилищни територии се разширяват на изток, като се формират две жилищни зони – 

първата на територията на населеното място, а втората от новообразуваната източна жилищна 
зона: 

1/Жм = 113.7 ха 

2/Жм = 30.8 ха 
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Смесени територии – формира се смесена многофункционална зона на базата вече 
обособени складови и обслужващи обекти: 

318/Смф = 16.9 ха 

Чисто производствени територии – обособява се чисто производствена зона южно от 
село на базата имоти с вече сменено предназначение: 

344/Пч = 18.5 ха 

Предимно производствени територии – обособяват с три производствени зони от имоти 
с вече променено предназначение, които само се окрупняват и се включват в строителните 
граници на населеното място. Формира се производствена зона на същия принцип и северно 
от населеното място: 

1/Пп = 37.2 ха 

2/Пп = 2.5 ха 

3/Пп = 26.7 ха 

304/Пп = 13.0 ха 

Територии за озеленяване – разширява се гробището на селото в западна посока в имоти 
частна собственост и на обществени организации. Въвежда се режим на рекултивация за 
мината с изтичаща концесия през прогнозния срок на плана източно от  селото и река Вит: 

303/Оз = 4.5 ха 

324/Оз = 15.0 ха 

Земеделски територии 

Земеделски територии с допустима промяна на предназначението 

346-1/ЗЗтп = 7.2 ха 

Горски територии 

Горските територии запазват площта си. 
 

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО 

Общият устройствен план на община Плевен и правилата и нормативите за неговото 
прилагане са публични. Община Плевен изработва и поддържа регистър, съдържащ 
информация за границите на устройствените структури/зони и самостоятелни терени, 
правилата и нормативите за застрояване и ограниченията за застрояване в тях. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗОНИТЕ 

Наименование 

на зоната 

Макс. Плътност на 
застр. (%) 

Макс. Кинт 
Мин. озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Ц от 30 до 60 от 1,0 до 2,0 от 30 до 50 - 

Жм от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 10м (3 ет.) 
Смф от 30 до 80 от 1 до 2 от 20 до 50 15м (5 ет.) 
Пп от 40 до 80 от 1 до 2,5 от 20 до 40 - 

Пч от 50 до 80 от 1 до 2,5 от 20 до 40 - 

Ов до 40 до 0,8 50 7м (2 ет.) 
Ок до 30 до 1,5 50 15м (5 ет.) 
Зтп Според решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи 
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РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СВЪРЗАНИ 
С ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ПЛЕВЕН 

№ Имот Вид 

1 56722.480.100 Терени със специално предназначение 

2 56722.652.436 Терени със специално предназначение 

3 56722.652.439 Терени със специално предназначение 

4 56722.652.440 Терени със специално предназначение 

5 56722.618.58 Терени със специално предназначение 

6 56722.631.1 Терени със специално предназначение 

7 56722.665.33 Терени със специално предназначение 

8 56722.659.847 Терени със специално предназначение 

9 61426.0.144 Терени със специално предназначение 

10 61426.0.267 Терени със специално предназначение 

11 06495.145.47 Терени със специално предназначение 

12 72566.0.42 Терени със специално предназначение 

13 72566.0.71 Терени със специално предназначение 

14 72566.0.72 Терени със специално предназначение 

15 72566.0.74 Терени със специално предназначение 

16 72566.0.75 Терени със специално предназначение 

17 72566.0.76 Терени със специално предназначение 

18 72566.0.77 Терени със специално предназначение 

19 72566.0.78 Терени със специално предназначение 

20 72566.0.79 Терени със специално предназначение 

21 72566.0.80 Терени със специално предназначение 

22 72566.0.81 Терени със специално предназначение 

23 72566.0.82 Терени със специално предназначение 

24 72566.0.84 Терени със специално предназначение 

25 72566.0.89 Терени със специално предназначение 

26 72566.0.90 Терени със специално предназначение 

27 72566.0.91 Терени със специално предназначение 

28 72566.0.93 Терени със специално предназначение 

29 72566.0.100 Терени със специално предназначение 

30 72566.0.199 Терени със специално предназначение 

31 72566.0.200 Терени със специално предназначение 

32 43147.0.1 Терени със специално предназначение 

33 51620.0.183 Терени със специално предназначение 

34 51620.153.19 Терени със специално предназначение 

35 56722.652.452 Терени с отпаднала необходимост 

36 56722.652.442 Терени с отпаднала необходимост 

37 56722.480.101 Терени с отпаднала необходимост 

38 56722.480.102 Терени с отпаднала необходимост 

39 56722.651.337 Терени с отпаднала необходимост 

40 56722.651.582 Терени с отпаднала необходимост 

41 61426.0.141 Терени с отпаднала необходимост 

42 24935.0.149 Терени с отпаднала необходимост 

43 24935.0.140 Терени с отпаднала необходимост 

44 24935.35.1 Терени с отпаднала необходимост 

45 24935.38.1 Терени с отпаднала необходимост 

46 24935.32.1 Терени с отпаднала необходимост 

47 24935.0.17 Терени с отпаднала необходимост 

48 17854.0.50 Терени с отпаднала необходимост 

49 17854.0.185 Терени с отпаднала необходимост 

50 87597.0.25 Терени с отпаднала необходимост 

51 87597.0.28 Терени с отпаднала необходимост 
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52 73523.0.85 Терени с отпаднала необходимост 

53 73523.0.82 Терени с отпаднала необходимост 

54 05921.0.22 Терени с отпаднала необходимост 

Източник: Министерство на отбраната 
 

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

 

Етап на строителство 

Извършване на значителни по обем земни работи свързани с подравняване и изкоп на 
основи за жилищните сгради. Значителни по обем земни работи - изкопи включващи 
изграждането на нова инфраструктура - водоснабдяване, ел. захранване, канализация. 

 Подготовка на терена и строителство 

 пряко унищожаване на площи от местообитания при разчистване на терена и изземване 
на повърхностния почвен слой; 

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

транспортна техника. 
 Движение на транспортна и строителна техника 

 безпокойство на индивиди; 
 утъпкване на растителност, унищожаване на отделни индивиди растения в обхвата на 

строителната площадка; 
 възможно прегазване на отделни индивиди земноводни и влечуги. 
  Генериране на шум 

 безпокойство на пребиваващи в близост животински видове с най-голяма степен в 
период на размножаване. 

 Ландшафтно-озеленителни мероприятия 

 промяна на структурата и видовия състав на местообитанията; 
 нахлуване на агресивни видове, несвойствени за района. 
 

Етап на експлоатация 

 Трафик 

 трайна фрагментация на местообитания на животински видове; 
 трайна фрагментация на приоритетни природни местообитания; 
 шумово замърсяване - безпокойство на животните. 
 

В следващата схема е представена връзката между отделните елементи на предвиденото 
изменение на ОУП на община Плевен и възникващите от тях потенциални въздействия. 

 

Елемент на изменението 
на ОУП 

Потенциални въздействия 

Етап на планиране и 
оценка на 

въздействията 
 

Жилищни сгради/ вилни зони 

Строителство на сгради 

- пряко унищожаване или 
увреждане на 

местообитания; 
- смъртност на индивиди, 
унищожаване на яйца на 

земноводни влечуги и 

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

следващия етап на 
планиране 
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гнезда и леговища на 
бозайници; 

- увреждане на ландшафта, 
увреждане на 

възможностите за 
устойчиво 

природосъобразно развитие 
на защитените зони 
(природосъобразен 

туризъм, земеделски земи); 
- Замърсяване със 

строителни и твърди битови 
отпадъци. 

Съпътстващи инженерни 
съоръжения - огради, 

противоерозионни 
съоръжения, отводнителни 

съоръжения, укрепващи 
бреговете на реките 

съоръжения 

- пряко унищожаване на 
местообитания 

- фрагментация на 
местообитания 

-увреждане качеството на 
съседните местообитания 

- промяна на ландшафта, 
увреждане на 

възможностите за 
устойчиво 

природосъобразно развитие 
на защитените зони 

(природосъобразен туризъм 
земеделски земи) 

- унищожаване на яйца и 
ларви на земноводни, 

следствие от отводняване и 
дрениране на терени. 

- създаване на бариери, 
препятстващи естествения 
генетичен обмен при бавно 

подвижни животни. 
 

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

следващия етап на 
планиране 

Временни строителни 
площадки и съоръжения, 

строителни дейности 

- пряко унищожаване на 
местообитания; 

- зариване на бавно 
подвижни животни в 

площадките за депониране 
на почва; 

- унищожаване на яйца и 
ларви на земноводни, яйца 

на влечуги и гнезда и 
леговища на бозайници; 
- негативни въздействия 

върху растителните видове 
и деградационни промени в 

състава и структурата на 
растителните съобщества 

при замърсяване на 

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

следващия етап на 
планиране 
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местообитанията; 
- повишена опасност от 
пожари при засиленото 

антропогенно присъствие; 
- опасност от инциденти 

замърсявания. 
 

Увеличен антропогенен 
натиск при експлоатацията 

на сгради/съоръжения/произ 
водствени обекти 

- Промяна в структурата на 
местообитанията на 

растителните видове и на 
растителните съобщества 

вследствие утъпкване, паша 
и др. 

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

пожари поради засиленото 
антропогенно присъствие 

- Опасност от инцидентни 
замърсявания при аварии в 

техническата 
инфраструктура; 
-Увреждане на 

възможностите за 
устойчиво 

природосъобразно развитие 
на защитените зони; 

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

 

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

следващия етап на 
планиране 

Депониране на излишни 
материали (почва, пясък) 

формирани при 
строителството 

-Пряко засягане на 
местообитания, промяна 

във структурата и 
функциите; 

-Възможна смъртност на 
животни, следствие от 
затрупване с излишни 

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

яйца на влечуги и 
земноводни; 

 

условия за изпълнение на 
следващия етап на 

планиране 

Озеленителни и рекултивац 
ионни дейности 

-Навлизане на вторични и 
производни растителни 

видове; 
-Деградация на 

флористичния състав на 
растителността в 

условия за изпълнение на 
следващия етап на 

планиране 
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природните местообитания; 
-Неволно внасяне на 
инвазивни видове и 

създаване на предпоставки 
за тяхната експанзия. 

 

Поддържане на зелени 
площи чрез поливане, 

наторяване 

-опасност от негативни 
изменения на 

хидротермичния режим на 
местообитанията и 

хранителен режим на 
растенията и акумулация на 

биогенни елементи; 
-засоляване на почвите; 

-промени в структурата на 
съобществата от 

безгръбначни и други 
видове дребни гръбначни. 

Условия за изпълнение на 
следващият етап от 

планиране 

Трафик 

-трайна фрагментация на 
местообитания на 

животински видове; 
- шумово замърсяване - 

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

трафик на МПС. 

 

 

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

 

Преки въздействия  
- Намаляване на площта на местообитанията.  

Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени строителни работи, 
свързани с усвояване на нови участъци от територията на защитените зони и унищожаване на 
естествена или полуестествена растителност.  

- Прегради за нормалното функциониране на местообитанията.  
- Фрагментиране на местообитания и популации.  
Косвени въздействия  
- Опасност от инцидентни замърсявания при аварии  
Инцидентни замърсявания на въздуха и почвите при усилен трафик на МПС и аварии 

могат да доведат до смътност на индивиди, влошаване на условията в околната среда, 
унищожаване на естествени местообитания.  

 

Възможни въздействия върху видове безгръбначни, предмет на опазване в 
защитените зони.  

Преки въздействия  
- Намаляване на площта на местообитанията.  

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

- Прегради за нормалното функциониране на местообитанията  
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Реализирането на устройствените зони ще доведе до фрагментиране на местообитания и 
намаляване на техните площи.  

- Смъртност на индивиди.  
Не е изключена инцидентна смъртност на индивиди при пряко унищожаване на техни 

местообитания.  
Косвени въздействия  
Не се очакват. 
 

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

 

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

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

ограждане ще бъде трудно преодолимо за различните видове влечуги в защитената зона.  
- Смъртност на индивиди.  
Не е изключена смъртност на отделни индивиди по време на строителството на терени, 

които са пригодни местообитания за съответни видове.  
Косвени въздействия  
Не се очакват.  
 

Възможни въздействия върху видове птици, предмет на опазване в защитените зони.  

Преки въздействия  
 

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

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

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

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

- Смъртност на индивиди.  
Има вероятността за пряко унищожаване на приплоди на земно гнездящи популации на 

птиците от различни таксономични групи в района на строителните дейности.  
- Прогонване на птици заради увеличено човешко присъствие.  
Строителните дейности, в района на новоизграждащите се обекти и сгради в отделните 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Предвид площта на новите устройствени зони и насоките на планирането им, не се очаква 
значително въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените 

зони анализирани в настоящия ДОСВ. 
 

4. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯТА, ВИДОВЕТЕ И 
ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО И 

ТЯХНОТО ОТРАЗЯВАНЕ (ОТЧИТАНЕ) ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАН, ПРОГРАМА 
И ПРОЕКТ/ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

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

могат да бъдат в резултат на:   
 нарушения на местообитанията на растителните и животинските видове, промени в 

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

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

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

 

 унищожаване на отделни растения, месторастения и места за гнездене, в резултат на 
ерозиране в близост на хидротехническите съоръжения, и вследствие неправилното изсичане и 
оголване на терените.  

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

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

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

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

 

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

Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна 

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

 BG0000181 Река Вит, включена в списъка на защитените зони,  приети с Решение на 
МС №122/2007г. /ДВ бр. 21/2007г./. Разположена е на площ от 5717,17 ха. На територията на 
Община Плевен обхваща част от землищата на селата Бръшляница, Буковлък, Върбица, 
Опанец, гр. Плевен и Ясен. 

 

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

 BG0000240 Студенец, определена за опазване на дивите птици. Обявена със Заповед № 
РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед № РД-

67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр.10/2013 г.). Разположена е на площ от 27946.0774 ха. В 
границата на зоната попадат землищата на селата Драгана, Каленик, Катунец, Орляне и Плевен. 

 

Защитени зони на територията на Община Плевен 

Koд на защитена зона Име на защитена зона Тип на защитена зона 

BG0002096 Обнова 
Защитена зона по директивата за 

птиците 

BG0000239 Обнова - Караман дол 
Защитена зона по директивата за 

местообитанията 

BG0000181 Река Вит 
Защитена зона по директивата за 

местообитанията 

BG0000240 Студенец 
Защитена зона по директивата за 

птиците 

BG0000240 Студенец 
Защитена зона по директивата за 

местообитанията 

 

Защитени зони и по двете директиви - Директива 92/43/ЕЕС за запазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕЕС за 
съхранение на дивите птици 

 

Koд на защитена 
зона 

Име на защитена 
зона 

Тип на защитена зона 

BG0000240  Студенец 
Защитена зона по 

директивата за птиците 

BG0000240  Студенец 

Защитена зона по 
директивата за 

местообитанията 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002096&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000239&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000181&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000240&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000240&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000240&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000240&siteType=HabitatDirective
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При защитени зони BG0000240 Студенец по директивата за птиците и BG0000240 

Студенец по директивата за местообитанията, цялостно припокриване на териториите. 
 

4.1 Защитени зони по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 

 

 4.1.1 ЗЗ BG0000240 „ Студенец”
 

Тип С - Защитена зона по двете Директиви 

Площ на ЗЗ - 279460.77 дкa. 

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

natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000240/BG0000240_PS

_16.pdf 

Площ на защитената зона – 27946.0774 хa. Административно попада в Ловешка и 
Плевенска област, общините Луковит, Плевен, Долни Дъбник и Плевен. 

 

Площта е както е посочено в следващата таблица. 
 

Таблица ЗЗ „Студенец" - BG0000240 - административни единици и площ 

Област Община Населени места Обща площ (ха) 

Ловеч Луковит Бежаново 

27946.0774 

Ловеч Луковит Дерманци 

Ловеч Луковит Ъглен 

Ловеч Плевен Драгана 

Ловеч Плевен Каленик 

Ловеч Плевен Катунец 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Бъркач 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Градина 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Долни Дъбник 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Крушовица 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Петърница 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Садовец 

Плевен Плевен Беглеж 

Плевен Плевен Бохот 

Плевен Плевен Брестовец 

Плевен Плевен Горталово 

Плевен Плевен Дисевица 

Плевен Плевен Къртожабене 
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Плевен Плевен Къшин 

Плевен Плевен Ласкар 

Плевен Плевен Николаево 

Плевен Плевен Пелишат 

Плевен Плевен Плевен 

Плевен Плевен Радишево 

Плевен Плевен Ралево 

Плевен Плевен Тодорово 

Плевен Плевен Тученица 

Плевен Плевен Търнене 

Плевен Плевен Ясен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорна карта на ЗЗ „Студенец" - BG0000240 

 

Разположена е на площ от 27946.0774 хa.  
 

Екологична характеристика: 

Зоната е най-добрата система от каньони в Централна Северна България, заедно с 
каньоните Карлуково и Реселец. Голяма зона с много различни ландшафти, местообитания, 
растителност и богата флора и фауна. Типичен карстов пейзаж, речни притоци, пасища и гори. 
Обширни сенокосни ливади, с доминиране на Chrysopogon gryllus. Интересни скални форми. 
Комплекс то различни защитени територии. Има много ниши и пещери. Многобройни колонии 
на прилепи. Пещерата Парниците е дълга два километра, с подземен поток. Много подземни 
карстови форми и езера. Над горния вход и долния по-нисък вход има карстови каньони със 
скални ниши и малки пещери. Пещерата Седларката е дълга един километър, с два входа и 
подземен поток. В миналото е използвана за мандра. 

Цели на опазване: 

- Запазване площта на природните местообитания и местообитания на видовете и 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 
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- Запазване естественото състояние на природните местообитания и местообитания на 
видовете, предмет на опазване в ЗЗ, включително и на естествените за тези местообитания 
видов състав, характерни видове и условията на средата; 

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетните местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видове, 

предмет на опазване в рамките на ЗЗ. 
 

Предмет на опазване: 

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

Код Местообитание Покритие% 

  СДФ МОСВ 2013 

1530* Панонски солени степи и солени блата 0.00000 0.25700 

    

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion 0.96400 1.09650 

 или Hydrocharition   

    

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion 0.05800 0.11300 

 fluitantis и Callitricho-Batrachion   

    

40A0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 0.00000 0.02415 

    

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso- 0.14600 0.10490 

 Sedion albi   

    

6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 3.67200 8.66470 

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

    

6240* Субпанонски степни тревни съобщества 1.65900 0.82170 

    

6250* Панонски льосови степни тревни съобщества 0.43800 0.07750 

    

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 0.04220 0.60660 

 планинския до алпийския пояс   

    

6510 Низинни сенокосни ливади 2.34800 2.34770 

    

7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) 0.00019 0.00001 
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8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 0.75400 0.19959 

    

8310 Неблагоустроени пещери 0.01000 НП 

    

91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 0.39000 0.61990 

 Alnion incanae,Salicion albae)   

    

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 0.33000 1.03950 

    

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 0.51000 0.81063 

    

91I0* Евросибирски степни гори с Quercus spp. 1.38200 0.44807 

    

91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 14.73500 18.05294 

    

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 0.33500 0.70958 

    

 

Видове, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС 

Код ВИД Популация Цялостна оценка 

      СДФ МОСВ 2013 СДФ МОСВ 2013 

   Растения     

          

2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) C - C - 

       

  Бозайници     

        

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) B C B C 

      

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) C C C C 

      

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) C B C A 

      

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) B B B A 

      

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) C D B - 

      

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) C C B B 

      

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) C C C C 
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1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) C B B A 

          

 

Код ВИД   Популация Цялостна оценка 

         СДФ МОСВ 2013 СДФ МОСВ 2013 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii)  C C B B 

             

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)  C B C B 

             

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)  C C B B 

             

1324 Голям нощник (Myotis myotis)  C B B B 

             

1335 Лалугер (Spermophilus citellus)  C C A A 

             

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni)  C C B B 

             

1355 Видра (Lutra lutra)  C C A A 

             

2633 Степен пор (Mustela eversmannii)  B C A A 

             

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)  C C A A 

            

  Земноводни и влечуги      

          

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

           

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  C C A A 

           

1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)  C C A A 

           

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  C C A A 

           

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)  C D B - 

           

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

          

   Риби     
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1122 Балканска кротушка (Gobio uranoscopus)  B D A - 

         

1130 Распер (Aspius aspius)  C C A A 

         

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

         

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

         

1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)  B C A A 

         

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia)  B C A A 

         

2533 Голям щипок (Cobitis elongata)  - C - A 

        

   Безгръбначни      

      

1032 Бисерна мида (Unio crassus)  B B B B 

       

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)  C D A B 

       

1060 Лицена (Lycaena dispar)  C C B B 

       

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  C C A C 

       

1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina)  C C A C 

       

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  C C A C 

       

1089 Буков сечко (Morimus funereus)  C C A C 

       

4011 Bolbelasmus unicornis  C B B B 

       

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)  B B A A 

             

 

Риби 

1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis). Стаден вид, който в зоната обитава 
горните и средните течения на реките, непосредствено след пъстървовата зона. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
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значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория почти 
застрашен. 

1130 Распер (Aspius aspius). Местообитания: разпространен е в реките, като не навлиза в 
горните течения, а предпочита равнинните им части, където течението е спокойно. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) 

отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) неизолирана популация, но на границата на 
района на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

 Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория почти 
застрашен. 

1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus). Среща се в долните и средни течения 
на повечето реки. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) 

отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност.  

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория слабо 
засегнат. 

 

1122 Малка кротушка (Gobio uranoscopus). - Разпространен е предимно в източната част 
на Дунавския басейн - в средните и горните течения на притоците. Наблюдава се само в 
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дунавските притоци. Първоначално е намерен в р. Искър в близост до София, а по-късно е 
установен и в реките Огоста, Бели Вит, Черни Вит, Осъм и Янтра. Впоследствие видът е улавян 
в яз. "Ал. Стамболийски" малко след завиряването му, и в реките Видима, Росица и Янтра. През 
последните 20 години е установен само в р. Вит и р. Палакария, както и в р. Скът, р. Лом, и 
горните течения на реките Негованка и Белица (басейна на р. Янтра). Среща се само в горните 
течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно и бързи, студени води. Биологията на 
вида е много слабо позната. Типичен реофилен вид. Храни се с бентосни безгръбначни животни 
и диатомови водорасли. Размножаването се извършва в плитки участъци с бързо течение, като 
не е известна възрастта, на която индивидите съзряват полово 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на 
(В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение 
за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (А) почти 
изолирана популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
застрашен вид. 

 

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) Разпространение в България: навсякъде, с 
изключение на горните течения на реките. Местообитания. Предпочита бавно течащи и стоящи 
води с тинесто песъчливо дъно. Биология. Храни се с дребни дънни безгръбначни. Понася 
остър недостиг на разтворен във водата кислород. Размножава се през април до юни. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
непроучен вид. 

 

1146 Балкански щипок (Cobitis aurata) - Разпространение и численост в България. В 
миналото е установен в горните и средните течения на повечето дунавски притоци, както и в 
много от притоците на р. Марица. Среща се в р. Струма и притока и Рилска река, в реките 
Доспат и Камчия. Впоследствие видът е потвърден многократно за реките от дунавския басейн 
– Искър  

и притоците й, Огоста, Вит, Осъм и Янтра. Установен е и в реките Арчар и Лом. 
Постепенно изчезва от реките в Егейския басейн. През последните години балканският щипок е 
установен в реките Войнишка, Видбол, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста, Искър и Вит. 
Местообитания. Средните и горните течения на постоянни реки с пясъчно-чакълесто дъно и 
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бързо течение. Биология. Бентосен, реофилен вид. Размножителният период е от края на април 
до началото на юни. Храни се с дънни безгръбначни животни и хайвер. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

 

Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория уязвим 
вид. 

 

2533 Голям щипок (Cobitis elongata) - е вид лъчеперка от семейство Cobitidae. 
Няма данни за вида в зоната, нито по СДФ, нито от доклади. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 

конвенция, Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
непроучен вид. 

 

Земноводни (Amphibia): 

 

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii). Местообитанията му са свързани с 
водните екосистеми. В България е разпространен до надморска височина от 1400 m. Обитава 
блата, наводнени изкопи и други застояли водоеми, като предпочита изобилстващите с 
подводна растителност. 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000181 ,,Река Bит“ и ЗЗ BG0000240 „Студенец” 

е отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен 
(Р).Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се 
оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) неизолирана популация, но на границата на 
района на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (В) добра стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2010 - категория 
слабо засегнат. 

 

1193 Жълтокоремна бумка (B. variegata). Въпреки че зимува на сушата, през активния си 
период (топлата част от годината) видът обитава различни водоеми, както с течащи, така и със 
стоящи води - реки, блата, канали, корита на чешми и дори малки локви, като много рядко се 
отдалечава от водата на повече от 0,5-0,6 (max 1,0) м. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като много рядък (V). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната 
се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (В) неизолирана популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2010 - категория 
слабо засегнат. 
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1188 Червенокоремна бумка (Bombinа bombinа). Въпреки че зимува на сушата, през 
активния си период (топлата част от годината) видът обитава различни водоеми, както с 
течащи, така и със стоящи води - реки, блата, канали, корита на чешми и дори малки локви, 
като много рядко се отдалечава от водата на повече от 0,5-0,6 (max 1,0) м. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2010 - категория 
слабо засегнат. 

 

Клас Влечуги (Reptilia): 
 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). В повечето области от ареала си, 
Европейската блатна костенурка може да бъде открита в разнородни бавно течащи води или 
блатисти местности, някои от които напълно могат да пресъхнат по време на лятото. Типични 
примери са дренажни канали, рибарници, блата, езерца, реки и малки потоци, бракичните води 
на естуари, крайбрежни водни площи. Характерно за местообитанията е наличието на богата 
водна растителност. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) 

отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2010 - категория 
слабо засегнат. 

 

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) - среща се в цялата страна до около 
1300 м. н. в., с изключение на Северозападна България и високите полета (и околните планини) 
на Западна България. Вследствие на интензивното земеделие е почти напълно изчезнала от 
Тракийската низина и от много райони на Дунавската равнина. Местообитание: Обитава както 
и открити пространства с разпръсната дървесна и храстовидна растителност, така и разредени 
гори и храсталаци. Храна: През пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните 
месеци само сутрин и привечер. На много места се наблюдават сезонни миграции - в началото 
на лятото към по-гористи места, а в края на лятото към по-открити. Храни се с тревисти 
растения, по-рядко с опадали плодове и др. Копулацията обикновено е през април и първата 
половина на май. Яйцата се снасят в началото на лятото, а малките се излюпват в края на лятото 
или началото на есента. 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
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(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се 
оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност; 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, 

категория почти застрашен. 
 

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) - среща се в цялата страна до около 1300 
м.н.в., с изключение на Северозападна България и високите полета (и околните планини) на 
Западна България. Местообитание: Обитава както и открити пространства с разпръсната 
дървесна и храстовидна растителност, така и разредени гори и храсталаци. Храна: През 
пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните месеци само сутрин и привечер. 
На много места се наблюдават сезонни миграции - в началото на лятото към по-гористи места, а 
в края на лятото към по-открити. Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и 
др. 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (С) 
добро или слабо опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение;. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) отлична стойност; 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, 

категория уязвим. 
 

Разред Прилепи (Chiroptera): 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus, Schreber, 1774). - Разпространение: У нас 
е рядък вид в горски местообитания предимно в планинските и полупланинските райони. 
Местообитания: Залесени райони, главно в планините. Ловува в покрайнини на гори, над 
пътища и алеи в гори и паркове. През лятото женските формират малки колонии в цепнатини на 
кората на дърветата. Зимният сън е главно в подземни убежища - студени пещери, с 
температура около 0 градуса. Храна: Малки насекоми, които често лови над водни басейни или 
събира от повърхността на листата. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като рядък 
(R), като числеността на индивидите е 129-210 броя. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (C) 

2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) 

неизолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
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1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). - Разпространение: в България е 
разпространен из цялата страна до 1500 м. н. в. Той е един от най-малките прилепи, които се 
срещат в България. Местообитание: Обитава пещери в карстови райони със значително 
количество дървесна растителност сред тях. Ловува в проредени гори, в храсталачни и храстови 
територии, вкл. в паркове в населени места. Зимува в подземни убежища, като пещери, галерии 
и мазета. Храна: Дребни насекоми. Нерядко ловува и над водни басейни, улавя насекоми и по 
листни повърхности. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С), като числеността на 
индивидите е 101-250. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (С) значима стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
 

1324 Голям нощник (Myotis myotis) Разпространение у нас: В цялата страна - в Стара 
планина е установяван до 1400 м. н. в., а в Пирин - и до 2500 м. Един от най-често срещаните 
пещерни видове прилепи; Местообитания: Пещери в карстови райони, а при ловуване - в 
проредени гори, паркове, както и над ливади. Храни се предимно с едри насекоми, които улавя 
във въздуха, както и по земната повърхност. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като типичен 
(С), като числеността на индивидите е 500-700. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (В) 15% 
>= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида 
и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (В) добра стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) Разпространение у нас: В цялата 
страна, с изключение на най-високите части на планините (горната част на средния горски пояс 
и субалпийската и алпийската зони); Местообитания: Проредени гори, храсталачни и храстови 
съобщества, а - при ловуване - и открити територии в близост до карстови терени и скални 
венци, както и до водни обекти. През лятото се заселва в плитки пещери и скални струпвания. 
Понякога се заселва в изкуствени галерии и сгради, особено такива в близост до обитавани от 
индивидите/ колониите пещери. Храна: Едри летящи насекоми. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като типичен 
(С), като числеността на индивидите е 501-1000. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (В) 15% 
>= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида 
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и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

Разпространение у нас: Среща се в цялата страна до н. в. от 1500 m. Предпочита да ловува 
сред територии, заети от дървесна или от храстова растителност. Понякога е наблюдаван да 
ловува над водоеми, както и сред карстови терени, паркове и градини, вкл. в населени места. 
През деня почива в пещери, тавани на сгради, а по-рядко и в изкуствени галерии. Зимува в 
пещери, а по-рядко в минни галерии - поединично или на малки групи. Храна: Дребни 
безгръбначни, които улавя/ събира по листата на дървета и храсти. Лети между корони на 
дървета и храсти или ниско над такива. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като рядък 
(R), като числеността на индивидите е 101-250. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (С) 2% 
>= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида 
и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (В) добра стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) Разпространение у нас: Многоброен и 
често срещащ се пещерен обитател в ниските части на страната, а рядко и ниски части на 
планини; Местообитания: Пещери в карстови терени. Ловува предимно в открити територии. 
През лятото денува/почива в цепнатини и ниши по скални масиви, както и по сгради, а също и в 
хралупи. Зимува в пещери. Храна: Дребни до средноразмерни насекоми. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като наличен 
(Р), като числеността на индивидите е 25000-30000 броя. Размерът и плътността на популацията 
на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на 
(А) 100% >= p > 15%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре 
запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 
средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност 
на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II и III, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
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1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinni) 

Най-чест в карстови райони с пещери в ниските части на страната (до 400 m н.в.). Обитава 
целогодишно пещери в горски райони, често близо до вода. Формира големи колони - до 
няколко хиляди индивида. В повечето случаи летните убежища са малки, сухи и проветриви 
пещери. За зимни убежища предпочита големи наводнени пещери с висока влажност и 
температура от 2 до 6 градуса. Извършва сравнително дълги миграции между летните и 
зимните си убежища. Ловува през нощта над и край реки, главно насекоми, уловени над и върху 
водната повърхност. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като типичен 
(С), като числеността на индивидите е 11000-15000 броя. Размерът и плътността на популацията 
на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на 
(А) 100% >= p > 15%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре 
запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 
средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност 
на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 

Често срещан и обикновен, главно в ниските части на страната (в Западна Стара планина 
до 1400 m н.в., а в Пирин - и до 2500 m н.в.). Ловува в райони с нагънат релеф - нископланински 
и хълмисти, скални масиви и венци, стръмни речни брегове, карстови територии с редки гори 
или храсталачни съобщества, паркове в населени места. Избягва обширните открити територии, 
каквито са откритите агроландшафти. 

Обитава пещери целогодишно, в които формира многобройни летни и зимни колонии - до 
няколко хиляди индивида. Извършва сезонни миграции на малки до неголеми разстояния - 

обикновено до 60-70 km. Храни се с едри насекоми, улавяйки ги във въздуха, но и по земната 
повърхност. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като типичен 
(С), като числеността на индивидите е 300-500 броя. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (С) 
2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени 
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) неизолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (В) добра стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
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1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 

Разпространение у нас: В ниските части на страната - сравнително рядък вид; 
Местообитания: Обитава целогодишно пещери, вкл. и с други видове прилепи, където формира 
големи колонии - до 800-2000 инд. Биология: липсват конкретни данни за храненето на вида. 
Известните до момента 6 размножителни колонии са в естествени пещери. Максимумът на 
ражданията е през периода 20 юни-10 юли. Зимува главно в пещери. Не извършва далечни 
миграции, но са установени редовни сезонни движения между летните и зимните убежища. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като наличен 
(Р), като числеността на индивидите е 51-100 броя. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (С) 
2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) 

неизолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

Разпространение у нас: В ниските части на страната, но по-често в Южна България; 
Местообитания: Богати на дървесно-храстова и тревна растителност терени, по-рядко безлесни 
карстови райони. Биология. Образува колонии с численост от няколкостотин до няколко хиляди 
индивида, често заедно с южния подковонос (Rh. euryale) и подковоноса на Мехели (Rh. 

mehelyi). Зимуващи колонии са известни само от пещерите Айна Ини и Самара (с. Рибино, 
Източни Родопи), Парниците (с. Бежаново) и Моровица (с. Г ложене). Не мигрира, но извършва 
редовни сезонни придвижвания между летните и зимните убежища. 

В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на 
(D) незначителна популация. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

Разпространение у нас: Обикновен за ниските (до 1000 m н. в., в пл. Пирин и до 1700 m н. 
в.) части на страната. Обитател на гористи карстови терени в близост до водни обекти. Зимува в 
пещери. Храна: Насекоми. Регистрирани са придвижвания/миграции до около 140 km. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 ,,Студенец” видът е отбелязан като типичен 
(С), като числеността на индивидите е 501-1000 броя. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (В) 
15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) 

неизолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
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Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 

Бозайници (без прилепи): 
1355 Видра (Lutra lutra, Linnaeus, 1758). Местообитанията на вида са свързани с 

разнообразни водни басейни. Предпочита водоеми, обрасли с гъста крайбрежна растителност 
или с труднодостъпни скалисти брегове. Активна е през нощта, но на труднодостъпни за човека 
места - и през деня. Храни се с риба, водни полевки, птици, жаби, раци. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че популацията на 
вида е представена от 15-24 индивида. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (C) 2% 

>= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида 
и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност 
на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, CITES - Приложение I, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, 
Червена книга на България - Уязвим, IUCN 2007 - категория почти застрашен. 

 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna, Guldenstaedt, 1770).  

Видът освен гори и храсталачни съобщества, обитава и открити територии. 
В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (P). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, Червена 
книга на България - Уязвим, IUCN 2010 - категория Уязвим. 

 

2633 Степен пор (Mustela eversmanii) е един от най-редките български бозайници. 
Населява открити пространства, храни се най-вече с гризачи - лалугери, хомяци, по-рядко с 
гущери, змии, птици. Загубата на местообитания и бракониерството, са причина днес степният 
пор да се среща изключително рядко в България. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (В) 15 % >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (В) неизолирана популация, но на границата на района на 
разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 4, Червена книга 
на България - категория уязвим, IUCN 2007 - категория незастрашен. 
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2609 Добруджански среден хомяк (Mesocricetus newtoni) - В България видът е 
разпространен в Добруджа, средната и източната част на Дунавската равнина на запад до река 
Огоста. Среща се и в изолирани находища южно от Стара планина („Бозайниците в България”). 

Степен вид. Заселва аграрни райони в низините и равнините с преобладаване на многогодишни 
тревисти култури върху тежки почви, като числеността му в селскостопанските площи е по-

висока, в сравнение с "дивите" тревисти. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се 
оценява на (А) отлично опазване. Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) неизолирана популация, но на границата на 
района на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (В) добра стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2007 - 

категория почти застрашен. 
 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) - обитава открити необработваеми места, покрити с 
ниска тревна растителност (ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите 
полета, покрай пътища и др.). Предпочита черноземни почви, канелени горски почви, 
планинско ливадни и др. Видът обитава необработваеми земи (целини, пасища, ливади и др.), 
покрити с ниска тревиста растителност, върху еднородни, слабоуплътнени водопропускливи 
почви. Не заселва обработваеми площи, макар да навлиза в тях за хранене (Стефанов, 2006). 

В стандартниия формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се 
оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и 
лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, Червена книга на България - 

Уязвим, IUCN 2010 - категория Уязвим. 
 

Клас Ракообразни (Crustacea): 

1032 Бисерна мида (Unio crassus) - обитава реките и потоците в зоната с чисти течащи 
води богати на кислород с корита покрити с дребен чакъл или пясък. Този вид е много 
чувствителен към еутрофикацията. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (В) 15 % >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 

отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение; 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 
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Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Директива 
92/43/ЕИО - Приложение 2. 

 

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium). Обитава потоци, ручеи и горните течения 
на реки в планински райони. Силно зависим вид от хидрологичната и хидрохимичната 
характеристика на речните течения. Основно изисква чисти, богати на кислород води. Един от 
най-застрашените безгръбначни видове в Европа. 

В стандартния формуляр ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (D) незначителна популация. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се 
оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) 
добра стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Директива 
92/43/ЕИО - Приложение 2. IUCN 2010.4 - категория застрашен вид. 

 

Клас Насекоми (Insecta) 
1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo). - жизненият цикъл на вида е свързан със стари 

дъбови дървета, където се развива ларвата му. Предпочита изложени на слънце, болни или 
умиращи стари дъбове (най-вече летен дъб, по-рядко зимен дъб, бук или бряст). Предпочитани 
се овлажнени стволове на слънчеви места във гори на фаза на старост и разпадане. 

В стандартния формуляр ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕИО- Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 - категория 
уязвим. 

 

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus). Жизненият цикъл на вида е свързан със стари 
дъбови гори. Женската снася яйцата си в стари дъбови пънове. Ларвите се хранят с полуизгнила 
дървесина. 

В стандартния формуляр ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение III, Директива 92/43/ЕИО- Приложение 2, IUCN 2010.4 - не фигурира. 

 

1089 Буков сечко (Morimus funereus). Видът е свързан със старите букови гори. Ларвата се 
развива в мъртвата дървесина в буковите дървета. 
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В стандартния формуляр ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Директива 
92/43/ЕИО- Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория уязвим. 

 

1087 Алпийска розалия (Rosalia alpine). Рядък вид, обитаващ стари букови масиви с 
надморска височина 500 - 1000 м. Ларвата е изключително свързана с тези гори. 

В стандартния формуляр ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕИО- Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
уязвим. 

 

4011 Bolbelasmus unicornis - Това е т. нар. бръмбар еднорог, който е много рядък вид. 
В стандартния формуляр ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се 
оценява на (В) добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) неизолирана популация, но на границата на 
района на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (В) добра стойност. За вида няма подходящи местообитания в зоната, а 
потенциалните възлизат на 123,33ха. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Директива 
92/43/ЕИО - Приложение 2 и 4. 

 

1060 Лицена (Lycaena dispar). Вид пеперуда от семейство Синевки (Lycaenidae). Обитава 
гористи местности и влажни места, по-конкретно влажни, по-рядко сухи тревисти територии в 
близост до езера, канавки, изкопи, потоци, реки и др. източници на влага. Видът е почти 
застрашен от изчезване. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлична опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (В) неизолирана популация, но на границата на района на 
разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) 



 

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

 

 

211 

 

 

добра стойност. До края на 2012 г. е установено 1 геореферирано находище. Общата площ на 
потенциалните местообитания е 6 288,30 ha. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
почти застрашен вид. 

 

4064 Ивичест теодоскус (Theodoxus transversalis) - предпочита твърд субстрат - каменисто 
дъно, по-рядко дребен чакъл, води с високо съдържание на кислород (5.5-9.5 mg/l), по-ниска 
скорост на течението (0.29-1.01 m/s), температура на водата 9-22

оС и рН 7.5-8.3 (Angelov 2000). 

Видът е чувствителен към замърсяване. 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000240 „Студенец” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (В) 15 % >= p > 2%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се 
оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) неизолирана популация, но на границата на 
района на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Директива 
92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория Застрашен. 

 

Растения, предмет на опазване в BG0000240 Студенец 
В стандартния Натура 2000 формуляр на защитената зона е описан Обикновена 

пърчовка  Himantoglossum caprinum, но нямам никакви данни за вида в рамките на зоната, 

който е предмет на целенасочено опазване по Приложение II на Директива 92/43/ЕИО. 
 

4.1.2 ЗЗ BG0000181 „Река Вит” 

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

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

Цели на опазване: 
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

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

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

 

Предмет на опазване: 
Природни местообитания: 
Природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion и Hydrocharition 

Природно местообитание 3260 Равнинни или планински реки с растителност от 
Ranunculion fluitans и Callitricho - Batrachion 

Природно местообитание 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и Bidention p.p.  
Природно местообитание 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества 

от Alysso-Sedion albi 
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Природно местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

Природно местообитание 6240 *Субпанонски степни тревни съобщества  
Природно местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества, 
Природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс  
Природно местообитание 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

Природно местообитание 9110 *Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 
Природно местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и 

Fraximus excelsior или Fraximus angustigolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) Природно 
местообитание 91 HO *Панонски гори е Quercus pubescens  

Природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

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

 

Безгръбначни 

Алпийска розалия (R. alpina) 
Бисерна мида (U. crassus) 
Бръмбар рогач (L. cervus) 

Буков сечко (М. funereus) 
Ивичест теодоксус (Т. transversalis) 
Обикновен сечко (С. cerdo) 
 

Риби 

Балкански щипок (S. aurata) 
Високотел бибан (G. baloni) 
Белопера кротушка (G. albipinnatus) 
Виюн (М. fossilis) 
Голям щипок (С. elongata) 
Голяма вретенарка (Z. zingel) 
Горчивка (Rh. sericeus) 
Ивичест бибан (G. schraetzer) 
Малка вретенарка (Z. streber) 
Обикновен щипок (С. taenia) 
Распер (A. aspius) 
Сабица (Р. cultratus) 
Украинска минога (Е. mariae) 
Черна мряна (В. meridionalis) 
 

Земноводни и влечуги 

Голям гребенест тритон (Т. karelinii) 
Добруджански тритон (Т. dobrogicus) 
Жълтокоремна бумка (В. variegata) 
Об. блатна костенурка (Е. orbicularis) 
Пъстър смок (Е. sauromates) 
Червенокоремна бумка (В. bombina) 
Шипобедрена костенурка (Т. graeca) 
Шипоопашата костенурка (Т. hermanni) 
 

Бозайници, без прилепи 

Видра (L. lutra) 
Вълк (С. lupus) 
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Добруджански хомяк (М. newtoni) 
Лалугер (S. citellus) 
Пъстър пор (V. peregusna) 
Степен пор (М. eversmanni) 
 

Прилепи 

Голям нощник (М. myotis) 
Голям подковонос (Rh. ferrumequinum) 
Дългокрил прилеп (М. schreibersii) 

Дългопръст нощник (М. capaccinii) 
Дългоух нощник (М. bechsteinii) 
Малък подковонос (Rh. hipposideros) 
Остроух нощник (М. blythii) 
Средиземноморски подковонос (Rh. blasii) 
Трицветен нощник (М. emarginatus) 
Широкоух прилеп (В. barbastellus) 
Южен подковонос (Rh. euryale) 
 

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

 

4.2.1 ЗЗ BG0000240 „ Студенец”

Тип C - Защитена зона и по двете Директиви. 

Площ на защитената зона - 279460.77 дка. 

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

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0000240/BG00002

40_PS_16.pdf. 

Площ на защитената зона – 27946.0774 хa. Административно попада в Ловешка и 
Плевенска област, общини Луковит, Плевен, Долни Дъбник и Плевен. 

 

Площта е както е посочено в следващата таблица. 
 

Таблица ЗЗ „Студенец" - BG0000240 - административни единици и площ 

Област Община Населени места Обща площ (ха) 

Ловеч Луковит Бежаново 

27946.0774 

Ловеч Луковит Дерманци 

Ловеч Луковит Ъглен 

Ловеч Плевен Драгана 

Ловеч Плевен Каленик 

Ловеч Плевен Катунец 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Бъркач 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Градина 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Долни Дъбник 
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Плевен 
Долни 
Дъбник 

Крушовица 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Петърница 

Плевен 
Долни 
Дъбник 

Садовец 

Плевен Плевен Беглеж 

Плевен Плевен Бохот 

Плевен Плевен Брестовец 

Плевен Плевен Горталово 

Плевен Плевен Дисевица 

Плевен Плевен Къртожабене 

Плевен Плевен Къшин 

Плевен Плевен Ласкар 

Плевен Плевен Николаево 

Плевен Плевен Пелишат 

Плевен Плевен Плевен 

Плевен Плевен Радишево 

Плевен Плевен Ралево 

Плевен Плевен Тодорово 

Плевен Плевен Тученица 

Плевен Плевен Търнене 

Плевен Плевен Ясен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорна карта на ЗЗ „Студенец" - BG0000240 

Разположена е на площ от 27946.0774 хa. В границата на зоната в Община Плевен, 

попадат землищата на селата Беглеж, Бохот, Брестовец, Горталово, Дисевица, 
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Къртожабене, Къшин, Ласкар, Николаево, Пелишат, Плевен, Радишево, Ралево, 

Тодорово, Тученица, Търнене и Ясен. 

Екологична характеристика: 

Зоната е най-добрата система от каньони в Централна Северна България, заедно каньоните 
Карлуково и Реселец. Голяма зона с много различни ландшафти, местообитания, растителност 
и богата флора и фауна. Типичен карстов пейзаж, речни притоци, пасища и гори. Обширни 
сенокосни ливади, с доминиране на Chrysopogon gryllus. Интересни скални форми. Комплекс то 
различни защитени територии. Има много ниши и пещери. Многобройни колонии на прилепи. 
Пещерата Парниците е дълга два километра, с подземен поток. Много подземни карстови 
форми и езера. Над горния вход и долния по-нисък вход има карстови каньони със скални ниши 
и малки пещери. Пещерата Седларката е дълга един километър, с два входа и подземен поток. В 
миналото е използвана за мандра. 

Цели на опазване: 

- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 на Заповедта за 
обявявана на зоната видове птици, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 
състояние. 

 

- Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2 на Заповедта за обявявана на 
зоната, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

Съгласно Заповед № РД-800/04.11.2008 год. в границите на защитената зона се забранява: 
1. премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, 

защитни горски пояси) при ползването на земеделските земи като такива; 
2. залесяването на ливади, пасища и мери, как- то и превръщането им в обработваеми 

земи и трайни насаждения; 
3. използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. 
 

Предмет на опазване: 

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

 

№ Вид Местна попул. Миграционна популация 

   Размн. Зимув. Премин. 

1 Phalacrocorax pygmeus   P 105i/10-200i 

      

2 Ardea purpurea    P 

      

3 Ardeola ralloides    27i/5-50i 

      

4 Egretta alba   30i/20-40i P 

      

5 Egretta garzetta    175i/50-300i 
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6 Ixobrychus minutus    P 

      

7 Nycticorax nycticorax    90i/30-150 

      

8 Ciconia ciconia  3p/3-4p  P 

      

9 Ciconia nigra  4p/4-5p  P 

      

10 Accipiter brevipes  1p   

      

11 Aquila pomarina  1p/1-2p   

      

12 Buteo rufinus 14p/13-16p    

13 Circaetus gallicus  3p  P 

      

14 Circus aeruginosus    P 

      

15 Circus cyaneus   1i P 

      

16 Circus pygargus    P 

      

17 Hieraaetus pennatus*****  1p*  P 

18 Milvus migrans    P 

19 Pernis apivorus  3p  P 

      

20 Pandion haliaetus    1i 

      

21 Falco cherrug    1i 

      

22 Falco columbarius   1i  

      

23 Falco vespertinus    P 

      

24 Crex crex  15p   

      

25 Tringa glareola    P 

      

26 Philomachus pugnax    P 
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27 Chlidonias hybridus    P 

      

28 Chlidonias niger    P 

      

29 Sterna hirundo    P 

      

30 Bubo bubo 10p/8-12p    

      

31 Caprimulgus europaeus  15p   

      

32 Coracias garrulus  30p/25-35p   

      

33 Alcedo atthis 12p/10-15p   P 

      

34 Dendrocopos medius 12p/10-15p    

      

35 Dendrocopos syriacus 115p/100-130p    

      

36 Dryocopus martius 7p/5-10p    

      

37 Picus canus 30p/25-35p    

      

38 Lullula arborea  60p/50-70p   

 

 
№ Вид Местна попул. Миграционна популация 

   Размн. Зимув. Премин. 

39 Anthus campestris  17p/15-20p   

      

40 Lanius collurio  165p/150-180p   

      

41 Lanius minor  25p/20-30p   

      

42 Sylvia nisoria  75p/70-80p   

      

43 Emberiza hortulana  1000p   
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- Нова информация, получена в резултат на проект: "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I" 

 

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

 

№ Вид Местна попул. Миграционна популация 

   Размн. Зимув. Премин. 

1 Ardea cinerea   P P 

2 Cygnus olor   P  

3 Anas acuta    P 

4 Anas clypeata    P 

5 Anas crecca   P P 

6 Anas penelope   P P 

7 Anas platyrhynchos 10p  P P 

8 Anas querquedula    P 

9 Anas strepera    P 

10 Accipiter nisus   P P 

11 Buteo buteo 13p/12-15p  P P 

12 Falco subbuteo  7p/6-8p   
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13 Falco tinnunculus 5p  P P 

14 Fulica atra   P P 

15 Gallinula chloropus   P P 

16 Charadrius dubius  P  P 

17 Vanellus vanellus    P 

18 Actitis hypoleucos  8p/7-9p  P 

19 Limosa limosa    P 

20 Tringa ochropus  P P 40i/10-70i 

21 Gallinago gallinago   1i 50i 

22 Larus cachinnans   P P 

23 Larus ridibundus   250i/50-450i  

24 Chlidonias leucopterus    P 

25 Merops apiaster  100p  P 

BG0000240 „Студенец” по Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите птици Съгласно заповедта 

за обявяване на зоната (Заповед № РД-800/04.11.2008 на Министъра на околната среда и водите), 

предмет на опазване в зоната са 42 вида птици по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР и 18 вида по чл.6, ал.1, т.4 от 

ЗБР. В стандартния формуляр за Специални защитени зони (2008) в ЗЗ „Студенец” (BG 0000240) са 

включени 42 вида птици от Приложение І на Директива 2009/147 и 25 вида редовно срещащи се 

мигриращи птици. Съгласно стандартния формуляр за Специални защитени зони, актуализиран 2015 

г., следствие проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“, 
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предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „Студенец” са включени 70 вида птици. 
Новоустановени видове, предмет на опазване в зоната по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР е ловния сокол 
(Falco cherrug), а по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР са големия корморан (Phalacrocorax carbo) и малкият 
гмурец (Tachybaptus ruficollis). 

 

5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАНА ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА 
ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ. 

На територията на Община Плевен попадат цели или части от 8 защитени зони – 5 по 
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна и 3 защитени 
зони по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици. 

 

 

По Директивата 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна 

1. BG0000240 Студенец 

Защитената зона на територията на Община Плевен попада в землищата на с. Бохот, с. 
Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. 
Пелишат, гр. Плевен, с. Радишево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене и с. 
Ясен. Площта на Защитената зона на територията на Общината е 15065,13 ха или 53.91% от 
общата й площ. 

2. BG0000181 Река Вит 

Защитената зона на територията на Община Плевен попада в землищата на с.
 Бръшляница, с. Буковлък, с. Върбица, с. Опанец, гр. Плевен и с. Ясен. Площта на 
Защитената зона на територията на Общината е 1418.49ха или 24.81% от общата й площ. 

. 

По Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици 

1. BG0000240 Студенец 

Защитената зона на територията на Община Плевен попада в землищата на с. Бохот, с. 
Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. 
Пелишат, гр. Плевен, с. Радишево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене и с. 
Ясен. Площта на Защитената зона на територията на Общината е 15065,13 ха или 53.91% от 
общата й площ. 

 

По отношение на въздействието защитените зони по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на 
природните местообитания и местообитанията на видовете, би могло да се очаква такова да се 
отрази основно върху:   

- запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 
на видове, предмет на опазване в рамките на защитените зони, включително и на естествения за 
тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. 

- осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете обект на 
опазване;  

- опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за 
стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и 
жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване.  

- природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на 
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общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на 
опазване.  

Изработката на нов ОУП на община Плевен, посредством предвидените за реализация 
инвестиционни предложения/планове/програми, би могла да има известно негативно 
въздействие върху биоразнообразието в/извън защитените зони. Гнездещи птици, земноводни, 
влечуги и дребни бозайници, биха могли да бъдат прогонени/унищожени вследствие на 
отнемане и фрагментиране на местообитания. По-късно при експлоатация на реализираните 
инвестиции, поради технически и др. спецификации също биха могли да окажат пряко/непряко 
негативно влияние върху мигриращи птици или биоразнообразието, предмет на опазване в 
защитените зони.  

В проектираните устройствени зови в защитени зони по Натура 2000, като тери-тории с 
особено екологично значение се очакват по съществени въздействия на ОУП върху предмета и 
целите на защита в съответните защитени зони. В екологичната оценка по-съществените 
въздействия върху растителността и природните местообита-ния в проектираните устройствени 
зони (УЗ) са разгледани в границите на Защитените зони по Директивата за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

 

Оценката на вероятността и степента на въздействие на проекта за ОУП на община 
Плевен върху предмета и целите на опазване на защитените зони се базира на сравнителния 
анализ на съществуващото биологично разнообразие на територията на общината и 
предвидените цели на опазване в защитените зони. При изготвяне на анализа относно 
засегнатите типове природни местообитания, в защитените зони, при реализацията на проекта 
на ОУП са използвани наличните и най-актуални данни за състоянието на природните 
местообитания предоставени от МОСВ и публично достъните доклади от проведеното 
картиране през периода 2011-2012 г. 

 

Оценката на степента на въздействие върху природни местообитания по Директива 
92/43/ЕЕС в описаните защитени зони на проекта за ОУП на Община Плевен и изграждане на 
нови устройствени зони се гради на влиянието върху всеки от критериите за Благоприятен 
природозащитен (консервационен) статус (БПС). 


 Площ на местообитанията в съответната зона,




 Качество на местообитанията - структурни и функционални параметри,




 Бъдещи перспективи - заплахи и влияния,



 Отделно се отчитат и други структурни и функционални параметри, като общата 
функционална роля на съответната зона за свързаността на мрежата – географска свързаност.

 

Оценката за степента на потенциалните въздействия на ОУП на Община Плевен 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,
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 Въздействие върху граничните зони на местообитанията,




 Фрагментация (разпокъсване на местообитания),




 Замърсяване с вредни вещества при строителството и при аварии и инциденти по време 

на експлоатацията на изградените зони,



 Други форми на антропогенно въздействие при използване на териториите, върху които 

са изградени новите устройствени зони,



 Промени във флористичното разнообразие и сукцесионни изменения на расти-

телността,



 Повишена опасност от пожари.

 

При оценка на степента и обхвата на въздействието се отчитат: 
 

 Териториалния обхват на въздействието,




 Степента на въздействието,




 Продължителността на въздействието,




 Честотата на въздействието,




 Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда.



Съгласно дефиницията за ,,Благоприятен консервационен статус” определена с Член 1(д) 
на Директивата за хабитатите (92/43/ЕЕС), консервационния статус на едно природно 
местообитание се счита за ,,благоприятен”, ако: 

 

 Неговото естествено разпространение (ареал), както и площите, които то покри-ва в 

границите на това разпространение, са постоянни или се разширяват,



 Съществуват необходимите структура и функции за дългосрочното му поддър-жане и е 

вероятно да продължат да съществуват в обозримо бъдеще,



 Консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в съот-

ветствие с определението за консервационен статус на вид.
 

За оценка състоянието на местообитанията и видовете и оценка на очакваните 
въздействия върху тях, от реализацията на ОУП на Община Плевен, са извършени теренни 
проучвания в границите на териториите, които ще бъдат обект на ОУП на Община Плевен. 

Проучването за състоянието на растителността върху терените, които са предвидени в ОУП за 
изграждане на нови устройствени зони, попадащи на територии на защитени зони на 
територията на Община Плевен е проведено през май-юни-октомври 2018 година. За оценка 
наличието на местообитания на животински видове в обхвата на предвижданото строителство 
на нови устройствени зони в защитени зони са извършени теренни проучвания през май-юни-

октомври 2018 година. 
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При разработване на доклада са анализирани видовете, включени в Приложение на 
Директива 92/403/EEC и предмет на защита в защитените зони. Използвани са данни от Натура 
формулярите на защитените зони, данни от модели и верификация на терен за разпространение 
на местообитанията в защитените зони и докладите на експертите – 2011 – 2012 г.  

За оценката на въздействието върху животинските видовете и техните место-обитания, 
предмет на опазване в защитените зони е възприета утвърдената 10-степенна скала на оценка, с 
която се отчетат различните параметри на значимост на въздейст-вията спрямо стандартните 
показатели за оценка на степента на въздействие. 

При оценката на въздействието върху природните местообитания и видовете, предмет 

на опазване в защитените зони по Натура 2000, в настоящия Доклад, е използвана матрица 

(матричен принцип) за оценка степента на въздействие върху типовете местообитания и 

местообитания на видове. В следващата таблица са поместени критериите за оценяване, 
респективно степента на въздействие, като е използвана десетобална скала за възприетите 

степени на критериите за оценяване: 
Таблица Матрица за оценка степента на въздействие 

 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

0 Дейността не оказва въздействие Няма въздействие – 0 

1 Дейността   има   много   слабо 

въздействие 

отрицателно  

Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 

строеж и експлоатация – от 1 до 3 

2 Дейността   може   да   предизвика   временни 

отрицателни въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни 

отрицателни въздействия 

4 Дейността   може   да   предизвика 

отрицателни въздействия 

вторични  

Средно по степен въздействие, което е 

необходимо да се отчете в комбинация с 

други фактори и да се препоръчат мерки за 

намаляване или премахване – от 4 до 6 

5 Дейността може да предизвика кумулативни 

отрицателни въздействия 

6 Дейността  може  да  предизвика  синергични 

въздействия 

7 Дейността може да предизвика вторични, 
кумулативни, синергични отрицателни 

въздействия. Въздействието може да бъде 

премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 

мерки. 

 

 

 

Значително въздействие, което е необходимо 

да бъде премахнато чрез избор на алтернативи 

или прилагане на смекчаващи и 

компенсаторни мерки – от 7 до 9 
8 Дейността може да предизвика значителни 

вторични, кумулативни, синергични 

отрицателни въздействия. Въздействието 

може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсаторни мерки. 
9 Дейността предизвиква значителни, 

средносрочни или дългострочни/постоянни 

отрицателни въздействия. Въздействието 

може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсаторни мерки. 
10 Дейността предизвиква значително и 

постоянно/необратимо отрицателно 

въздействие. Въздействието не може да бъде 

премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 

мерки. 

Значително въздействие, което не може да 

бъде премахнато чрез прилагане на 

смекчаващи и компенсаторни мерки - 10 
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Оценка на вероятността и степента на въздействие на Общият 

устройствен план на Община Плевен върху предмета и целите на опазване 

на защитените зони 

 

5.1 Защитена зона BG0000240 “Студенец” по Директива 92/43 за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна 

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

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир. 
92/43/ЕИО) в BG0000240 „Студенец“ на ОУП за община Плевен се основава на влиянието 
върху всеки от критериите за Благоприятен природозащитен (консервационен) статус - площ на 
местообитанията в съответната зона (където има специфични по-малки по площ, но важни 
местообитания се отчитат отделно), качество на местообитанията (структурни и функционални 
параметри), бъдещи перспективи (заплахи и влияния), отделно се отчитат и други структурни и 
функционални параметри, като общата функционална роля на съответната зона за свързаността 
на мрежата - географска свързаност. Съгласно дефиницията за „Благоприятен консервационен 
статус” определена с Член 1(д) на Директивата за хабитатите (92/43/ЕИО), консервационния 
статус на едно природно местообитание се счита за „благоприятен”, ако: 

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

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

iii. консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в съответствие 
с определението за консервационен статус на вид. 

В случая, на база направената характеристика на разпространените растителни 
съобщества в района на общината и предвид характеристиките на ОУПО, в резултат от 
цялостната му реализация не се очаква значителна пряка загуба и фрагментация на 
местообитанията, които са предмет на опазване в защитените зони. Не могат да се очакват и 
съществени косвени въздействия. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000240 

„Студенец“, попадат следните устройствени зони и територии:  
Реално засегнатата площ от ЗЗ BG0000240 двете Директиви в резултат на 

предвижданията на ОУП са всички територии посочени в Таблица 2.1 без Териториите 
със специално предназначение, собственост на МО (4410,346 дка), ЗЗДоп в землището на с. 
Дисевица и процедирани по реда на Наредбата за ОС или това е площ от ЗЗ в размер на 

561,748 дка или 0,20% от покритието й. 

Въздействие върху предмета на целите на двете ЗЗ BG0000240 “Студенец”, ще бъде 
разгледано върху УЗ и територии посочени в таблица 2.2.  

Таблица  5.1 Бъдещо планиране и попадащи в границите на Защитена зона BG0000240 
Студенец по начин на трайно ползване 

№ землище № на имот площ НТП 
Вид 

територия 
УЗ 

1. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.122 8,646 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 
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2. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.140 0,659 Пасища с храсти 
Селско 

стопанство 
Пп 

3. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.250 0,268 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

4. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.252 0,148 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

5. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.258 0,851 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

6. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.854 1,145 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

7. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.2 0,993 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

8. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.3 1,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

9. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.4 1,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

10. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.5 0,801 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

11. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.6 2,003 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

12. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.7 2,999 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 

стопанство 
Пп 

13. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.8 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

14. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.9 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

15. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.10 1,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

16. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.11 2,017 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Пп 

17. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.12 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

18. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.13 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

19. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.14 1,004 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

20. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.15 1,96 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

21. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.16 1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

22. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.17 1,005 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

23. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.18 0,803 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

24. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.19 0,992 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

25. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.20 1,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

26. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.21 0,503 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

27. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.22 1,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

28. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.23 1,303 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

29. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.24 1,496 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 
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30. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.25 0,8 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

31. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.26 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

32. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.27 1,003 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

33. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.28 1,802 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

34. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.29 1,005 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

35. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.30 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

36. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.31 1,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

37. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.32 1,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

38. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.33 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

39. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.34 0,992 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

40. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.35 0,499 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

41. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.36 0,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

42. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.37 1,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

43. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.38 0,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

44. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.39 1,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

45. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.40 1,616 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

46. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.41 3,689 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

47. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.42 1,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

48. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.43 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

49. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.44 1,302 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

50. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.45 1,026 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

51. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.47 7,192 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

52. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.22.48 6,278 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Налична стара 
стопанска 
постройка 

53. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.49 3,633 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

54. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.11 8,277 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
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ТКЗС 

55. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.12 6,216 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

56. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.13 2,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

57. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.1 1,027 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

58. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.2 6,026 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина  
Преди 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

59. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.3 2,037 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

60. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.4 0,796 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
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територии, 
налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

61. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.5 0,501 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

62. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.6 2,999 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

63. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.7 0,985 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

64. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.8 2,002 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии,  

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

65. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.10 2,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
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на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

66. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.11 1,901 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина, 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

67. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.12 4,033 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

68. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.15 2,5 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

69. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.19 1,949 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

70. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.23 1,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

71. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.24 2 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
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територии, 
налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

72. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.25 4 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

73. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.26 1,004 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

74. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.30 2,597 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

75. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.32 3 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

76. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.33 23,782 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 

около стопански 
двор с 

рудерална 
растителност и 

нарушени 
територии, 

налични основи 
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на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

77. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.141 0,065 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

78. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.152 1,318 ДЕРЕТА,ОВРАЗИ,ЯМИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

79. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.241 5,418 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Налични 
строителните 

основи на 
сграда 

от времето на 
ТКЗС 

80. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.276 0,734 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

81. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.325 3,577 Пасища с храсти 
Селско 

стопанство 

Жм 

Налинични 
полски път, 
стопански 

постройки и 
дворно място 

създадени преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

82. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.21.28 1,488 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

83. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.21.29 4,003 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

84. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.21.30 1,499 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

85. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.39.15 3,02 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Съществуваща 
жилищна сграда 

със стопански 
постройки 

създадени преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

86. с.БЕГЛЕЖ 03068.118.1 2,008 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

87. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.4 1,271 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

88. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.120.6 26,578 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Имотът е зает 
предимно с 
рудерална 

растителност – 

айлант, акация 

89. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.13 0,094 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

90. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.15 1,968 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 



 

 

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

 

 

 

 

 

232 

91. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.17 1,754 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

92. с.БЕГЛЕЖ 03068.126.1 2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Жм 

93. с.БЕГЛЕЖ 03068.161.1 Част 
13,302 

(от 
общо 

160,845) 

Пасища с храсти Селско 
стопанство 

Жм 

Засегнатата 
част, 

представлява 
рудерализирано 

пасище с 
декоративна 

растителност, 
като реално то 

се намира в 
регулацията 

94. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.93.4 45,189 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Оз 

Територия заета 
от рудерална 

растителност – 

предназначена 
за гробище – в 
съседния имот 

съществува 
гробище – имот 

0.205 

95. с.ГОРТАЛОВО 17258.10.84 1,314 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

Пп 

96. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.1 2,52 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

97. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.2 0,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

98. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.3 0,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

99. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.4 2,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
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ТКЗС 

100. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.5 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

101. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.6 1,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

102. с.ГОРТАЛОВО 17258.30.7 1,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Съществуващи 
стопански 

постройки в 
стопански двор 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

103. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.39 3,415 Дерета Селско 
стопанство 

Жм 

104. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.41 2,706 Дерета Селско 
стопанство 

Жм 

 

105. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.57 1,019 Полски пътища Селско 
стопанство 

Жм 

106. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.59 0,508 Полски пътища Селско 
стопанство 

Жм 

107. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.0.345 0,282 Полски пътища Селско 
стопанство 

Жм 

108. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.46.2 0,603 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Жм 

Съществуващи 
жилищни 
сгради и 

постройки 

Изградени 
преди обявяване 

на ЗЗ 
BG0000240 

109. с.КЪРТОЖАБЕНЕ 40974.46.4 1,071 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Жм 

Съществуващи 
жилищни 
сгради и 

постройки 

Изградени 
преди обявяване 

на ЗЗ 
BG0000240 

110. с.ЛАСКАР 43147.0.38 6,395 Орни земи за временни 
нужди на строителство 

Селско 
стопанство 

Жм 

111. с.ЛАСКАР 43147.0.77 11,288 

(част от 

41,601) 

Дерета Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Да се изключи 
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112. с.ЛАСКАР 43147.0.102 0,248 Орни земи за временни 
нужди на строителство 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

113. с.ЛАСКАР 43147.0.104 2,841 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

114. с.ЛАСКАР 43147.0.312 0,791 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

115. с.ЛАСКАР 43147.15.47 0,265 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

116. с.ЛАСКАР 43147.18.1 0,193 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

117. с.ЛАСКАР 43147.18.2 0,401 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

118. с.ЛАСКАР 43147.18.3 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

119. с.ЛАСКАР 43147.18.4 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

120. с.ЛАСКАР 43147.18.5 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

121. с.ЛАСКАР 43147.18.6 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

122. с.ЛАСКАР 43147.18.7 0,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

123. с.ЛАСКАР 43147.18.8 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

124. с.ЛАСКАР 43147.18.9 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

125. с.ЛАСКАР 43147.18.10 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

126. с.ЛАСКАР 43147.18.11 0,358 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

127. с.ЛАСКАР 43147.18.12 0,351 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

128. с.ЛАСКАР 43147.18.13 0,15 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

129. с.ЛАСКАР 43147.18.14 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

130. с.ЛАСКАР 43147.18.15 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

131. с.ЛАСКАР 43147.18.16 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

132. с.ЛАСКАР 43147.18.17 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

133. с.ЛАСКАР 43147.18.18 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

134. с.ЛАСКАР 43147.18.19 0,098 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

135. с.ЛАСКАР 43147.18.20 0,403 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

136. с.ЛАСКАР 43147.18.21 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

137. с.ЛАСКАР 43147.18.22 0,398 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

138. с.ЛАСКАР 43147.18.23 0,599 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

139. с.ЛАСКАР 43147.18.24 0,395 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

140. с.ЛАСКАР 43147.18.25 0,309 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

141. с.ЛАСКАР 43147.18.26 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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142. с.ЛАСКАР 43147.18.27 0,095 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

143. с.ЛАСКАР 43147.18.28 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

144. с.ЛАСКАР 43147.18.29 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

145. с.ЛАСКАР 43147.18.30 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

146. с.ЛАСКАР 43147.18.31 0,298 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

147. с.ЛАСКАР 43147.18.32 0,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

148. с.ЛАСКАР 43147.18.33 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

149. с.ЛАСКАР 43147.18.34 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

150. с.ЛАСКАР 43147.18.35 0,708 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

151. с.ЛАСКАР 43147.18.36 0,291 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

152. с.ЛАСКАР 43147.18.37 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

153. с.ЛАСКАР 43147.18.38 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

154. с.ЛАСКАР 43147.18.39 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

155. с.ЛАСКАР 43147.18.40 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

156. с.ЛАСКАР 43147.18.41 0,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

157. с.ЛАСКАР 43147.18.42 0,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

158. с.ЛАСКАР 43147.18.43 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

159. с.ЛАСКАР 43147.18.44 0,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

160. с.ЛАСКАР 43147.18.45 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

161. с.ЛАСКАР 43147.18.46 0,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

162. с.ЛАСКАР 43147.18.47 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

163. с.ЛАСКАР 43147.18.48 0,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

164. с.ЛАСКАР 43147.18.49 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

165. с.ЛАСКАР 43147.18.50 0,197 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

166. с.ЛАСКАР 43147.18.51 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

167. с.ЛАСКАР 43147.18.52 0,099 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

168. с.ЛАСКАР 43147.18.53 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

169. с.ЛАСКАР 43147.18.54 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

170. с.ЛАСКАР 43147.18.55 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

171. с.ЛАСКАР 43147.18.56 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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172. с.ЛАСКАР 43147.18.57 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

173. с.ЛАСКАР 43147.18.58 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

174. с.ЛАСКАР 43147.18.59 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

175. с.ЛАСКАР 43147.18.60 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

176. с.ЛАСКАР 43147.18.61 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

177. с.ЛАСКАР 43147.18.62 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

178. с.ЛАСКАР 43147.18.63 0,305 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

179. с.ЛАСКАР 43147.18.64 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

180. с.ЛАСКАР 43147.18.65 0,498 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

181. с.ЛАСКАР 43147.18.66 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

182. с.ЛАСКАР 43147.18.67 0,104 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

183. с.ЛАСКАР 43147.18.68 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

184. с.ЛАСКАР 43147.18.69 0,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

185. с.ЛАСКАР 43147.18.70 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

186. с.ЛАСКАР 43147.18.71 0,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

187. с.ЛАСКАР 43147.18.72 0,202 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

188. с.ЛАСКАР 43147.18.73 0,09 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

189. с.ЛАСКАР 43147.18.74 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

190. с.ЛАСКАР 43147.18.75 0,1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

191. с.ЛАСКАР 43147.18.76 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

192. с.ЛАСКАР 43147.18.77 0,399 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

193. с.ЛАСКАР 43147.18.78 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

194. с.ЛАСКАР 43147.18.79 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

195. с.ЛАСКАР 43147.18.80 0,399 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

196. с.ЛАСКАР 43147.18.81 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

197. с.ЛАСКАР 43147.18.82 0,491 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

198. с.ЛАСКАР 43147.18.83 0,704 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

199. с.ЛАСКАР 43147.18.84 0,399 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

200. с.ЛАСКАР 43147.18.85 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

201. с.ЛАСКАР 43147.18.86 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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202. с.ЛАСКАР 43147.18.87 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

203. с.ЛАСКАР 43147.18.88 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

204. с.ЛАСКАР 43147.18.89 0,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

205. с.ЛАСКАР 43147.18.90 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

206. с.ЛАСКАР 43147.18.91 0,203 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

207. с.ЛАСКАР 43147.18.92 0,401 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

208. с.ЛАСКАР 43147.18.93 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

209. с.ЛАСКАР 43147.18.94 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

210. с.ЛАСКАР 43147.18.95 0,798 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

211. с.ЛАСКАР 43147.18.96 0,199 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

212. с.ЛАСКАР 43147.18.97 0,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

213. с.ЛАСКАР 43147.18.98 0,102 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

214. с.ЛАСКАР 43147.18.99 0,401 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

215. с.ЛАСКАР 43147.18.100 0,302 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

216. с.ЛАСКАР 43147.18.101 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

217. с.ЛАСКАР 43147.18.102 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

218. с.ЛАСКАР 43147.18.103 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

219. с.ЛАСКАР 43147.18.104 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

220. с.ЛАСКАР 43147.0.205 0,682 Пасища с храсти Селско 
стопанство 

Оз 

Площ заета с 
рудерална 

растителност до 
стопански двор 
– зелен филтър 

221. с.ЛАСКАР 43147.38.14 4,269 Пасища с храсти Селско 
стопанство 

Оз 

Площ заета с 
рудерална 

растителност до 
стопански двор 
– зелен филтър 

222.       

223. с.НИКОЛАЕВО 51620.55.11 12,797 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Оз 

Планира се 
изграждане на 
нов гробищен 

парк 

224. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.10 4,082 Храсти Селско 
стопанство 

Пп 

Територия заета 
от американски 
ясен и айлант, 
до регулацията 
на с. Николаево 
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225. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.11 0,104 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

226. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.12 1,137 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

227. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.17 0,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

228. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.45 0,699 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

229. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.61 5,4 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

230. с.НИКОЛАЕВО 51620.65.62 2,405 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

231. с.РАЛЕВО 62116.0.171 27,595 

(част от 
190,935 

ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Пп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност 

232. с.РАЛЕВО 62116.0.173 26,045 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Пп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност 

233. с.РАЛЕВО 62116.0.99 1,141 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

234. с.РАЛЕВО 62116.0.100 1,303 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

235. с.РАЛЕВО 62116.0.109 1,638 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

236. с.РАЛЕВО 62116.0.130 1,686 

(част от 

3,618) 

ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

237. с.РАЛЕВО 62116.0.132 0,117 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

238. с.РАЛЕВО 62116.0.160 54,994 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност, в 
миналото 

използвани като 
торища 

239. с.РАЛЕВО 62116.0.164 0,449 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

240. с.РАЛЕВО 62116.0.165 2,084 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност, в 
миналото 

използвани като 
торища 

241. с.РАЛЕВО 62116.32.14 2,996 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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242. с.РАЛЕВО 62116.32.15 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

243. с.РАЛЕВО 62116.32.16 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

244. с.РАЛЕВО 62116.32.17 3,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

245. с.РАЛЕВО 62116.32.18 2,195 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

246. с.РАЛЕВО 62116.32.21 1,509 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

247. с.РАЛЕВО 62116.32.22 1,494 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

248. с.РАЛЕВО 62116.32.23 1,605 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

249. с.РАЛЕВО 62116.32.24 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

250. с.РАЛЕВО 62116.32.25 0,971 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

251. с.РАЛЕВО 62116.32.26 0,327 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

252. с.РАЛЕВО 62116.32.27 0,395 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

253. с.РАЛЕВО 62116.32.28 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

254. с.РАЛЕВО 62116.32.29 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

255. с.РАЛЕВО 62116.32.30 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

256. с.РАЛЕВО 62116.32.31 0,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

257. с.РАЛЕВО 62116.33.1 1,026 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

258. с.РАЛЕВО 62116.33.2 0,997 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

259. с.РАЛЕВО 62116.33.3 0,799 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

260. с.РАЛЕВО 62116.33.4 0,3 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

261. с.РАЛЕВО 62116.33.5 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

262. с.РАЛЕВО 62116.33.6 3,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

263. с.РАЛЕВО 62116.33.7 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

264. с.РАЛЕВО 62116.33.8 0,798 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

265. с.РАЛЕВО 62116.33.9 1,101 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

266. с.РАЛЕВО 62116.33.10 1,191 ЕСТЕСТВЕНИ Селско ЗЗдоп 
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ЛИВАДИ стопанство Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

267. с.РАЛЕВО 62116.33.11 0,999 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

268. с.РАЛЕВО 62116.33.12 0,529 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

269. с.РАЛЕВО 62116.33.13 0,501 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

270. с.РАЛЕВО 62116.33.14 1,101 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

271. с.РАЛЕВО 62116.33.15 1,136 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

272. с.РАЛЕВО 62116.33.16 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

273. с.РАЛЕВО 62116.33.17 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

274. с.РАЛЕВО 62116.33.18 0,701 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

275. с.РАЛЕВО 62116.33.19 0,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

276. с.РАЛЕВО 62116.33.20 0,7 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

277. с.РАЛЕВО 62116.33.21 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

278. с.РАЛЕВО 62116.33.22 1,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

279. с.РАЛЕВО 62116.33.23 2,901 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

280. с.РАЛЕВО 62116.33.24 1,202 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

281. с.РАЛЕВО 62116.33.25 0,779 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 
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282. с.РАЛЕВО 62116.33.26 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

283. с.ТЪРНЕНЕ 73674.0.251 12,026 

(част от 
90,006) 

ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Оз 

Предвижда се 
обособяване на 
гробищен парк 

 Общо площ, съгласно 
предвижданията на ОУП 

561,748  

 

Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че немалък дял 
описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона BG0000240 

“Студенец“ са или съществуващи или са в територии, които са силно урбанизирани или заети с 
рудерлна растителност или обработваеми земи в непосрествена близост до регулацията на 
населениет места, което обуславя характера им.  

 

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

Описаните имоти попадащи в границите на BG0000240 Студенец при посещение на терен 
се установи, че това са съществуващи жилищни територии и предимно производствени 
територии, в които са налични жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански 
дворове и прилежащите им площи и свързаните с тях предимно селскостопански производства.  

 

5.1.1 Очаквани въздействия върху природните местообитания предмет на опазване  
от реализацията на плана в границите на защитена зона BG0000240 Студенец по 
Директивата за хабитатите 

 

Таблица Типове природни местообитания в защитена зона BG0000240 Студенец 

Код Местообитание 

% Покритие 

в границите 

на зоната 

МОСВ 2013 

Устройствено 
зониране/УЗ/ по проекта 

за ОУП Плевен 

1530* Панонски солени степи и солени блата 0.25700 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 
Magnopotamion или Hydrocharition 

1.09650 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана  

3260 
Равнинни или планински реки с растителност от 

Ranunculion  fluitantis и Callitricho-Batrachion 
0.11300 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

40A0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 0.02415 
Не се предвижда УЗ и 

местообитанието,  няма да 
бъде засегнато пряко или 
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косвено  от плана 

 

Отворени калцифилни или базифилни тревни 
съобщества от Alysso-Sedion albi 

0.10490 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 

косвено  от плана 

6110* 

 

 

6210* 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

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

8.66470 
Очаква се пряко 

въздействие върху 124,02 
дка от площта в зоната  

  

6240* Субпанонски степни тревни съобщества 0.82170 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

Панонски льосови степни тревни съобщества 0.07750 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

6250* 

 

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

0.60660 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

6510 Низинни сенокосни ливади 2.34770 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 
Извори с твърда вода с туфести формации 

(Cratoneurion) 
0.00001 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

7220* 

 

8210 
Хазмофитна растителност по варовикови скални 

склонове 
0.19959 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

8310 Неблагоустроени пещери НП НП 

 

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

0.61990 
Очаква се пряко 

въздействие върху 12,288 
дка от площта в зоната 

91Е0* 

 

91G0* 

Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 1.03950 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 0.81063 
Не се предвижда УЗ и 

местообитанието,  няма да 
бъде засегнато пряко или 
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6210 Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (Festico 
brometalia) (*Важни местообитания на орхидеи)

 

Местообитанието е ново за зоната. Съобразно данните от проведеното карти-ране по 
проект Картиране и определяне на природозащитното състояние на приро-дни 
местообитания и видове – фаза I, природно местообитание 6210 е представенo с обща площ от 
2421,45 ha, което е 8.66470% от общата площ на защитената зона. Природното местообитание 
се отнася към подтип 1 – Ксеротермни андропогонидни ливади и пасища с голям брой типични 
видове и родове – 20: Bromus spp., Carlina vulgaris, Chrysopogon gryllus, Cleistogenes serotina, 

Coronilla varia, Dichantium ischae-mum, Dorycnium herbaceum, Eryngium campestre, Euphorbia 

myrsinites, Filipendula vulga-ris, Medicago spp., Orchis spp., Origanum vulgare, Salvia nemorosa, 

Sanguisorba minor, Stachys officinalis, Stipa spp., Teucrium chamaedrys, Teucrium polium, Thymus 

spp. Само в три полигона от местообитанието са установени инвазивни видове: Ailanthus 

altissima (в един полигон) и Robinia pseudoacacia (в два полигона) с покритие по-малко от 1%. В 
съобществата доминират Dichantium ishaemum, Chrysopogon gryllus и Stipa capillata. Най-често 
доминира първият вид, което е показател за засилено антропогенно натовар-ване на 
местообитанието. Местообитанието е в благоприятно състояние.  

Обща оценка на състоянието на природно местообитание 6210 в защитената зона:  
Благоприятно състояние. 
Местообитанието ще бъде засегнато при реализиране на ОУП на община Плевен в 

землището на с. Беглеж в УЗ – Жм в имот 161.1, с част от площ от 13,302 дка; с. Ралево в УЗ – 

Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в 
УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в УЗ – Пп с площ от 26,045 дка.  

Таблица 5.2 Предвиждания на ОУП засягащи природно местообитание 6210 в 
защитената зона 

косвено  от плана 

91I0* 

Евросибирски степни гори с Quercus spp. 0.44807 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

91М0 

Балкано-панонски церово-горунови гори 18.05294 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 0.70958 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

№ 
Землищ

е 
№ на имот 

Площ в 
КВС, 
дка 

Засегната територия 
от местообитание 

6210, дка 

Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 

Ново 
предвиждане 

за 
устройствена 
зона/инфраст

руктура 

1. Беглеж 03068.161.1 160,845 

Част 13,302 е 
предназначена за Жм 

(от общо 160,845) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасища с 
храсти 

Жм 
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В описаните имоти заети от местообитание 6210 в обхвата на УЗ в землището на с.Беглеж 
и с. Ралево са установени следните видове растения: 

Таблица 5.3 Установени следните видове растения в местообитание 6210 в обхвата на УЗ 
в землището на с.Беглеж и с. Ралево 

Вид – латинско име Българско име 

Dichantium ishaemum Белизма 

Agrimonia eupatoria Камшик 

Dactylis glomerata Ежова главица 

Euphorbia amygdaloides Бадемолистна млечка 

Lolium perenne Английски райграс 

Chrysopogon gryllus Садина 

Festuca valesiaca Валезийска власатка 

Hypericum perforatum Жълт кантарион 

Cichorium inthybus Синя жлъчка 

Achillea millefolium Бял равнец 

Potentilla argentea Сребрист очиболец 

Rosa canina Шипка 

Prunus cerasifera Джанка 

Crataegus monogyna Обикновен глог 

 

 

2. Ралево 62116.0.171 190,935 

Част 27,595 е 
предназначена за Пп 

(част от 190,935 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

Пп 

3. Ралево 62116.0.173 26,045 26,045 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

Пп 

4. Ралево 62116.0.160 54,994 54,994 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

ЗЗдоп 

5. Ралево 
62116.0.165 2,084 2,084 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

ПАСИЩА, 
МЕРИ 

ЗЗдоп 
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Фиг. 5.1 Засегнати площи от природно местообитание 6210, от предвижданията на УЗ 
Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.2 Засегнати площи от природно местообитание 6210, от предвижданията на УЗ 
Жм в землището на с. Беглеж 

Пряко унищожаване в мястото на изграждане на УЗ. Общата площ, която ще засегне 

местообитание 6210 е 124,02 дка, което е 0.50% от площта на местообитанието в защитената 
зона. Въздействието се определя като средно по степен. Засегнатата площ от местообитание 
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6210 е достатъчно малка за да не предизвика промяна във функциите на природното 
местообитание в границите на защитената зона. 

Въздействие – Средно по степен. 

Степен на въздействие – 4. 

Фрагментация. Изграждането на устройствената зона ще доведе до фрагментиране на 
природното местоообитане 6210, засегнато от устройствена зона УЗ Пп и ЗЗдоп в землището на 
с. Беглеж и с. Ралево, които с изграждането унищожават 124,02 дка от местообитанието в 
зоната. 

Нахлуване на неместни видове. Въздействието на този фактор се увеличава при 
ландшафтното оформяне на зоната при използване на нетипични за района растителни видове. 

Таблица 5.4 Въздействия върху местообитания 6210 в землище с. Ралево и с. Беглеж 
 

 Параметри и  
Обща площ 

 
Видов състав 

 
Инвазивни видове  

 Въздействия    
 

       
 

        
 

Пряко унищожение на 
 Очаква се въздействие върху    Очаква се  

 124,02 дка от площта на  Очаква се въздействие  
 

местообитанието    въздействие  

 местообитанието    
 

       
 

 Граници (екотон) на  Очаква се въздействие 
 Очаква се въздействие 

 Не се очаква 
 

местообитанието    въздействие  

     
 

Фрагментация 
 Очаква се въздействие 

 Очаква се въздействие 
 Не се очаква 

 

   въздействие  

       
 

Опасност от битово и др.      Не се очаква  

замърсявания (напр. аварии 
 Очаква се въздействие  Очаква се въздействие  

 

   въздействие  

в инфраструктурата).      
 

      
 

   Очаква се слабо кумулативно 
 Очаква се слабо  Очаква се слабо 

 

Кумулативно въздействие 
  кумулативно  кумулативно  

 въздействие   
 

    въздействие  въздействие  

      
 

        
 

 

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

Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Покрай водните течения има запазени участъци от върбови и тополови гори и храсталаци, 
които са отнасят към клас Salicetea purpurea Moor 1958. Участъците на този тип растителност 
най-често са свързани с местообитание 92А0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. 

Покрай речните долини са формирани и горски съобщества, които са свързани с природни 
местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior ( Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). 

 

Обща оценка на състоянието на природно местообитание 91Е0* в защитената зона: 
Съгласно Информационата система за защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 на 
МОСВ (http://natura2000.moew.government.bg) и резултатите от проект „ Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” ( 

МОСВ 2013), площта на местообитанието в защитена зона „ Студенец” е 1732,4 дка. 
Неблагоприятно-лошо състояние. 
Местообитанието ще бъде засегнато при реализиране на ОУП на община Плевен в 

землището на с. Ласкар в УЗ – ЗЗдоп в имот 0.77, с част от площ от 12,288 и НТП – дере. На 
терен имот 0.77 е част от течнието на река Чернялка и представлява Местообитание 91Е0* в 
комплекс с 6430. Общата засегната площ възлиза на 12,288 дка, като за площта на площта 
на 6430 не може да се отдефиренцира, тъй като са малки открити площи от по няколко 
миниатюрни полигона (по 10-15 кв.м.). За това приемаме, че се засягат 12, 288 дка от площта на 
91Е0*. 
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В описаните имоти заети от местообитание 91Е0* в обхвата на УЗ - ЗЗдоп в землището на 
с. Ласкар са установени следните видове растения: 

 

Таблица 5.5 Предвиждания на ОУП засягащи природно местообитание 91Е0* в 
защитената зона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид – латинско име Българско име 

Salix alba Бяла върба 

S. purpurea Пурпурна върба 

S. fragilis Крехка върба 

Populus alba Бяла топола 

P. nigra Черна топола 

Amorpha fruticosa Черна акация 

Clematis vitalba Повет 

Rosa canina Шипка 

Prunus cerasifera Джанка 

Crataegus monogyna Обикновен глог 

Dactylis glomerata Ежова главица 

Rubus caesius Къпина 
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Фиг. 5.4 Засегнати площи от природно местообитание 91Е0* в част от имот 0.77, от 
предвижданията на УЗ ЗЗдоп в землището на с. Ласкар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.5 Изглед към природно местообитание 91Е0* в част от имот 0.77 от 
предвижданията на УЗ ЗЗдоп в землището на с. Ласкар 

 

Пряко унищожаване в мястото на изграждане на УЗ. Общата площ, която ще засегне 

местообитание 91Е0* е 12,288 дка, което е 0.70% от площта на местообитанието в защитената 
зона. Въздействието се определя като средно по степен. Засегнатата площ от местообитание 
91Е0* е достатъчно малка за да не предизвика промяна във функциите на природното 
местообитание в границите на защитената зона. 

Въздействие – Средно по степен. 

Степен на въздействие – 4. 

Фрагментация. Изграждането на устройствената зона ще доведе до фрагментиране на 
природното местоообитане 91Е0*, засегнато от устройствена зона УЗ ЗЗдоп в землището на с. 
Ласкар, които с изграждането унищожават 12,288 дка от местообитанието в зоната. 

Нахлуване на неместни видове. Въздействието на този фактор се увеличава при 
ландшафтното оформяне на зоната при използване на нетипични за района растителни видове. 

Такива са установени при теренните обходи - Amorpha fruticosa. 

Таблица 5.7 Въздействия върху местообитания 91Е0* в землище с. Ласкар 
 

 Параметри и  
Обща площ 

 
Видов състав 

 
Инвазивни видове  

 Въздействия    
 

       
 

        
 

Пряко унищожение на 
 Очаква се въздействие върху    Очаква се  

 12,288 дка от площта на  Очаква се въздействие  
 

местообитанието    въздействие  

 местообитанието    
 

       
 

 Граници (екотон) на  Очаква се въздействие 
 Очаква се въздействие 

 Не се очаква 
 

местообитанието    въздействие  

     
 

Фрагментация 
 Очаква се въздействие 

 Очаква се въздействие 
 Не се очаква 

 

   въздействие  
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Опасност от битово и др.      Не се очаква  

замърсявания (напр. аварии 
 Очаква се въздействие  Очаква се въздействие  

 

   въздействие  

в инфраструктурата).      
 

      
 

   Очаква се слабо кумулативно 
 Очаква се слабо  Очаква се слабо 

 

Кумулативно въздействие 
  кумулативно  кумулативно  

 въздействие   
 

    въздействие  въздействие  

      
 

         

 

Върху останалите видове природни местообитания не се очаква въздействие. 
 

5.1.2 Очаквани въздействия върху видовете предмет на опазване  от реализацията на 
плана в границите на защитена зона BG0000240 Студенец по Директивата за хабитатите 

 

Видове, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС 

Код 

ВИД Популация Цялостна оценка 

     СДФ МОСВ 2013 СДФ МОСВ 2013 

   Растения     

          

2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) C - C - 

       

  Бозайници     

        

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) B C B C 

      

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) C C C C 

      

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) C B C A 

      

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) B B B A 

      

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) C D B - 

      

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) C C B B 

      

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) C C C C 

      

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) C B B A 

          

1307 Остроух нощник (Myotis blythii)  C C B B 

             

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)  C B C B 

             

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)  C C B B 
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1324 Голям нощник (Myotis myotis)  C B B B 

             

1335 Лалугер (Spermophilus citellus)  C C A A 

             

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni)  C C B B 

             

1355 Видра (Lutra lutra)  C C A A 

             

2633 Степен пор (Mustela eversmannii)  B C A A 

             

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)  C C A A 

            

  Земноводни и влечуги      

          

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

           

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  C C A A 

           

1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)  C C A A 

           

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  C C A A 

           

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)  C D B - 

           

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

          

   Риби     

          

1122 Балканска кротушка (Gobio uranoscopus)  B D A - 

         

1130 Распер (Aspius aspius)  C C A A 

         

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

         

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

         

1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)  B C A A 

         

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia)  B C A A 
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2533 Голям щипок (Cobitis elongata)  - C - A 

        

   Безгръбначни      

      

1032 Бисерна мида (Unio crassus)  B B B B 

       

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)  C D A B 

       

1060 Лицена (Lycaena dispar)  C C B B 

       

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  C C A C 

       

1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina)  C C A C 

       

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  C C A C 

       

1089 Буков сечко (Morimus funereus)  C C A C 

       

4011 Bolbelasmus unicornis  C B B B 

       

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)  B B A A 

             

 

Растения 

 

При теренните обследвания на УЗ от ОУП попадащи в границите на защитена зона 
BG0000240 Студенец не са установени подходящи местообитания, както и находища на 
Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) и предвижданията не засягат такива 
територии, тъй като принципно засягат вече урбанизирани територии. 

    

2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) 
Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Бозайници 

 

Прилепи (Chiroptera) 

Предмет на опазване в ЗЗ са 12 вида прилепи. ЗЗ „ Студенец” предоставя изключително 
благоприятни условия за пещерообитаващите видове прилепи, като тук се намират едни от най-

важните прилепни пещери в България: „Парниците”, „Скокъ”, Гинината пещера”, „ Гергицовата 
пещера” и др. Районът е с изключително добре развит повърхностен и подземен карст, а 
наличието на дълбоко врязани скални долини (ждрела) с течаща вода (напр. долината на 
Катунецка река) предоставят изключително богата хранителна база за прилепите. Пещерите се 
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използват както по време на размножителния период, така и за зимуване от многочислени 
колонии. На територията на ЗЗ се намира Драганово-Бежановския пещерен район с около 200 

известни и картирани пещери, особено благоприятни убежища на прилепи. Предвижданията на 
УЗ на ОУП Плевен няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики на ЗЗ, 

така, че да засегне пряко потенциални и ловни местообитания на прилепите. 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 
Оценка на популацията в зоната. Видът не е регистриран досега в ЗЗ. В Стандартния 

формуляр цялостната оценка на ЗЗ за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е 
означена като рядка “R”. Според резултатите от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), 

площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1621.4 ха (5.8% от 
площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е 
оценена на 4039 ха (14,4% от площта на защитената зона). 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не е 
установен в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, като не се засяга благоприятни потенциални 
и ловни местообитания на вида. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка при полета 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на полет 
на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен ефект, 

респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на 
защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и 
не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 
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Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и 
в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява да 
оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „ С”, като популацията на вида е означена като рядка “R”. Според 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), са установени общо 9 находища. В известните 
находища за зимуване в зоната са били установени общо 8 екземпляра. В известните летни 
находища в зоната са били установени общо 70 екземпляра. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 1443.8 ха (5.2% от площта на защитената зона). 

Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 4955,0 ха (17,7% от 
площта на защитената зона). 

 Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални благоприятни 
и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка при полета 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 
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Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на полет 
на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен ефект, 

респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на 
защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и 

не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и 
в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява да 
оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „ С”, като популацията на вида е означена като рядка “R”. Според 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), са установени общо 8 находища. Важни 
местообитания са пещерите „ Парниците”, „ Скокъ” и „ Гинина дупка”. Видът е относително 
многоброен, като образува летни размножителни и зимни колонии. В известните находища за 
зимуване в зоната са били установени общо 835 екземпляра. В известните летни находища в 
зоната са били установени общо 466 екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 1736.2 ха (6.2% от площта на защитената зона). Площта на 
потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 4172 ха (14,9% от площта на 
защитената зона). 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални благоприятни 
и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 
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Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка при полета 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на полет 
на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен ефект, 

респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на 
защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и 
не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и 
в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява да 
оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка “R”. Според 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), са установени общо 5 летни находища с общо 
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811 индивида. Важни местообитания, където видът формира размножителни колонии са 
пещерите „ Парниците”, „ Скокъ” и „ Водната пещера”. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 1218.9 хa (4.4% от площта на защитената зона). 

Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 2955 хa (10,6% от 
площта на защитената зона). 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални благоприятни 
и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка при полета 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на полет 
на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен ефект, 

респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на 
защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и 
не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и 
в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 
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Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява да 
оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като рядка “R”. Според 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент не е установен в ЗЗ. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 681.2 хa (2.4% от 
площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е 
оценена на 12575 хa (45,0% от площта на защитената зона).  

 Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални благоприятни 
и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка при полета 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на полет 
на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен ефект, 

респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на 
защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и 
не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 
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Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и 
в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява да 
оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент не е установен в ЗЗ. 

Площта на потенциалните местообитания е оценена на 6451хa (23,08% от площта на 
защитената зона).  

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални благоприятни 
и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка при полета 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на полет 
на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен представлява непреодолима пречка при 
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полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен ефект, 

респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на 
защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и 
не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и 
в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява да 
оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) 
 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 

за опазване на вида е „ С”, като популацията на вида е означена като налична “ Р”. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент не е установен в ЗЗ. 

Площта на потенциалните местообитания е оценена на 5192 хa (18,6 % от площта на 
защитената зона).  

 Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални благоприятни 
и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка при полета 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
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местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на полет 
на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен ефект, 

респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на 
защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и 
не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и 
в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява да 
оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e установен в три находища – пещерите „ 

Скокъ” и „ Парниците” (Долен и Горен Парник). Пещерата „ Парниците” е една от най-важните 
подземни местообитания на вида в България. Тук зимуващата колония често надхвърля 10000 

индивида. Общата численост на вида през зимата достига 27030 екземпляра, а лятната численост – 

2303. 

 Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални благоприятни 
и ловни местообитания. 
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Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка при полета 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на полет 
на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен ефект, 

респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на 
защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и 
не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и 
в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява да 
оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
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1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 
Разпространение у нас. В България се счита като обикновен и често срещан вид. Известен 

е от около 130 находища на територията на цялата страна, без най-високите части на планините. 

Повечето находища са между 100 и 800 м н.в.  
Местообитание. Среща се в почти всички карстови и скалисти райони в страната. 

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

хранителната биология на вида у нас засега не са публикувани. В Швейцария е установено, че 
над 60% от храната му се състои от едри дългопипалести скакалци (сем. Tettigoniidae), които 
лови в открити райони, пасища и често в прясно окосени ливади. У нас извършва редовни 
сезонни миграции между зимните и летни убежища в рамките на 50 до 80 км. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e установен в пет находища, като най-

важните от тях са пещерите „ Скокъ” и Парниците” (Долен и Горен Парник). В известните 
находища за зимуване в зоната са били установени общо 6 екземпляра. В известните летни 
находища в зоната са били установени общо 400 екземпляра. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 1394 хa (5.0% от площта на защитената зона). 

Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 17867 хa (63,9% от 
площта на защитената зона).  

Оценка на вида в района на плана. 
 Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови 

потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на УЗ 
– Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево в размер на 124,02 дка или 0,07%. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Таблица 5.7 Пригодност на засегнатите местообитания на Myotis blythii 

Населено място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания в 
УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията 
на Myotis blythii 

доклади МОСВ 

Състояние на 
местообитанието 

от теренна 
проучания на 
екип ДОСВ 

Имоти в УЗ 
Устройствена 

зона 

с. Ралево 

27,595  

26,045 

 

54,994 

2,084 

Потенциално 

 

 

потенциално 

Пасище и мери, 
потенциални 

ловни 
местообитания 

 

 

 

62116.0.171 

62116.0.173 

 

62116.0.160 

62116.0.165 

 

 

 

 

 

 

 

Пп 

 

 

ЗЗдоп 
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Фиг. 5.6 Засегнати ловни местообитания на Myotis blythii, с. Ралево 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови 
потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на УЗ 
– Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево в размер на 124,02 дка или 0,07%. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 

 

Фрагментация на местообитанията 

Предвиденото в ОУП на община Угърчин зониране засяга малка площ от ловни 
местообитания на вида в зоната, разположени до населено място, пътна артерия в антрпогенно 
повлиян район. Засеганите площи от подходящите ловни местообитания също са в размер, 

който не води до фрагментиране на тези местообитания в зоната, които заемат значителна част 
от нейната територия. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1.  

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
 

в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни миграции 
на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и 
височината на полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те 
не може да бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да 
предизвика прекъсване на миграционни коридори на вида. 

 
Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в район 

на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото реализиране на 
ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика прекъсване с негативни 
последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в близост до урбанизирана 
територия, антропогенно повлияна. 

 
Въздействие – Незначително. Степен на въздействие – 2. 
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Безпокойство. Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. 
Строителството ще се извършва през светлата част на денонощието, когато прилепите са в 
своите убежиша. Устройственото зониране е в район с интензивна летателна активност по 
време на лов в границите на зоната, но през нощните часове, когато не се извършва стройтелна 
работа. 

 
Въздействие – Не се очаква Стпен на въздействие – 0.  
Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на убе-

жища на вида на територията на новите устройствени зони. 
 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0. 

 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „С”, като популацията на вида е означена като “R”. Съгласно резултатите 
от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e установен в три 
находища, като най-важното от тях е пещерата „ Парниците” (Долен и Горен Парник). 

Пещерата „ Парниците” е една от най-важните подземни местообитания на вида в ЗЗ. В 
известните находища за зимуване в зоната са били установени общо ок. 13000 екземпляра. В 
известните летни находища в зоната са били установени общо 300 екземпляра. Площта на 
потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 8093 хa (29,0% от площта на 
защитената зона). Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 
1247.4 хa (4.5% от площта на защитената зона).   

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, но новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални благоприятни 
и ловни местообитания, а именно: 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания. 

Тъй като това са реално съществуващи зони, т.е. в тях са изградени жилищни и стопански 
постройки, считаме, че въздействието е с минал характер и съгласно предвижданията, промени 
няма да настъпят, за което отчитаме, че не се очаква въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка при полета 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 
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Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на полет 
на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен ефект, 

респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на 
защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и 
не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и 
в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява да 
оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
     

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Според резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e установен в едно находище – 

пещерата „ Парниците”, отстояща на 1,8 км от проектното трасе на АМ. Лятната 
размножителна колония тук наброява около 200 индивида. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 1529.5 хa (5.5% от площта на защитената зона). 

Площта на потенциално най-подходящите ловни местообитания е оценена на 10054 хa (36,0 % 

от площта на защитената зона).  

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Видът не 
присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални благоприятни 
и ловни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

Фрагментация на местообитанията 
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Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка при полета 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на полет 
на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен ефект, 

респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на 
защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и 
не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и 
в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява да 
оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
     

1324 Голям нощник (Myotis myotis) 
 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 

за опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Съгласно резултатите 
от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e установен в пет 
находища, като най-важните от тях са пещерите „ Скокъ” и Парниците” (Долен и Горен 
Парник). В известните находища за зимуване в зоната са били установени общо 6 екземпляра. В 
известните летни находища в зоната са били установени общо 400 екземпляра. Площта на 
потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1394 хa (5.0% от площта на 
защитената зона). Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 
17867 хa (63,9% от площта на защитената зона).  
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Оценка на вида в района на плана. 
 Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови 

потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на УЗ 
– Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево в размер на 124,02 дка или 0,07%. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Таблица 5.8 Пригодност на засегнатите местообитания на Myotis myotis 

Населено място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания в 
УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията 
на Myotis myotis 

доклади МОСВ 

Състояние на 
местообитанието 

от теренна 
проучания на 
екип ДОСВ 

Имоти в УЗ 
Устройствена 

зона 

с. Ралево 

27,595  

26,045 

 

54,994 

2,084 

Потенциално 

 

 

потенциално 

Пасище и мери, 
потенциални 

ловни 
местообитания 

 

 

 

62116.0.171 

62116.0.173 

 

62116.0.160 

62116.0.165 

 

 

 

 

 

 

 

Пп 

 

 

ЗЗдоп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.7 Засегнати ловни местообитания на Myotis myotis, с. Ралево 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови 
потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на УЗ 
– Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево в размер на 124,02 дка или 0,07%. 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
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Фрагментация на местообитанията 

Предвиденото в ОУП на община Угърчин зониране засяга малка площ от ловни 
местообитания на вида в зоната, разположени до населено място, пътна артерия в антрпогенно 
повлиян район. Засеганите площи от подходящите ловни местообитания също са в размер, 
който не води до фрагментиране на тези местообитания в зоната, които заемат значителна част 
от нейната територия. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1.  

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
 

в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни миграции 
на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и 
височината на полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те 
не може да бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да 
предизвика прекъсване на миграционни коридори на вида. 

 
Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в район 

на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото реализиране на 
ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика прекъсване с негативни 
последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в близост до урбанизирана 
територия, антропогенно повлияна. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 2. 

Безпокойство. Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. 
Строителството ще се извършва през светлата част на денонощието, когато прилепите са в 
своите убежиша. Устройственото зониране е в район с интензивна летателна активност по 
време на лов в границите на зоната, но през нощните часове, когато не се извършва стройтелна 
работа. 

 
Въздействие – Не се очаква  
Стпен на въздействие – 0.  
Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на убе-

жища на вида на територията на новите устройствени зони. 
 
Въздействие – Не се очаква  
Степен на въздействие – 0. 

 

     

 

Бозайници без прилепи 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 
 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват конкретни данни за 
числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания видове - фаза I" 

(МОСВ 2013), в зоната са установени 3 колонии, като относителното обилие на вида в зоната е 
4.2 лалугерови дупки/100 метров трансект (при направени 6 стометрови трансекти на случаен 
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принцип в изследваните местообитания с установени лалугери). Съгласно картата на 
разпространение от проекта, потенциалните оптимални местообитания на вида в зоната са 
26444.692 дка и субоптимални 104503 дка. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални субоптимални 
местообитания на площ от 124,02 дка в землището на с. Ралево в УЗ – Пп в имот 0.171 с част от 
площ от 27,595 дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 
2,084 и имот 0.173 в УЗ – Пп с площ от 26,045 дка.  

При теренните обходи се установи, че единствено новопредвидената зона Пп в в имот 
0.171 с част от площ от 27,595 дка и имот 0.173 в УЗ – Пп с площ от 26,045 дка в землището на 
с. Ралево носи характеристиките на потенциално субоптимално местообитание на вида. При 
теренните обследнивания вида не е установен, както и данните от МОСВ, 2013 г. 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се 
53,64 дка или 0,051% от потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се 
53,64 дка или 0,051% от потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.   5.8  Потенциално субооптимално местообитание на Spermophilus citellus в Уз 
Пп в землището на с. Ралево 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 
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Новопредвидените Уз Пп в землището на с. Ралево на ОУП Плевен фрагментира 53,64 
дка или 0,051% от потенциално местообитание на вида в зоната, което може да се определи 
като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).   

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 

няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство, лалугерови колонии са установявани 
покрай пътища (Macdonald § Barrett 1993). Не се очаква поради отсъствие на убежища в 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни колонии на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)      

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 
 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр популацията е отбелязана 

като много рядка (V). Според резултатите от проект "Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), 

видът не е регистриран в зоната, но има данни за присъствието му в близост до нея. Съгласно 
картата на разпространение от проекта, потенциалните местообитания на вида в зоната са 
26084.795 дка. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 
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Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка на 
индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие.  

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища 

в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)       

 

1355 Видра (Lutra lutra) 
 Оценка на популацията в зоната. Според Стандартният формуляр в границите на 

зоната се срещат 15-20 индивида. Според резултатите от проект "Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), 

плътността на популацията на видът в зоната е 0.16 индивида на километър водно течение, или 
капацитета на зоната е 24 индивида. Съгласно картата на разпространение по проекта, площта 
на водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от видрата, е 21262.072 дкa. 
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 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка на 
индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
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2633 Степен пор (Mustela eversmannii) 
Разпространение. Най-често се среща в Добруджа, Лудогорието и на запад до Червен 

бряг. Най-южното находище е в Източна Стара планина – селата Бероново и Дъскотна, 

Бургаско. 

Местообитание. Обитава открити степни терени, като се придържа към колониите на 
лалугера. Видът обикновено не копае собствени, а разширява подземни леговища на по-

едроразмерни гризачи. Разпространен е основно в райони където обитават лалугера и хомяците, 

които са главната му храна. 

Биология. Разгонването започва в началото на февруари. Женската ражда 8 – 11 малки, 

понякога и до 18. Храни се с гризачи, главно лалугери, гущери, птици и др. 

Оценка на популацията в зоната. В защитената зона видът е отбелязан като рядък (R). 

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в зоната, но 
не е изключено неговото присъствие, предвид наличие на подходящи местообитания (с площ 
82089.4 дка), но проблемна е хранителната база, като в основния хранителен спектър на вида е 
лалугера. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът 
не присъства, в новопредвидените УЗ Пп, Жм и ЗЗдоп в землищата на с. Ралево и с. Беглеж 
съгласно ОУП Плевен и моделирането на МОСВ,2013 г. показва, че се засягат 447,149 дка или 
0,54% от потенциални местообитания на вида в зоната. 

Таблица 5.9 Засегнати потенциални местообитания на Mustela eversmannii в резултат 
на прилагането предвижданията на ОУП и моделирането на МОСВ,2013 г. 

№ землище № на имот площ НТП 
Вид 

територия 
УЗ 

1. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.122 8,646 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

2. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.140 0,659 Пасища с храсти 
Селско 

стопанство 
Пп 

3. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.250 0,268 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

4. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.252 0,148 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

5. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.258 0,851 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

6. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.854 1,145 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 

Пп 

Съществуващ 
полски път 

7. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.2 0,993 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

8. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.3 1,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

9. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.4 1,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

10. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.5 0,801 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 
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11. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.6 2,003 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

12. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.7 2,999 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

13. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.8 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

14. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.9 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

15. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.10 1,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

16. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.11 2,017 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

17. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.12 0,198 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

18. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.13 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

19. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.14 1,004 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

20. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.15 1,96 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

21. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.16 1 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

22. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.17 1,005 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

23. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.18 0,803 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

24. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.19 0,992 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

25. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.20 1,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

26. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.21 0,503 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

27. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.22 1,502 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

28. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.23 1,303 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

29. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.24 1,496 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

30. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.25 0,8 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

31. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.26 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

32. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.27 1,003 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

33. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.28 1,802 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

34. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.29 1,005 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

35. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.30 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

36. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.31 1,501 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

37. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.32 1,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

38. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.33 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

39. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.34 0,992 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

40. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.35 0,499 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 
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41. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.36 0,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

42. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.37 1,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

43. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.38 0,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

44. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.39 1,998 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

45. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.40 1,616 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

46. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.41 3,689 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

47. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.42 1,5 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

48. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.43 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

49. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.44 1,302 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

50. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.45 1,026 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

51. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.47 7,192 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

52. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.22.48 6,278 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Налична стара 
стопанска 
постройка 

53. с.БЕГЛЕЖ 03068.22.49 3,633 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

54. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.11 8,277 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

55. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.12 6,216 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

56. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.13 2,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
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на стари сгради 

57. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.1 1,027 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

58. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.2 6,026 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина  
Преди 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

59. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.3 2,037 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 

на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

60. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.4 0,796 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

61. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.5 0,501 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

62. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.6 2,999 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 
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растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

63. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.7 0,985 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

64. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.8 2,002 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии,  

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

65. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.10 2,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

66. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.11 1,901 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина, 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

67. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.12 4,033 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

68. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.15 2,5 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 
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двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

69. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.19 1,949 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

70. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.23 1,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

71. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.24 2 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

72. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.25 4 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

73. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.26 1,004 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 
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растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

74. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.30 2,597 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

75. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.32 3 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

76. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.33 23,782 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

77. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.141 0,065 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

78. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.152 1,318 ДЕРЕТА,ОВРАЗИ,ЯМИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

79. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.241 5,418 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Налични 
строителните 

основи на 
сграда 

от времето на 
ТКЗС 

80. с.БЕГЛЕЖ 03068.0.276 0,734 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

81. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.0.325 3,577 Пасища с храсти 
Селско 

стопанство 

Жм 

Налинични 
полски път, 
стопански 

постройки и 
дворно място 
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създадени преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

82. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.21.28 1,488 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

83. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.21.29 4,003 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

84. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.21.30 1,499 
ЕСТЕСТВЕНИ 

ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Ливада, обрасла 
с рудерална 

растителност 

85. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.39.15 3,02 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Съществуваща 
жилищна сграда 

със стопански 
постройки 

създадени преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

86. с.БЕГЛЕЖ 03068.118.1 2,008 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

87. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.4 1,271 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

88. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.120.6 26,578 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Жм 

Имотът е зает 
предимно с 
рудерална 

растителност – 

айлант, акация 

89. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.13 0,094 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Жм 

90. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.15 1,968 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

91. с.БЕГЛЕЖ 03068.120.17 1,754 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Жм 

92. с.БЕГЛЕЖ 03068.126.1 2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Жм 

93. с.БЕГЛЕЖ 03068.161.1 Част 
13,302 

(от 
общо 

160,845) 

Пасища с храсти Селско 
стопанство 

Жм 

Засегнатата 
част, 

представлява 
рудерализирано 

пасище с 
декоративна 

растителност, 
като реално то 

се намира в 
регулацията 

94. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.93.4 45,189 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Оз 

Територия заета 
от рудерална 

растителност – 

предназначена 
за гробище – в 
съседния имот 
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съществува 
гробище – имот 

0.205 

95. с.РАЛЕВО 62116.0.171 27,595 

(част от 
190,935 

ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Пп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност 

96. с.РАЛЕВО 62116.0.173 26,045 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Пп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност 

97. с.РАЛЕВО 62116.0.99 1,141 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

98. с.РАЛЕВО 62116.0.100 1,303 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

99. с.РАЛЕВО 62116.0.109 1,638 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

100. с.РАЛЕВО 62116.0.130 1,686 

(част от 

3,618) 

ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

101. с.РАЛЕВО 62116.0.132 0,117 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

102. с.РАЛЕВО 62116.0.160 54,994 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност, в 
миналото 

използвани като 
торища 

103. с.РАЛЕВО 62116.0.164 0,449 ПОЛСКИ ПЪТИЩА Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

104. с.РАЛЕВО 62116.0.165 2,084 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Прилежащи 
територии към 
съществуващ 

стопански двор 
с рудерална 

растителност, в 
миналото 

използвани като 
торища 

105. с.РАЛЕВО 62116.32.14 2,996 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

106. с.РАЛЕВО 62116.32.15 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

107. с.РАЛЕВО 62116.32.16 0,997 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

108. с.РАЛЕВО 62116.32.17 3,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

109. с.РАЛЕВО 62116.32.18 2,195 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

110. с.РАЛЕВО 62116.32.21 1,509 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско ЗЗдоп 
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стопанство 

111. с.РАЛЕВО 62116.32.22 1,494 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

112. с.РАЛЕВО 62116.32.23 1,605 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

113. с.РАЛЕВО 62116.32.24 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

114. с.РАЛЕВО 62116.32.25 0,971 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

115. с.РАЛЕВО 62116.32.26 0,327 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

116. с.РАЛЕВО 62116.32.27 0,395 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

117. с.РАЛЕВО 62116.32.28 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

118. с.РАЛЕВО 62116.32.29 0,201 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

119. с.РАЛЕВО 62116.32.30 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

120. с.РАЛЕВО 62116.32.31 0,299 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

121. с.РАЛЕВО 62116.33.1 1,026 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

122. с.РАЛЕВО 62116.33.2 0,997 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

123. с.РАЛЕВО 62116.33.3 0,799 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

124. с.РАЛЕВО 62116.33.4 0,3 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

125. с.РАЛЕВО 62116.33.5 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

126. с.РАЛЕВО 62116.33.6 3,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 

стопанство 

ЗЗдоп 

127. с.РАЛЕВО 62116.33.7 0,6 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

128. с.РАЛЕВО 62116.33.8 0,798 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

129. с.РАЛЕВО 62116.33.9 1,101 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

130. с.РАЛЕВО 62116.33.10 1,191 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

131. с.РАЛЕВО 62116.33.11 0,999 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
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рудерална 
растителност, 

вероятно в 
миналото са 

използвани като 
ниви 

132. с.РАЛЕВО 62116.33.12 0,529 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

133. с.РАЛЕВО 62116.33.13 0,501 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

134. с.РАЛЕВО 62116.33.14 1,101 ЕСТЕСТВЕНИ 
ЛИВАДИ 

Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

Налична 
рудерална 

растителност, 
вероятно в 

миналото са 
използвани като 

ниви 

135. с.РАЛЕВО 62116.33.15 1,136 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

136. с.РАЛЕВО 62116.33.16 0,3 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

137. с.РАЛЕВО 62116.33.17 0,2 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

138. с.РАЛЕВО 62116.33.18 0,701 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

139. с.РАЛЕВО 62116.33.19 0,601 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

140. с.РАЛЕВО 62116.33.20 0,7 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

141. с.РАЛЕВО 62116.33.21 1,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

142. с.РАЛЕВО 62116.33.22 1,497 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

143. с.РАЛЕВО 62116.33.23 2,901 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

144. с.РАЛЕВО 62116.33.24 1,202 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

145. с.РАЛЕВО 62116.33.25 0,779 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

146. с.РАЛЕВО 62116.33.26 1,002 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

ЗЗдоп 

 Общо площ, 
съгласно 

предвижданията 
на ОУП 

447,149  

 



 

 

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

 

 

 

 

 

284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.9 Засегнати потенциални местообитания на Mustela eversmannii в резултат на 
прилагането предвижданията на ОУП – УЗ ЗЗдоп, Жм и Пп и моделирането на 
МОСВ,2013 г. в землището на с. Беглеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.10 Поглед към имототе в масив 22 в УЗ – Пп в землището на с. Беглеж. 
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Фиг. 5.11 Засегнати потенциални местообитания на Mustela eversmannii в резултат на 
прилагането предвижданията на ОУП – УЗ ЗЗдоп и Пп и моделирането на МОСВ,2013 г. в 
землището на с. Ралево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.12 Поглед към имототе в масив 32 и 33 в УЗ – ЗЗдоп в землището на с. Беглеж. 
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Фиг. 5.13 Поглед към имототе в 0.173, 0.160 и 0.165 в УЗ – Пп в землището на с. 
Ралево. 

 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен.  

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални местообитания на 
площ от 124,02 дка в землището на с. Ралево в УЗ – Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 
дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в 
УЗ – Пп с площ от 26,045 дка, което засяга 171,952 дка или 0,20% (82089.4) от потенциално 
местообитание на вида в зоната. 

 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен.  

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални местообитания на 
площ от 124,02 дка в землището на с. Ралево в УЗ – Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 
дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в 
УЗ – Пп с площ от 26,045 дка, което засяга 171,952 дка или 0,20% (82089.4) от потенциално 
местообитание на вида в зоната. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 
 

Фрагментация на местообитанията 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са реално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места, като в Пп и ЗЗдоп в землището 
на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със съседни местообитания, поради 
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което не може да се предизвика временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на 

миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 

(2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, 

новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва 
биокоридори.  

Без въздействие. 
 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 

няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство, лалугерови колонии са установявани 
покрай пътища (Macdonald § Barrett 1993). Не се очаква поради отсъствие на убежища в 

новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като представен (P). Според 
резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), вида е регистриран в зоната посредством 
анкетни методи с местни жители - 1 наблюдаван екземпляр в района на с. Николаево. 

Потенциалните местообитания на вида в зоната са с площ 66183 дка. 
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Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът 
не присъства, в новопредвидените УЗ Пп, Жм и ЗЗдоп в землищата на с. Ралево и с. Беглеж 
съгласно ОУП Плевен и моделирането на МОСВ,2013 г. показва, че се засягат 447,149 дка или 
0,54% от потенциални местообитания на вида в зоната. 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен.  

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални местообитания на 
площ от 124,02 дка в землището на с. Ралево в УЗ – Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 
дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в 
УЗ – Пп с площ от 26,045 дка, което засяга 171,952 дка или 0,25% (66183 дка) от потенциално 
местообитание на вида в зоната. 

 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен.  

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални местообитания на 
площ от 124,02 дка в землището на с. Ралево в УЗ – Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 
дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в 
УЗ – Пп с площ от 26,045 дка, което засяга 171,952 дка или 0,20% (82089.4) от потенциално 
местообитание на вида в зоната. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

 

Фрагментация на местообитанията 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са реално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места, като в Пп и ЗЗдоп в землището 
на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със съседни местообитания, поради 
което не може да се предизвика временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на 
миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 

(2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, 

новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва 
биокоридори.  

Без въздействие. 
 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
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бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 

няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство, лалугерови колонии са установявани 
покрай пътища (Macdonald § Barrett 1993). Не се очаква поради отсъствие на убежища в 

новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 1)      

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)      

1355 Видра (Lutra lutra) 
 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)      

2633 Степен пор (Mustela eversmannii) 
 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ОУП на община 
Плевен върху целите за опазване на видовете бозайници без прилепи в защитената зона 
може да се оцени като незначително. Благоприятното природозащитно състояние на 
популациите ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

 

Безгръбначни (Invertebrata) 

Съчетанието на специфичен карстов ландшафт,  речни водни екосистеми и горски масиви, 

пасища и ливади е предпоставка за относително високо видово разнообразие на 
безгръбначните. 

1032 Бисерна мида (Unio crassus) 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Според резултатите от 
проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
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и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), в ЗЗ са установени 7 находища. В изследваните 23 трансекта 
от по 100 м2

 са установени общо 4 072 екземпляра (3 858 живи + 214 черупки) от целевия вид. 

Средната стойност на обилието на вида в зоната е 1,77 екз./м2
. Площта на ефективно заетите 

местообитания от вида, в които той е намерен през периода на изследването, е 94,56 хa. По 
данни от картата на разпространението на вида в зоната, общата площ на потенциалните 
местообитания е 633,06 хa. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. 

Видът присъства в имот 0.77 – част 12.288 дка землище на с. Ласкар (обща площ от КВС 41,601 
дка и НТП - дере) – част от речното легло на река Чернялка, новопредвидена УЗ – ЗЗдоп на 
ОУП Плевен и засяга негови еферктвно заети местообитания и находища или 1,30% от това 
определено в зоната (945.6 дка). 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Възможно е пряко въздействие върху индивиди по време на изкопни работи в руслото на 
реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за ЗЗдоп в ОУП не са 
посочени конкретни строителни параметри). В имот 0.77 – част 12.288 дка (обща площ от КВС 
41,601 дка и НТП - дере) – част от речното легло на река Чернялка, новопредвидена УЗ – ЗЗдоп 
на ОУП Плевен от полевите изследвания и данните на МОСВ, 2013 г. са установени находища 
и засяга негови ефективно заети местообитания или 1,30% от това определено в зоната (945.6 
дка).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.14 Засегнати ефективно заети местообитания на Unio crassus в имот 0.77 в УЗ 
– ЗЗдоп в землището на с. Ласкар 
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Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на местообитанието. За това предвид, че 
имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в 
състава на грунта. При такъв снецарий се очаква пряка фрагнментация на ефективно заето 
местообитание, което ще промени структурата на популацията на вида както над този участък 
на реката, така и над него. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и ще 
се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да бъде 
считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не 
са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които произтичат от 
предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията 
на местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се 
предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв снецарий се очаква пряка 
фрагнментация на ефективно заето местообитание, което ще промени структурата на 
популацията на вида както над този участък на реката, така и над него. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  

Предвид, че са установени находища на вида в този имот 0.77 е възможно при работа със 
строителна техника или промени във хидрологични режим на реката да настъпи смъртност на 
индивиди.   

 Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 
Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 

изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 
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1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium) 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като “ С”. Досега видът не е 
установен в ЗЗ. Предпочитаните от вида хабитати с каменист и песъкливо-каменист характер на 
дъното заемат около 70 % от общата дължина на реките в ЗЗ. От 10% до 50 % от тях са в 
неблагоприятно състояние. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. 
Видът присъства в имот 0.77 – част 12.288 дка землище на с. Ласкар (обща площ от КВС 41,601 
дка и НТП - дере) – част от речното легло на река Чернялка, новопредвидена УЗ – ЗЗдоп на 
ОУП Плевен и засяга негови потенциални местообитания или 1,51% от това определено в 
зоната (811.1 дка). 

 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри). В имот 0.77 – част 12.288 дка 
(обща площ от КВС 41,601 дка и НТП - дере) – част от речното легло на река Чернялка, 
новопредвидена УЗ – ЗЗдоп на ОУП Плевен от полевите изследвания и данните на МОСВ, 2013 г. 
са установени находища и засяга негови ефективно заети местообитания или 1,51% от това 
определено в зоната (811.1 дка).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.15 Засегнати ефективно заети местообитания на Austropotamobius torrentium в 
имот 0.77 в УЗ – ЗЗдоп в землището на с. Ласкар 

Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 
 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
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това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв снецарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не 
са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които произтичат от 
предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията 
на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на терен, около в 
него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв снецарий се 
очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения 
хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен 
ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  

Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  
 Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

1060 Лицена (Lycaena dispar) 

Разпространение и биология. Широко мозаично разпространен почти навсякъде из 
открити припечни места край езера, вади, канавки и други влажни зони до около 800 м н.в. 

(около Копривщица) в планините, по брегове с хранителните растения – Rumex hydrolapathum, 

Rumex crispus, Rumex aquaticus. 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ В”, като популацията на вида е означена като “R”. Според резултатите от 
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проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза І” ( МОСВ 2013), в ЗЗ е установено само едно находище. Срещаемостта на вида е 
много ниска – 1 екземпляр на 150,81 ха. Общата площ на потенциалните местообитания е 6 

288,30 хa. Общата площ на териториите с оптимални условия за популациите на вида е 1 639,31 

хa. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не територии, които са местообитания нa вида. В 
тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
местообитания в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
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въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като “R”. Досега са установени 
общо 15 геореферирани находища. Общата площ на подходящите местообитания е 8424.70 

хектара. Общата площ на потенциалните местообитания е 10773.70 хектара. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не територии, които са местообитания нa вида. В 
тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
местообитания в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 
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Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като “R”. Досега видът не е 
установен в ЗЗ. Общата площ на подходящите местообитания е 36.80 хектара. Общата площ на 
потенциалните местообитания е 295.32 хектара. Според резултатите от проект „ Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” ( 

МОСВ 2013) не е установено присъствие на подходящи за развитието на вида дървета във фаза 
на старост. Установена е липса на бук в зоната, който е предпочитаното хранително растение на 
ларвния стадий. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не територии, които са местообитания нa вида. В 
тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 
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Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
местообитания в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като “R”. Досега са установени 
7 геореферирани находища. Общата площ на потенциалните местообитания е 8630.93 хектара. 

Общата площ на подходящите местообитания е 7096.90 хектара. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не територии, които са местообитания нa вида. В 
тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 
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Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
местообитания в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1089 Буков сечко (Morimus funereus) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като „R”. Досега видът не е 
регистриран в ЗЗ. Общата площ на подходящите местообитания е 8014.39 хектара. Общата 
площ на потенциалните местообитания е 9086.66 хектара. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не територии, които са местообитания нa вида. В 
тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
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местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
местообитания в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) 

 Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 
за опазване на вида е „ А”, като популацията на вида е означена като “V”. Досега видът не е 
установен в ЗЗ. Общата площ на потенциалните местообитания е 262,28 хa. Предпочитаните от 
вида хабитати с каменист характер на дъното заемат около 50 % от общата дължина на реката в 
ЗЗ. От 10 % до 50 % от тях са в неблагоприятно състояние. 

 Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални 
благоприятни местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат местообитания на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не територии, които са местообитания ня вида. 
Няма да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки. Няма да се преграждат или 
регулират водни течения и не може да предизвика бариерен ефект. В тази връзка не може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 
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Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура в речни течения, която 
може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни 
находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без 
въздействие. 

 Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

4011 Bolbelasmus unicornis 

 В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” не са установени 
геореферирани находища на вида в защитената зона. Заплаха за вида са сечите и пожарите в 
горите със стари дървета с поне един клас на възраст над средната на насаждението или на 
дървета във фаза на старост за изборен клас и използването на растителнозащитни препарати в 
горите. Реализирането на плана не е от значение за оцеляването на вида, тъй като не е свързано 
с по-горе посочените заплахи.  

 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

 

Видовете риби, предмет на опазване в защитена зона са: 
1122 Балканска кротушка (Gobio uranoscopus) 
1130 Распер (Aspius aspius) 
1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 
1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata) 
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 
2533 Голям щипок (Cobitis elongata) 
 

В ОУП на община Плевен предвидените за урбанизиране територии, съгласно 
устройственото зониране, засягат само 1 имот в землището на с. Ласкар, в който се предвижда 
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обособяване на УЗ – ЗЗдоп – имот 0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) 
и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 41,601 дка), като този имот може 
да бъде природно местообитание на сладководните видове риби.  

Очаква се да бъдат засегнати потенциални местообитания на следните видове: 
 

1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 
(МОСВ 2013), видът е регистриран в зоната. Потенциалните му местообитания са с обща площ 
3090 дка. 

Оценка на популацията в територията на УЗ на ОУП Плевен. Според резултатите от 
проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I" (МОСВ 2013) и проведените собствени теренни проучвания, потенциални 
местообитания на вида попадат в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 0.77 с НТП-дере (това е част от 
течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 
41,601 дка) или 0.39% от потенциално местообитание на вида. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.39% от потенциално местообитание на вида.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
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Фиг. 5.16 Засегнати потенциални местообитания на Rhodeus sericeus amarus в имот 
0.77 в УЗ – ЗЗдоп в землището на с. Ласкар 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  

Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 
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1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

(МОСВ 2013), видът е регистриран в зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща 
площ 2597.272 дка. 

Оценка на популацията в територията на УЗ на ОУП Плевен. Според резултатите от 
проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I" (МОСВ 2013) и проведените собствени теренни проучвания, потенциални 
местообитания на вида попадат в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 0.77 с НТП-дере (това е част от 
течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 
41,601 дка) или 0.47% от потенциално местообитание на вида. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.47% от потенциално местообитание на вида.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.17 Засегнати потенциални местообитания на Barbus meridionalis в имот 0.77 в 
УЗ – ЗЗдоп в землището на с. Ласкар 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
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определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  

Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

(МОСВ 2013), видът е регистриран в зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща 
площ 2117,18 дка. 

Оценка на популацията в територията на УЗ на ОУП Плевен. Според резултатите от 
проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
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видове - фаза I" (МОСВ 2013) и проведените собствени теренни проучвания, потенциални 
местообитания на вида попадат в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 0.77 с НТП-дере (това е част от 
течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 
41,601 дка) или 0.58% от потенциално местообитание на вида. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.58% от потенциално местообитание на вида.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.18 Засегнати потенциални местообитания на Sabanejewia aurata в имот 0.77 в 
УЗ – ЗЗдоп в землището на с. Ласкар 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
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Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  

Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

 

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 
числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

(МОСВ 2013), видът е регистриран в зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща 
площ 4564.53 дка. 

Оценка на популацията в територията на УЗ на ОУП Плевен. Според резултатите от 
проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I" (МОСВ 2013) и проведените собствени теренни проучвания, потенциални 
местообитания на вида попадат в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 0.77 с НТП-дере (това е част от 
течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 
41,601 дка) или 0.58% от потенциално местообитание на вида. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания  
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Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.27% от потенциално местообитание на вида.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.19 Засегнати потенциални местообитания на Cobitis taenia в имот 0.77 в УЗ – 

ЗЗдоп в землището на с. Ласкар 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
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сценарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  

Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

 

Няма да бъдат засегнати оптимални и пригодни местообитания във водни басейни на 
целевите видове риби предмет на защита в защитената зона и техните популации, на следните 
видове. 

 

Оценка на риска за видовете риби, предмет на защита в зоната 
 

1122 Балканска кротушка (Gobio uranoscopus) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  

1130 Распер (Aspius aspius) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0)  

2533 Голям щипок (Cobitis elongata) 
Оценка: Не се очаква въздействие (Степен - 0) 

 

 

Видовете Земноводни и Влечуги, предмет на опазване в защитена зона са: 
1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 
1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 
 

В ОУП на община Плевен предвидените за урбанизиране територии, съгласно 
устройственото зониране, засягат само 1 имот в землището на с. Ласкар, в който се предвижда 
обособяване на УЗ – ЗЗдоп – имот 0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) 
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и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 41,601 дка), като този имот може 
да бъде природно местообитание на зевноводните предмет на опазване в защитената зона. 

Съгласно данните проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I” ( МОСВ 2013) и теренните данни за изготвяне на 
настоящия ДОСВ, по експертна оценка може да се очаква пряко въздействие върху следните 
видове земноводни:  

Оценка на риска за видовете земноводни, предмет на защита в зоната 

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 
Местообитания, численост и природозащитно състояние в зоната и на територията на 

УЗ от ОУП Плевен. 
 

В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е отбелязан, 
като е посочено, че тя е налична (Р). Според резултатите от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” ( МОСВ 2013), 
площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 108865,1 дка (в т.ч. 2519,6 дка 
оптимални местообитания). Конкретни находища на вида в зоната не са картирани, а 
природозащитното състояние (ПС) на вида в рамките на защитената зона е оценено като „ 
неблагоприятно-незадоволително“. 

По време на проведените собствени теренни проучвания в териториалния обхват на ИП 
видът не беше установен, но беше потвърдено наличието на потенциални местообитания. 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.011% от потенциално местообитание на вида и 
0,48 оптимални местообитания.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
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Фиг. 5.20 Засегнати потенциални местообитания на Triturus karelinii в имот 0.77 в УЗ 
– ЗЗдоп в землището на с. Ласкар 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  

Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 
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Оценка на риска за видовете влечуги, предмет на защита в зоната 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 
Местообитания, численост и природозащитно състояние в зоната и на територията на 

УЗ от ОУП Плевен. 

Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е отбелязан, 

като е посочено, че видът е типичен (С). Според резултатите от проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, ( 
МОСВ 2013), площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 5823,78 хa (в т.ч. 
464,02 хa оптимални местообитания). Средната относителна численост на вида в зоната е 0,31 
екземпляра на 1 км маршрут, а природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената 
зона е оценено, като „ неблагоприятно-незадоволително“. 

 

По време на проведените собствени теренни проучвания в териториалния обхват на ИП 
видът не беше установен, но беше потвърдено наличието на потенциални местообитания. 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.21% от потенциално местообитание на вида и 
0,26% оптимални местообитания.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.21 Засегнати потенциални местообитания на Emys orbicularis в имот 0.77 в УЗ 
– ЗЗдоп в землището на с. Ласкар 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
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Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  

Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

В ОУП на община Плевен предвидените за урбанизиране територии, съгласно 
устройственото зониране, засягат имоти с НТП-пасища и мери в землището на с. Беглеж, в 
който се предвижда обособяване на УЗ – Пп и Оз на обща площ от 115,325 дка, които засягат 
около и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 41,601 дка), като този имот 
може да бъде природно местообитание на зевноводните предмет на опазване в защитената зона. 
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Съгласно данните проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I” ( МОСВ 2013) и теренните данни за изготвяне на 
настоящия ДОСВ, по експертна оценка може да се очаква пряко въздействие върху следните 
видове земноводни: 

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 

Местообитания, численост и природозащитно състояние в зоната и на територията на 
УЗ от ОУП Плевен. 

В Стандартният формуляр няма числени данни за популацията, а размерът ѝ е отбелязан, 

като е посочено, че видът е рядък (R). Според резултатите от проект „Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, ( МОСВ 2013), 
площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 13544,97 хa (в т.ч. 34,89 хa 

оптимални местообитания). Средната относителна численост на вида в зоната е 0,28 екземпляра 
на 1 км маршрут, а природозащитното състояние (ПС) на вида в рамките на защитената зона е 
оценено, като „ неблагоприятно -незадоволително“. 

 

По време на проведените собствени теринни проучвания в териториалния обхват на ИП 
видът не беше установен, но беше потвърдено наличието на потенциални местообитания. 

След съпоставка на моделирането на МОСВ, 2013 и теренните работи се обособиха 
следните имоти в УЗ, които могат да бъдат определени като потенциални местообитания на 
вида и то само в землището на с. Беглеж (масиви 129 и 148  за УЗ Пп). 

Таблица 5.10 Потенциални месетообитания на вида засегнати от УЗ на ОУП Плевен 

 
№ землище № на имот площ НТП Вид 

територия 

УЗ 

1. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.129.13 2,001 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

2. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.1 1,027 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

3. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.2 6,026 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина  
Преди 
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обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

4. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.3 2,037 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

5. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.4 0,796 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

6. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.5 0,501 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

7. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.6 2,999 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

8. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.7 0,985 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 



 

 

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

 

 

 

 

 

315 

9. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.8 2,002 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии,  

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

10. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.10 2,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

11. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.11 1,901 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина, 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

12. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.12 4,033 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

На терен 
съществува 

овощна градина 

създадена преди 
заповедта за 

обявяване на ЗЗ 

BG0000240 

13. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.15 2,5 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
от времето на 

ТКЗС 

14. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.19 1,949 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 
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от времето на 
ТКЗС 

15. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.23 1,998 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

16. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.24 2 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

17. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.25 4 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

18. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.26 1,004 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

19. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.30 2,597 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 
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20. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.32 3 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 
територии, 

налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

21. 

с.БЕГЛЕЖ 03068.148.33 23,782 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 

Пп 

Територии 
около стопански 

двор с 
рудерална 

растителност и 
нарушени 

територии, 
налични основи 
на стари сгради 

от времето на 
ТКЗС 

22. с.БЕГЛЕЖ 03068.93.4 45,189 ПАСИЩА, МЕРИ Селско 
стопанство 

Оз 

Територия заета 
от рудерална 

растителност – 

предназначена 
за гробище – в 
съседния имот 

съществува 
гробище – имот 

0.205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5.22 Потенциални местообитания на Testudo hermanni в УЗ – ПП имоти от масив 
129 и 148  в землището на с. Беглеж 
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Фиг. 5.23 Потенциални местообитания на Testudo hermanni в УЗ – Оз в землището на 
с. Беглеж 

Общата засегната площ възлиза на 115,325 дка засегнати потенциални 
местообитания на вида в зоната или 0,009%. 

 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – Пп и Оз в 
землището на с. Беглеж засегната площ от 115,325 дка са налични потенциални местообитания 
на вида или 0.009%. Според наша експерна оценка местообитанията са слабопригодни за вида. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Не се очаква. 
Оценка: Без въздействие (Степен 0). 

 

Прекъсване на биокоридори 

 Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0). 

 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Оценка: Без въздействие (Степен 0). 
 

Смъртност 
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Поради своята слабоподвижност е възможно при строителни монтажни работи в УЗ Пп, 
да възникнат смъртни случай на индивиди, макар той да не е установен при обследванията. За 
целта ще се предложат мерки намаляване риска от настъпване на смърт при прилагане на плана. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

 
5.2 BG0000181 Река Вит по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

Защитена зона BG0000181 Река Вит, включена в списъка на защитените зони, приети с 
Решение на МС №122/2007г. /ДВ бр. 21/2007г./Към настоящия момент няма Заповед за 
обявяване. Общата площ на зоната възлиза на 5717,17 ха. В границите на Община Плевен 

обхваща части от землищата на селата Бръшляница, Буковлък, Върбица, Опанец, гр. Плевен и 
Ясен. 

 

 5.2.1 Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни 

местообитания и местообитания на видовете предмет на опазване 

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир. 
92/43/ЕИО) в BG0000181 Река Вит на ОУП за община Плевен се основава на влиянието върху 
всеки от критериите за Благоприятен природозащитен (консервационен) статус - площ на 
местообитанията в съответната зона (където има специфични по-малки по площ, но важни 
местообитания се отчитат отделно), качество на местообитанията (структурни и функционални 
параметри), бъдещи перспективи (заплахи и влияния), отделно се отчитат и други структурни и 
функционални параметри, като общата функционална роля на съответната зона за свързаността 
на мрежата - географска свързаност. Съгласно дефиницията за „Благоприятен консервационен 
статус” определена с Член 1(д) на Директивата за хабитатите (92/43/ЕИО), консервационния 
статус на едно природно местообитание се счита за „благоприятен”, ако: 

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

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

vi. консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в съответствие 
с определението за консервационен статус на вид. 

В случая, на база направената характеристика на разпространените растителни 
съобщества в района на общината и предвид характеристиките на ОУПО, в резултат от 
цялостната му реализация не се очаква значителна пряка загуба и фрагментация на 
местообитанията, които са предмет на опазване в защитените зони. Не могат да се очакват и 
съществени косвени въздействия. 

 Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000181 „Река 
Вит“, попадат следните устройствени зони и територии: 

 

Таблица  5.2.1 Бъдещо планиране и попадащи в границите на Защитена зона 
BG0000181 Река Вит по начин на трайно ползване 
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№ землище № на имот площ НТП Вид територия УЗ 

1. с.ЯСЕН 87597.0.10 17,696 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Смф 

2. с.ЯСЕН 87597.0.14 4,701 
ПОЛСКИ 
ПЪТИЩА 

Селско 
стопанство 

Смф 

3. с.ЯСЕН 87597.0.44 23,068 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Смф 

4. с.ЯСЕН 87597.27.5 8,883 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

5. с.ЯСЕН 87597.27.6 5,634 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

6. с.ЯСЕН 87597.27.7 4,699 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

7. с.ЯСЕН 87597.27.8 4,7 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

8. с.ЯСЕН 87597.27.9 4,701 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

9. с.ЯСЕН 87597.27.10 10,806 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

10. с.ЯСЕН 87597.27.11 4,018 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

11. с.ЯСЕН 87597.27.12 4,018 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

12. с.ЯСЕН 87597.27.13 4,018 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

13. с.ЯСЕН 87597.27.14 4,017 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

14. с.ЯСЕН 87597.27.16 5,163 
НИВИ /ОРНА 

ЗЕМЯ/ 
Селско 

стопанство 
Смф 

15. с.ОПАНЕЦ 53583.0.247 94,928 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Налични дворни места, 2 бр. 
жилищни сгради и стопански 

постройки с дворно място, 
черни пътища, площи от стари 

сметища, рудерална 
растителност – айлант, акация, 

див орех 

Преди 2006 г. е изградена 
сградата 

16. с.ОПАНЕЦ 53583.0.248 4,931 
Изоставени орни 

земи 

Селско 
стопанство 

Жм 

Използва се като нива 

17. с.ОПАНЕЦ 53583.0.250 4,695 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

На част от него се отглежда 
люцерна 

18. с.БУКОВЛЪК 06999.403.38 3,701 

Изоставени 
територии за 

трайни 
насаждени 

Селско 
стопанство 

Ок 

Стара овощна градина от сини 
сливи 

19. с.БУКОВЛЪК 06999.403.40 2,213 

Изоставени 
територии за 

трайни 
насаждени 

Селско 
стопанство 

Ок 

Стара овощна градина от сини 
сливи 

 

Общо засегната 
площ от 

предвижданията 
на ОУП 

216,59  

 

Засегнатата площ от ЗЗ BG0000181 в резултат на предвижданията на ОУП са в 
размер на 216,59 дка или 0,37% от покритието й. 

Въздействие върху предмета на целите на двете ЗЗ BG0000181 “Река Вит“, ще бъде 
разгледано върху УЗ и територии посочени в таблица 5.2.1.  

Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че немалък дял 
описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона BG0000181 “Река 
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Вит“ са или съществуващи или са в територии, които са силно урбанизирани или заети с 
рудерлна растителност или обработваеми земи в непосрествена близост до регулацията на 
населените места, което обуславя характера им.  

 

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

Описаните имоти попадащи в границите на BG0000181 Река Вит при посещение на терен 
се установи, че това са частично съществуващи жилищни територии, в които са налични 
жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански дворове и прилежащите им площи 
и свързаните с тях предимно селскостопански производства.  

 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху природните местообитанията, 
предмет на опазване в BG0000181 Река Bит 

 

Предвижданията на ОУП не засягат природните местообитанията, предмет на опазване в 
BG0000181 Река Bит. 

Таблица 5.11 Типове природни местообитания в защитена зона BG0000181 Река Вит 

Код Местообитание 

Площ,ха 

в границите 

на зоната 

МОСВ 2013 

Устройствено 
зониране/УЗ/ по проекта 

за ОУП Плевен 

3260 
Равнинни или планински реки с растителност от 

Ranunculion fluitans и Callitricho - Batrachion 
77.18179 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubi и Bidention p.p. 77.18179 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана  

6110* 
Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi 
3.60181 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

6210* 

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

местообитания на орхидеи) 

74.32321 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

6240* Субпанонски степни тревни съобщества 106.33936 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

Панонски льосови степни тревни съобщества 243.55144 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

6250* 
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Очаквани влияния и степен на въздействие върху видовете риби предмет на 
опазване в BG0000181 Река Bит 

 

Риби 

1146 Балкански щипок (Cobitis aurata) - Разпространение и численост в България. В 
миналото е установен в горните и средните течения на повечето дунавски притоци, както и в 
много от притоците на р. Марица. Среща се в р. Струма и притока и Рилска река, в реките 
Доспат и Камчия. Впоследствие видът е потвърден многократно за реките от дунавския басейн - 
Искър и притоците й, Огоста, Вит, Осъм и Янтра. Установен е и в реките Арчар и Лом. 
Постепенно изчезва от реките в Егейския басейн. През последните години балканският щипок е 
установен в реките Войнишка, Видбол, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста, Искър и Вит. 
Местообитания. Средните и горните течения на постоянни реки с пясъчно-чакълесто дъно и 
бързо течение. Биология. Бентосен, реофилен вид. Размножителният период е от края на април 
до началото на юни. Храни се с дънни безгръбначни животни и хайвер. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 

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

181.20 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

8210 
Хазмофитна растителност по варовикови скални 

склонове 
0.57171 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

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

10.86262 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

91Е0* 

 

91G0* 

Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 11.43434 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

91H0* 

Панонски гори с Quercus pubescens 220.68276 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

91I0* 

Евросибирски степни гори с Quercus spp. 433.9332 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis 
и Fraximus excelsior или Fraximus angustigolia покрай 

големи реки (Ulmenion minoris) 

26.01312 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 

 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 10.34807 

Не се предвижда УЗ и 
местообитанието,  няма да 

бъде засегнато пряко или 
косвено  от плана 
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популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на 
(С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение 
за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в 
отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не 
изолирана популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория уязвим 
вид. 

Без въздействие. 
 

2555 Високотел бибан (Gymnocephalus baloni). Разпространение и численост в България. 
Видът е съобщен за целия участък на р. Дунав и устието на притоците й Огоста, Искър, Вит, 
Осъм, Янтра и Русенски Лом. През 2005-2006 г. единични индивиди са намирани в р. Дунав при 
селата Връв, Ново село, Видин, Станево, Мартен и Сандрово. През последните години не е 
потвърдено навлизането на вида в притоците нар. Дунав. Местообитания. Постоянни големи 
реки. Биология. Предпочита течащи води. Размножава се през април-юни. Активен е през 
нощта. Храни се с бентосни безгръбначни животни, предимно ларви на насекоми. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (С) добро или слабо опазване; 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност; 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
слабо засегнат. 

Без въздействие. 
 

1124 Белопера кротушка (Gobio albipinnatus). - Видът е установен за пръв път в България в 
р. Огоста при с. Лехчево. Впоследствие е намерен в р. Дунав и притоците му Видбол, Искър, 
Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. В р. Янтра е достигал нагоре по течението до Велико 
Търново. През 2005-2007 г. е установен със сравнително ниска численост в целия участък на р. 
Дунав от с. Връв до Силистра, в р. Видбол при гр. Дунавци и в р. Янтра до с. Петко Каравелово. 
Не е потвърден в другите дунавски притоци. Среща се в средните и долните течения на 
постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно. Бентосен реофилен вид. През последните 20 
години е установен само в р. Вит и р. Палакария (басейна на р. Искър), както и в р. Скът; р. 
Лом, при с. Ружинци и в басейна на р. Янтра (р. Негованка, при с. Емен и р. Белица, над 
Килифарево). Храни се с дънни безгръбначни животни и в много по-малка степен с водорасли. 
Размножителният период е от средата на май до началото на юли. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (D) - незначителна популация. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория уязвим. 
  Без въздействие. 
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1145 Виюн (Missumus fossilisj.Разпространение и численост в България. Установен е в р. 
Дунав и прилежащите й блата, както и в долното течение на някои от притоците и - Войнишка, 
Искър, Вит, Огоста, Осъм, Янтра, Русенски Лом. Има данни, че в миналото се е изкачвал 
значително по-нагоре по течението на реките - в р. Искър е улавян при Роман, а в р. Янтра - при 
Бяла. Установен е и в ез. Сребърна, Шабленското езеро и в басейна на р. Струма. Рядък вид с 
намаляваща численост. Сега се среща със сигурност само в р. Дунав и свързаните с нея влажни 
зони - Рибовъдно стопанство "Орсоя", Белене, Калимок и вероятно някои др. Изчезнал е в 
басейна на р. Струма и в ез. Сребърна, а в Шабленското езеро се нуждае от потвърждение. 
Местообитания. Постоянни реки и постоянни сладководни езера и блата. В миналото се е 
срещал и в крайбрежни сладководни лагуни. Биология. Обитава стоящи и бавно течащи води, е 
пясъчно или тинесто дъно, където се заравя през деня и при неблагоприятни условия (суша). 
Чувствителен е към промени в атмосферното налягане. Храни се е ларви на насекоми и 
мекотели. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (С) добро или слабо опазване; 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение;. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност; 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория слабо 
засегнат вид. 

Без въздействие. 
 

2533 Голям щипок (Cobitis elongate) е вид лъчеперка от семейство Cobitidae. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
непроучен вид. 

Без въздействие. 
 

1159 Голяма вретенарка (Zingel zingel)  

В България видът е установен в р. Дунав и някои от притоците й - Искър, Вит, Осъм, 
Янтра. В миналото е бил доста често срещан в р. Дунав от Видин до Силистра. Днес е рядък вид 
и се среща само в р. Дунав. Местообитания. Среща се само в постоянни големи реки. 
Биология. Обитава бързотечащи, богати на кислород води. Размножава се в периода март-

април на места с голяма проточност. Нощно активен вид. Храни се с бентосни безгръбначни 
животни, хайвер и дребни риби. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
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на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента 
на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не 

изолирана популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Директива 
92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория почти застрашен. 

Без въздействие. 
 

1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amams). Среща се в долните и средни течения 
на повечето реки. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
слабо засегнат. 

Без въздействие. 
 

1157 Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer). Разпространение и численост в България. 
В миналото видът е установен в р. Дунав (от Видин до Силистра) и р. Искър (до с. Долни 
Луковит), както и в р. Голяма Камчия (при с. Ивански). По-късно е намиран в р. Дунав и в 
устието на притоците му Видбол, Лом, Огоста, Искър (рядко), Вит, Осъм и Янтра (единични 
индивиди достигат до с. Полско Косово). През 2005-2006 г. единични индивиди са намирани по 
цялото протежение на р. Дунав. Местообитания. Среща се в постоянни големи реки. Биология. 
Обитава дълбоките участъци на реките с пясъчно-чакълесто дъно. Размножава се през март-май 
при температура на водата 8-14 °С. Активен е през нощта, когато излиза в плитчините да се 
храни. Храни се с ракообразни, червеи, ларви на насекоми и хайвер на риби. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 

на (В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение;. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност; 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 4, Бернска 
конвенция - Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
слабо засегнат вид. 

Без въздействие. 
 

1160 Малка вретенарка (Zingel streber) Съобщаван е за р. Дунав и някои от по-големите 
реки, които се вливат в нея - Искър, Вит, Осъм и Янтра. В миналото се е изкачвал доста нагоре 
по притоците - в р. Искър е достигал Мездра и Роман. Сега е изключително рядък вид и се 
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среща само в р. Дунав. Местообитания: Само в постоянни големи реки. Биология: Обитава 
участъци с бързо течение и чакълесто дъно. Размножителният период е през март-април. Храни 
се през нощта с бентосни безгръбначни животни. Достига на дължина до 17 cm и маса до 170 g. 

Продължителността на живот е около 5 години. 
В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

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

Без въздействие. 
 

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) Разпространение в България: навсякъде, с 
изключение на горните течения на реките. Местообитания. Предпочита бавно течащи и стоящи 
води с тинесто песъчливо дъно. Биология. Храни се с дребни дънни безгръбначни. Понася 
остър недостиг на разтворен във водата кислород. Размножава се през април до юни. 

В стандартните формуляри на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
непроучен вид. 

Без въздействие. 
 

1130 Распер (Aspius aspius). Местообитания; разпространен е в реките, като не навлиза в 
горните течения, а предпочита равнинните им части, където течението е спокойно. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента 
на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не 
изолирана популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност. 

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

Без въздействие. 
 

2522 Сабица (Pelecus cuhmtus). Разпространение и численост в България. В миналото е 
установен в р. Дунав и прилежащите блата, както и в притоците й Искър (до с. Долни Луковит) 
и Янтра (до с. Полско Косово). По-късно е потвърден отново за р. Дунав (от Видин до 



 

 

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

 

 

 

 

 

327 

Силистра), р. Искър (рядко и главно в устието) и р. Янтра (на 3 km от устието). Местообитания. 
Обитава долното течение на големи реки, големи езера и естуарни води. Биология. Пелагичен 
вид, образува пасажи. Размножава се през април-май в течаща вода при температура 12-14 °С. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 

на (D) незначителна популация. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (В) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение;. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност; 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 4, Бернска 
конвенция - Приложение Ш, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
слабо засегнат вид. 

Без въздействие. 
 

2484 Украинска минога (Eudontomyzon mariae). Разпространение и численост в България. 
През първата половина на миналия век видът се е срещал в някои от дунавските притоци - Вит, 
Осъм, Искър и Миндевската река (приток на Янтра), както и в самата р. Дунав при Лом, 
Оряхово, Сомовит и Русе (в повечето източници видът е публикуван като Е. danfordi или L. 

planeri). Има данни, че е обитавал и реките Златна Панега и Русенски Лом. Дълго време се е 
считало, че миногите са изчезнали от България, тъй като последните съобщения за намирането 
им в р. Дунав са били през 60-те години на миналия век (публикувани като Е. danfordi). През 
последните години отново има съобщения за намирането на единични индивиди в ларвен 
стадий в българския сектор на реката - при Русе, както и при Силистра и Белене. 
Местообитания. Среща се само в постоянни реки. Размножава се в средните и горните течения с 
пясъчно и чакълесто дъно. Размножава се от края на април до средата на май. През 
размножителния период извършва локални миграции към по-горните участъци на реките, с 
бистра и чиста вода, бързо течение, пясъчно и чакълесто дъно. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит“ е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много 
рядък(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (D) - незначителна популация. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

Приложение Ш, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория слабо 
засегнат. 

Без въздействие. 
 

1138 Черна (балканска) мряна (Barbus mendwnulis). Стаден вид, който в зоната обитава 
горните и средните течения на реките, непосредствено след пъстървовата зона. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (В) 15% >= р > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента 
на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на 
обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
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Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция Приложение III, Директива 92/43/ЕИО - Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
почти застрашен. 

Без въздействие. 
 

Новопроектираните устройствени зони не засягат потенциални или ефективно заети 
местообитания на видовете риби, предмет на опазване в защитените зони. 

 

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

Обобщеното въздействие върху рибите, включени в предмета на опазване на 
защитената зона, съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в 
Таблица, е както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без въздействие. 
 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху херпетофауната, предмет на 
опазване в BG0000181 Река Вит 

 

Земноводни (Amphibia): 

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii). Местообитанията му са свързани с 
водните екосистеми. В България е разпространен до надморска височина от 1400 ш. Обитава 
блата, наводнени изкопи и други застояли водоеми, като предпочита изобилстващите с 
подводна растителност. 

В стандартните формуляри на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

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

Балкански щипок S. aurata 0 Липсва въздействие. 
Високотел бибан G. baloni 0 Липсва въздействие. 
Белопера кротушка G. albipinnatus 0 Липсва въздействие. 
Виюн M. fossilis 0 Липсва въздействие. 
Голям щипок C. elongata 0 Липсва въздействие. 
Г оляма вретенарка Z. zingel 0 Липсва въздействие. 
Г орчивка Rh. sericeus 0 Липсва въздействие. 
Ивичест бибан G. schraetzer 0 Липсва въздействие. 
Малка вретенарка Z. streber 0 Липсва въздействие. 
Обикновен щипок C. taenia 0 Липсва въздействие. 
Распер A aspius 0 Липсва въздействие. 
Сабица P. cultratus 0 Липсва въздействие. 
Украинска минога E. mariae 0 Липсва въздействие. 
Черна мряна B. meridionalis 0 Липсва въздействие. 
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значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (В) неизолирана популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2010 - категория 
слабо засегнат. 

Без въздействие. 
 

1993 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus). Разпространен е в местности, устия на 
притоците на Дунав и по островите в реката. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 

на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение III, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2, IUCN 2010 - категория 
почти застрашен. 

Без въздействие. 
 

1193 Жълтокоремна бумка (В. variegata). Въпреки че зимува на сушата, през активния си 
период (топлата част от годината) видът обитава различни водоеми, както с течащи, така и със 
стоящи води - реки, блата, канали, корита на чешми и дори малки локви, като много рядко се 
отдалечава от водата на повече от 0,5-0,6 (max 1,0) м. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (В) неизолирана популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2010 - категория 
слабо засегнат. 

Без въздействие. 
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1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina). Въпреки че зимува на сушата, през 
активния си период (топлата част от годината) видът обитава различни водоеми, както с 
течащи, така и със стоящи води - реки, блата, канали, корита на чешми и дори малки локви, 
като много рядко се отдалечава от водата на повече от 0,5-0,6 (max 1,0) м. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (В) неизолирана популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2010 - 

категория слабо засегнат. 
Без въздействие. 
 

Клас Влечуги (Reptilia): 

 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). В повечето области от ареала си, 
Европейската блатна костенурка може да бъде открита в разнородни бавно течащи води или 
блатисти местности, някои от които напълно могат да пресъхнат по време на лятото. Типични 
примери са дренажни канали, рибарници, блата, езерца, реки и малки потоци, бракичните води 
на естуари, крайбрежни водни площи. Характерно за местообитанията е наличието на богата 
водна растителност. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена е естествената степен за 
вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Новопроектираните устройствени зони не засягат потенциални или ефективно заети 
местообитания на видовете земноводни и влечуги, предмет на опазване в защитените зони. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2010 - категория 
слабо засегнат. 

Без въздействие. 
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1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) - среща се в цялата страна до около 
1300 м. н. в., е изключение на Северозападна България и високите полета (и околните планини) 
на Западна България. Вследствие на интензивното земеделие е почти напълно изчезнала от 

Тракийската низина и от много райони на Дунавската равнина. Местообитание: Обитава както 
и открити пространства с разпръсната дървесна и храстовидна растителност, така и разредени 
гори и храсталаци. Храна: През пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните 
месеци само сутрин и привечер. На много места се наблюдават сезонни миграции - в началото 
на лятото към по-гористи места, а в края на лятото към по-открити. Храни се с тревисти 
растения, по-рядко с опадали плодове и др. Копулацията обикновено е през април и първата 
половина на май. Яйцата се снасят в началото на лятото, а малките се излюпват в края на лятото 
или началото на есента. 

В стандартните формуляри на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се 
оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена е 
естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, 

категория почти застрашен. 
Без въздействие. 
 

1219 Шипобедрена костенурка ( Testudo graeca) - среща се в цялата страна до около 1300 
м.н.в., с изключение на Северозападна България и високите полета (и околните планини) на 
Западна България. Местообитание: Обитава както и открити пространства с разпръсната 
дървесна и храстовидна растителност, така и разредени гори и храсталаци. Храна: През 
пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните месеци само сутрин и привечер. 
На много места се наблюдават сезонни миграции - в началото на лятото към по-гористи места, а 
в края на лятото към по-открити. Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и 
др. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се 
оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на 



 

 

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

 

 

 

 

 

332 

района на разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, 

категория уязвим. 
Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът 

не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални 
слабопригодни местообитания на площ от 104,554 дка: 

№ землище № на имот площ НТП 
Вид 

територия 
УЗ 

1. с.ОПАНЕЦ 53583.0.247 94,928 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Налични дворни места, 2 бр. 
жилищни сгради и стопански 

постройки с дворно място, 
черни пътища, площи от стари 

сметища, рудерална 
растителност – айлант, акация, 

див орех 

Преди 2006 г. е изградена 
сградата 

2. с.ОПАНЕЦ 53583.0.248 4,931 
Изоставени орни 

земи 

Селско 
стопанство 

Жм 

Използва се като нива 

3. с.ОПАНЕЦ 53583.0.250 4,695 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

На част от него се отглежда 
люцерна 

При теренните обходи се установи, че имотите в зона ЖМ са слабопригодни за вида, 
което съвпада в данните на МОСВ, 2013.. При теренните обследвания вида не е установен, 
както и данните от МОСВ, 2013 г. 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Жм в землището на с. Опанец, но при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се 
104,554 дка или 0,062% от потенциално слабопригодно местообитание на вида в зоната. 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 
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Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Жм в землището на с. Опанец, но при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се 
104,554 дка или 0,062% от потенциално слабопригодно местообитание на вида в зоната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.   5.24  Потенциално слабопригодно местообитание на Testudo graeca в Уз Жм в 
землището на с. Опанец 
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Фиг. 5.25 Актуално състояние на имот 0.247 в УЗ – Жм в землището на с. Опанец 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидената Уз Жм в землището на с. Опанец на ОУП Плевен фрагментира 
104,554 дка или 0,062% от потенциално слабопригодни местообитание на вида в зоната, което 
може да се определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).   

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Опанец, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 

няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 
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Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища 
в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Видът не е установен какпо по време на картирането, така и по време на теренните обходи 
за ДОСВ. Засегнатите местообитание са слабопригодни за вида и това изключва установяването 
му на терен и срещаемостта му.  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

5194 Смок (Elaphe suromates) - установен е предимно в Петричко-Санданската котловина, 
долината на р. Струмешница и южната половина на Кресненския пролом. В равнинните части 
на Петричко-Санданската котловина е почти унищожен поради големия дял на обработваемите 
площи и е останал предимно в подножието на околните планини и някои островно разположени 
скалисти възвишения. В Кресненския пролом е намиран до 600 m н. в. Числеността и 
плътността на популациите са неизвестни. Местообитания. Предимно нискостъблени гори и 
храсти в скалисти и други места с добре развит микрорелеф, на огрявани от слънцето склонове. 
Биология. Във втората половина на юни-началото на юли снася 5-14 яйца. Храни се главно с 
птици и техните яйца, по-рядко гризачи, понякога поглъща новородени зайчета, таралежчета и 
новоизлюпени сухоземни костенурки. Достига 180, рядко 200 cm дължина. Не е отровен. 

В стандартните формуляри на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява 
на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение;. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 - категория 
почти застрашен. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални 
слабопригодни местообитания на площ от 104,554 дка: 

№ землище № на имот площ НТП 
Вид 

територия 
УЗ 

1. с.ОПАНЕЦ 53583.0.247 94,928 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

Налични дворни места, 2 бр. 
жилищни сгради и стопански 

постройки с дворно място, 
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черни пътища, площи от стари 
сметища, рудерална 

растителност – айлант, акация, 
див орех 

Преди 2006 г. е изградена 
сградата 

2. с.ОПАНЕЦ 53583.0.248 4,931 
Изоставени орни 

земи 

Селско 
стопанство 

Жм 

Използва се като нива 

3. с.ОПАНЕЦ 53583.0.250 4,695 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 

Селско 
стопанство 

Жм 

На част от него се отглежда 
люцерна 

 

При теренните обходи се установи, че имотите в зона ЖМ са слабопригодни за вида, 
което съвпада в данните на МОСВ, 2013. При теренните обследвания вида не е установен, както 
и данните от МОСВ, 2013 г. 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Жм в землището на с. Опанец, но при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се 
104,554 дка или 0,63% от потенциално слабопригодно местообитание на вида в зоната. 
Антропогенния натиск в района е много висок, съществуващата жилищна зона и пътна 
инфраструктура на с. Опанец ограничават разпространението на вида от посока изток и 
север до естественото ограничение на река Вит. 

  

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално слабопригодно местообитание на вида 
съществува в УЗ Жм в землището на с. Опанец, но при теренните обходи, вида не е 
установен. Засягат се 104,554 дка или 0,63% от потенциално слабопригодно местообитание 
на вида в зоната. 
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Фиг.   5.26  Потенциално слабопригодно местообитание на Elaphe suromates в Уз Жм 
в землището на с. Опанец 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидената Уз Жм в землището на с. Опанец на ОУП Плевен фрагментира 
104,554 дка или 0,63% от потенциално слабопригодни местообитание на вида в зоната, което 
може да се определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).  Антропогенния 
натиск в района е много висок, съществуващата жилищна зона и пътна инфраструктура 
на с. Опанец ограничават разпространението на вида от посока изток и север до 
естественото ограничение на река Вит. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Опанец, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 

няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища 

в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Видът не е установен какпо по време на картирането, така и по време на теренните обходи 
за ДОСВ. Засегнатите местообитание са слабопригодни за вида и това изключва установяването 
му на терен и срещаемостта му.  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
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Очаквани влияния и степен на въздействие върху бозайниците без прилепи предмет 
на опазване в 33 BG0000181 Река Bит 

 

Бозайници (без прилепи): 
1355 Видра (Lutra lutra). Mестообитанията на вида са свързани с разнообразни водни 

басейни. Предпочита водоеми, обрасли с гъста крайбрежна растителност или с труднодостъпни 
скалисти брегове. Активна е през нощта, но на труднодостъпни за човека места - и през деня. 
Храни се с риба, водни полевки, птици, жаби, раци. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че популацията на 
вида е представена от 13-14 индивида. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (С) 2% 
>= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида 
и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване; Степента на изолираност 
на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Без въздействие. 
 

1352 Европейски вълк (Canis lupus). - изключително мобилен хищник, който за 
денонощие изминава до 70 км, което му помага при намирането на храна и му позволява да 
затвърди трайно присъствие в природата. Най - вероятно на неговата мобилност се дължи 
отчетената наличност в 33, както и на факта, че той има трайно присъствие в района. 
Местообитанията му са свързани е лесистите терени, където вида се чувства спокоен. Този едър 
хищник избягва човешкото присъствие, както и въздействия от неговата жизнена дейност. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” липсват всякакви данни за 
популацията на вида. В рамките на проекта „Картиране и определяне природозащитното 
състояние на бозайници, без прилепи“ видът не е регистриран на терен и по анкетни данни от 
местни хора. Според анкетата проведена е общини и ДГС в рамките на проекта, вълци са 
наблюдавани през 2011 г. в съседната 33 „Студенец“ (вида не е включен в Стандартния 
формуляр за зоната). Границите на двете зони се допират. Според теренните наблюдения е 
възможно индивиди да преминават през зоната използвайки я като стъпково местообитание. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, ЗЛ, Бернска 
конвенция - Приложение II, CITES - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 4, 
Червена книга на България - Уязвим, IUCN 2007 - категория незастрашен. 

Без въздействие. 
 

2635 Пъстър пор (Vomela peregusna). Видът освен гори и храсталачни съобщества, обитава 
и открити територии. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента 
на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на 
обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, Червена 
книга на България - Уязвим, IUCN 2010 - категория Уязвим. 
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Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. Видът 
не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални 
местообитания на площ от 106,122 дка: 

№ землище № на имот площ НТП 
Вид 

територия 
УЗ 

1. с.ЯСЕН 87597.0.10 17,696 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Смф 

2. с.ЯСЕН 87597.0.14 4,701 ПОЛСКИ ПЪТИЩА 
Селско 

стопанство 
Смф 

3. с.ЯСЕН 87597.0.44 23,068 ПАСИЩА, МЕРИ 
Селско 

стопанство 
Смф 

4. с.ЯСЕН 87597.27.5 8,883 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

5. с.ЯСЕН 87597.27.6 5,634 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

6. с.ЯСЕН 87597.27.7 4,699 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

7. с.ЯСЕН 87597.27.8 4,7 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

8. с.ЯСЕН 87597.27.9 4,701 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

9. с.ЯСЕН 87597.27.10 10,806 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

10. с.ЯСЕН 87597.27.11 4,018 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

11. с.ЯСЕН 87597.27.12 4,018 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

12. с.ЯСЕН 87597.27.13 4,018 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

13. с.ЯСЕН 87597.27.14 4,017 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

14. с.ЯСЕН 87597.27.16 5,163 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ Селско 
стопанство 

Смф 

 

Общо засегната 
площ от 

предвижданията 
на ОУП 

106,122  

 

При теренните обходи се установи, че имотите в зона Смф са слабопригодни за вида, 
което съвпада в данните на МОСВ, 2013. При теренните обследвания вида не е установен, както 
и данните от МОСВ, 2013 г. Характерна особенност на територията е изолираността й от 
съседни подходящи местообитания за вида. Липсват колонни на лалугери, които са основната 
хранителна база на вида. Цялата територия на Смф в землището на с. Ясен е ограничено от юг 
от главния път Плевен – София и от Жп линията София – Плевен. Интензивността на трафика и 
антропогенния натиск е толкова силен, че дори липсват типични и травиални видове птици – 

сива овесарка, полско врабче и други и бозайници – чакал, лисица, черен пор и други. 
Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 

Смф в землището на с. Ясен има само в имот 0.44 и 0.10 с площ от 40,764 дка. Тяхното 
състояние също не е много благоприятна за вида, предвид, налични антропогенен натиск, 
при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се реално 40,764 дка или 0,18% от 
потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната. Антропогенния натиск в 
района е много висок, съществуващата транспортна инфраструктура на с. Ясен 

ограничават разпространението на вида от посока юг и север. 
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Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Смф в землището на с. Ясен има само в имот 0.44 и 0.10 с площ от 40,764 дка. Тяхното 
състояние също не е много благоприятна за вида, предвид, налични антропогенен натиск, 
при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се реално 40,764 дка или 0,18% от 
потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната. Антропогенния натиск в 
района е много висок, съществуващата транспортна инфраструктура на с. Ясен 
ограничават разпространението на вида от посока юг и север. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.   5.27 Потенциално субоптимално местообитание на Vormela peregusna в Уз Смф 

в землището на с. Ясен 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидената Уз Смф в землището на с. Ясен на ОУП Плевен фрагментира 40,764 

дка или 0,18% от потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната, което може да се 
определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).  Цялата територия на Смф 
в землището на с. Ясен е ограничено от юг от главния път Плевен – София и от Жп 
линията София – Плевен. Интензивността на трафика и антропогенния натиск е толкова 
силен. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
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инфраструктура, като в землището на с. Опанец, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 

няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища 
в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Видът не е установен какпо по време на картирането, така и по време на теренните обходи 
за ДОСВ. Засегнатите местообитание са слабопригодни за вида и това изключва установяването 
му на терен и срещаемостта му.  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

2633 Степен пор (Mustela eversmanii) е един от най-редките български бозайници. 
Населява открити пространства, храни се най-вече с гризачи - лалугери, хомяци, по-рядко с 
гущери, змии, птици. Загубата на местообитания и бракониерството, са причина днес степният 
пор да се среща изключително рядко в България. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение П, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 4, Червена книга 
на България - категория уязвим, IUCN 2007 - категория незастрашен. 

Без въздействие. 
 

 2609 Добруджански среден хомяк (Mesocncetus newtoni) - в България видът е 
разпространен в Добруджа, средната и източната част на Дунавската равнина на запад до река 
Огоста. Среща се и в изолирани находища южно от Стара планина („Бозайниците в България”). 

Степен вид. Заселва аграрни райони в низините и равнините с преобладаване на многогодишни 
тревисти култури върху тежки почви, като числеността му в селскостопанските площи е по-

висока, в сравнение с "дивите" тревисти. 
В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
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територия на страната се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се 
оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и 
лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2007 - 

категория почти застрашен. 
Без въздействие. 
  

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) - обитава открити необработваеми места, покрити с 
ниска тревна растителност (ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите 
полета, покрай пътища и др.). Предпочита черноземни почви, канелени горски почви, 
планинско ливадни и др. Видът обитава необработваеми земи (целини, пасища, ливади и др.), 
покрити с ниска тревиста растителност, върху еднородни, слабоуплътнени водопропускливи 
почви. Не заселва обработваеми площи, макар да навлиза в тях за хранене (Стефанов, 2006). 

В стандартните формуляри на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за 
вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, Червена книга на 
България - Уязвим, IUCN 2010 - категория Уязвим. 

Новопроектираните устройствени зони не засягат потенциални или ефективно заети 
местообитания на видовете бозайниците без прилепи, предмет на опазване в защитените зони. 

Без въздействие. 
 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху прилепи предмет на опазване в 33 
BG0000181 Река Bит 

 

Разред Прилепи (Chiroptera): 

 

1308 Широкоух прилеп ( Barbastella barbastellus) - Разпространение: У нас е рядък вид в 
горски местообитания предимно в планинските и полупланинските райони. Местообитания: 
Залесени райони, главно в планините. Ловува в покрайнини на гори, над пътища и алеи в гори и 
паркове. През лятото женските формират малки колонии в цепнатини на кората на дърветата. 
Зимният сън е главно в подземни убежища - студени пещери, с температура около 0 градуса. 
Храна: Малки насекоми, които често лови над водни басейни или събира от повърхността на 
листата. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на 

(D) незначителна популация; В зоната не са установени находища на вида. Причината е 
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недостатъчно информация, поради което състоянието се определя като неблагоприятно - 

незадоволително. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 

и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
Без въздействие. 
 

1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) - Разпространение: в България е 
разпространен из цялата страна до 1500 м. и. в. Той е един от най-малките прилепи, които се 
срещат в България. Местообитание: Обитава пещери в карстови райони със значително 
количество дървесна растителност сред тях. Ловува в проредени гори, в храсталачни и храстови 
територии, вкл. в паркове в населени места. Зимува в подземни убежища, като пещери, галерии 
и мазета. Храна: Дребни насекоми. Нерядко ловува и над водни басейни, улавя насекоми и по 
листни повърхности. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на 
(D) незначителна популация. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение П, Бонска конвенция - Приложение П, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
Без въздействие. 
 

1324 Голям нощник (Myotis mvotis) Разпространение у нас: В цялата страна - в Стара 
планина е установяван до 1400 м. и. в., а в Пирин - и до 2500 м. Един от най-често срещаните 
пещерни видове прилепи; Местообитания: Пещери в карстови райони, а при ловуване - в 
проредени гори, паркове, както и над ливади. Храни се предимно с едри насекоми, които улавя 
във въздуха, както и по земната повърхност. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени е популациите на цялата територия 
на страната се оценява на (D) незначителна популация. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение П, Бонска конвенция - Приложение П, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
Без въздействие. 
 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumeguinum) Разпространение у нас: В цялата 
страна, е изключение на най-високите части на планините (горната част на средния горски пояс 
и субалпийската и алпийската зони); Местообитания: Проредени гори, храсталачни и храстови 
съобщества, а - при ловуване - и открити територии в близост до карстови терени и скални 

венци, както и до водни обекти. През лятото се заселва в плитки пещери и скални струпвания. 
Понякога се заселва в изкуствени галерии и сгради, особено такива в близост до обитавани от 
индивидите/ колониите пещери. Храна: Едри летящи насекоми. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете 
зони се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не 
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изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на 
обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение П, Бонска конвенция - Приложение П, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
Без въздействие. 
 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

Разпространение у нас: Среща се в цялата страна до н. в. от 1500 т. Предпочита да ловува 
сред територии, заети от дървесна или от храстова растителност. Понякога е наблюдаван да 
ловува над водоеми, както и сред карстови терени, паркове и градини, вкл. в населени места. 
През деня почива в пещери, тавани на сгради, а по-рядко и в изкуствени галерии. Зимува в 
пещери, а по-рядко в минни галерии - поединично или на малки групи. Храна: Дребни 
безгръбначни, които улавя/ събира по листата на дървета и храсти. Лети между корони на 
дървета и храсти или ниско над такива. 

В стандартните формуляри на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (D) незначителна популация. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение П, Бонска конвенция - Приложение П, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
Без въздействие. 
1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) Разпространение у нас: Многоброен и 

често срещащ се пещерен обитател в ниските части на страната, а рядко и ниски части на 
планини; Местообитания: Пещери в карстови терени. Ловува предимно в открити територии. 
През лятото денува/почива в цепнатини и ниши по скални масиви, както и по сгради, а също и в 
хралупи. Зимува в пещери. Храна: Дребни до средноразмерни насекоми. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете 
зони се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на 
обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II и III, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. При 

теренните работи вида не е установен. В новопредвидените УЗ на ОУП Плевен – Жм в 
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землището на с. Опанец отсъстват ефективно заети местообитания, но засяга негови ловни 

местообитания, които по наша оценка са подходящи. 

 

Таблица 5.12 Пригодност на потенциални местообитания на Miniopterus schreibersi 
Населено 

Площ   (дка)   на 

Засегнати  

местообитания 

Брой   пъти на Потенциални Устройствена 

Имоти 

място 

засягане на местообитания зона 

Устройствената 

на Miniopterus 

schreibersi  

от УЗ зона     

Опанец 104,554 1  Подходящи Зона Жм 
53583.0.247 
53583.0.248 
53583.0.250 

Общо: 104,554   

 

Според наши оценки това местообитание е потенциално ловно местообитание, т.е. УЗ Жм 
в землището на с. Опанец, засягат 104,554 дка потенциални местообитания на Miniopterus 
schreibersi или около 0,45% потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 2296 

ha (40,2% от площта на защитената зона). 

Определените територии за УЗ Жм има малка вероятност вида да се среща в тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.28 Местоположение на УЗ – Жм в землището на с.Опанец, спрямо 
потенциални ловни местообитания на Miniopterus schreibersi 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но не е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши оценки 
това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм в землището на с. Опанец, засягат 104,554 дка 
потенциални местообитания на Miniopterus schreibersi или около 0,45% потенциалните 
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подходящи ловни местообитания е оценена на 2296 ha (40,2% от площта на защитената 
зона). 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, всъщност са съществуващи жилищни и стопански 
постройки и дворни места – силно убранизирани, които не представлява непреодолима пречка 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) 

Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 
опазване на вида е „ С”, като популацията на вида е означена като налична “Р”. Съгласно 
резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент не е установен в ЗЗ. 
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Площта на потенциалните местообитания е оценена на 556 ha ( 9,7 % от площта на защитената 
зона).  

Оценка на популацията в територията на УЗ от ОУП Плевен. Видът не присъства, 

новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови потенциални благоприятни и ловни 
местообитания. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Без въздействие. 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не представлява непреодолима пречка при полета 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при денонощни или сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на полет 
на прилепите, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен представлява непреодолима пречка при 
полета на индивидите и не може да предизвика временен или траен бариерен ефект, 

респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от 

проект „ Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на 
защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и 
не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Не се очаква поради отсъствие на убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и 
в територии, които ще бъдат подложени на каквото и да било въздействие по време на 
строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху мигриращите видове, това да пътища, ветроенергийни паркове и други, 
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както и в съседни територии не са известни колонии на този рядък вид, което ни позволява да 
оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinni) - Най-чест в карстови райони е пещери в 
ниските части на страната (до 400 m н.в.). Обитава целогодишно пещери в горски райони, често 
близо до вода. Формира големи колони - до няколко хиляди индивида. В повечето случаи 
летните убежища са малки, сухи и проветриви пещери. За зимни убежища предпочита големи 
наводнени пещери с висока влажност и температура от 2 до 6 градуса. Извършва сравнително 
дълги миграции между летните и зимните си убежища. Ловува през нощта над и край реки, 
главно насекоми, уловени над и върху водната повърхност. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията на вида. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (D) незначителна 
популация. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Плевен. При 
теренните работи вида не е установен. В новопредвидените УЗ на ОУП Плевен – Жм в 
землището на с. Опанец отсъстват ефективно заети местообитания, но засяга негови ловни 

местообитания, които по наша оценка са подходящи. 

 

Таблица 5.13 Пригодност на потенциални местообитания на Myotis capaccinni 
Населено 

Площ   (дка)   на 

Засегнати  

местообитания 

Брой   пъти на Потенциални Устройствена 

Имоти 

място 

засягане на местообитания зона 

Устройствената 

на Miniopterus 

schreibersi  

от УЗ зона     

Опанец 104,554 1  Подходящи Зона Жм 
53583.0.247 
53583.0.248 
53583.0.250 

Общо: 104,554   

 

Според наши оценки това местообитание е потенциално ловно местообитание, т.е. УЗ Жм 
в землището на с. Опанец, засягат 104,554 дка потенциални местообитания на Myotis capaccinni 
или около 0,45% потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 2296 ha (40,2% 
от площта на защитената зона). 

Определените територии за УЗ Жм има малка вероятност вида да се среща в тях. 



 

 

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

 

 

 

 

 

349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.29 Местоположение на УЗ – Жм в землището на с.Опанец, спрямо 
потенциални ловни местообитания на Myotis capaccinni 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но не е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши оценки 
това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм в землището на с. Опанец, засягат 104,554 дка 
потенциални местообитания на Myotis capaccinni или около 0,45% потенциалните подходящи 
ловни местообитания е оценена на 2296 ha (40,2% от площта на защитената зона). 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, всъщност са съществуващи жилищни и стопански 
постройки и дворни места – силно убранизирани, които не представлява непреодолима пречка 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
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ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. Реално типичното ловно местообитание на вида е 
над река Вит и ако са налични екземпляри, те търсят храна над водната повърхност, която 
представлява за тях биокоридор. При теренните проучвания от екипа изготвят ДОСВ, 
екземпляри на вида не са установени, при изследване с улзтразвукови детектори.  

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 

1307 Остроух нощник (Myotis blvthii) 

Често срещан и обикновен, главно в ниските части на страната (в Западна Стара планина 
до 1400 m н.в., а в Пирин - и до 2500 m н.в.). Ловува в райони с нагънат релеф - нископланински 
и хълмисти, скални масиви и венци, стръмни речни брегове, карстови територии с редки гори 
или храсталачни съобщества, паркове в населени места. Избягва обширните открити територии, 
каквито са откритите агроландшафти. 

Обитава пещери целогодишно, в които формира многобройни летни и зимни колонии - до 

няколко хиляди индивида. Извършва сезонни миграции на малки до неголеми разстояния - 
обикновено до 60-70 km. Храни се с едри насекоми, улавяйки ги във въздуха, но и по 

земната повърхност. 
В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за популацията на вида и е оценена на (D) незначителна популация. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 

и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
Без въздействие. 
 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

Разпространение у нас: В ниските части на страната, но по-често в Южна България; 
Местообитания: Богати на дървесно-храстова и тревна растителност терени, по-рядко безлесни 
карстови райони. Биология. Образува колонии с численост от няколкостотин до няколко хиляди 
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индивида, често заедно с южния подковонос (Rh.euryale) и подковоноса на Мехели (Rh. 

mehelyi). Зимуващи колонии са известни само от пещерите Айна Ини и Самара (с. Рибино, 
Източни Родопи), Парниците (с. Бежаново) и Моровица (с. Гложене). Не мигрира, но извършва 
редовни сезонни придвижвания между летните и зимните убежища. 

В стандартните формуляри на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на 
(D) незначителна популация. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение П, Бонска конвенция - Приложение П, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

Разпространение у нас: Обикновен за ниските (до 1000 m н. в., в пл. Пирин и до 1700 m н. 
в.) части на страната. Обитател на гористи карстови терени в близост до водни обекти. Зимува в 
пещери. Храна: Насекоми. Регистрирани са придвижвания/миграции до около 140 km. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000181 „Река Вит” е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията на вида. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете зони се оценява на (С) 2% 
>= р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида 
и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно иличастично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (С) значима стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 
и 3, Бернска конвенция - Приложение П, Бонска конвенция - Приложение П, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
Новопроектираните устройствени зони не засягат потенциални или ефективно заети 

местообитания на видовете прилепи, предмет на опазване в защитените зони. 

Без въздействие. 
 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху безгръбначните предмет на 
опазване в 33 BG0000181 Река Bит 

 

Новопроектираните устройствени зони не засягат потенциални или ефективно заети 
местообитания на видовете безгръбначните, предмет на опазване в защитените зони. 

Без въздействие. 
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Обобщеното въздействие върху безгръбначните животни, предмет на опазване в 33, 
съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица е както 
следва: 
БЕЗГРЪБНЛ ЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 
Бисерна мида Austropotamobius torrentium 0 Липсва въздействие 
Обикновен сечко Cerambyx cerdo 0 Липсва въздействие 
Бръмбар рогач Lucanus cervus 0 Липсва въздействие 
Буков сечко Morimus funereus 0 Липсва въздействие 
Алпийска розалиа Rosalia alpina 0 Липсва въздействие 
Ивичест теодоксус T. transversalis 0 Липсва въздействие 
Офиогомфус O. cecilia 0 Липсва въздействие. 

 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху растенията предмет на 

опазване в 33 BG0000181 Река Bит 

 

В стандартните Натура 2000 формуляри на защитените зони не са описани видове 
растения, които са предмет на целенасочено опазване по Приложение II на Директива 
92/43/ЕИО. Следователно не може да се очакват преки или косвени въздействия от 
новопроектираните УЗ в ОУПО. 

Без въздействие. 
 

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

 

 5.3.1 Защитена зона BG0000240 „Студенец“ 

Защитена зона BG0000240 „Студенец“ е определена за опазване на дивите птици. Обявена 
със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед 
№ РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр.10/2013 г.). Разположена е на площ от 27946.0774 ха. В 
границата на зоната попадат землищата на селата Беглеж, Бохот, Брестовец, Горталово, 

Дисевица, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Николаево, Пелишат, гр. Плевен, Радишево, Ралево, 

Тодорово, Тученица, Търнене и Ясен. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000240 

„Студенец“, попадат следните устройствени зони и територии:  
Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че в немалък дял от 

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

“Студенец“ са съществуващи или засягат обработваеми земи или използвани като част от 
стопанските дворове около бившите ТКЗС.  

Реално засегнатата площ от ЗЗ BG0000240 двете Директиви в резултат на 
предвижданията на ОУП са всички територии посочени в Таблица 2.1 без Териториите 
със специално предназначение, собственост на МО (4410,346 дка), ЗЗДоп в землището на с. 
Дисевица и процедирани по реда на Наредбата за ОС или това е площ от ЗЗ в размер на 
561,748 дка или 0,20% от покритието й. 

Въздействие върху предмета на целите на двете ЗЗ BG0000240 “Студенец”, ще бъде 
разгледано върху УЗ и територии посочени в таблица 2.2.  

В рамките на оценката, ще бъдат подробно разгледани и оценени въздействията върху 
тези имоти и при анализа, ще бъдат взети под внимание освен данните получени по проект 
"Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове - 
фаза І" и тези от теренните проучвания на екипа изготвил ДОСВ. 
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Описаните имоти попадащи в границите на BG0000240 Студенец при посещение на терен 
се установи, че това са съществуващи жилищни територии и предимно производствени 
територии, в които са налични жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански 
дворове и прилежащите им площи и свързаните с тях предимно селскостопански производства.  

Предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „ Студенец” за съхранение на дивите птици (по 
СДФ) са 43 вида птици, включени в Приложение І, и 25 вида редовно срещащи се мигриращи 
птици. (В заповедта за обявяване са включени 42 вида и 18 вида редовно срещащи се 
мигриращи птици). 

Предмет на опазване: 

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

 

№ Вид Местна попул. Миграционна популация 

   Размн. Зимув. Премин. 

1 Phalacrocorax pygmeus   P 105i/10-200i 

      

2 Ardea purpurea    P 

      

3 Ardeola ralloides    27i/5-50i 

      

4 Egretta alba   30i/20-40i P 

      

5 Egretta garzetta    175i/50-300i 

      

6 Ixobrychus minutus    P 

      

7 Nycticorax nycticorax    90i/30-150 

      

8 Ciconia ciconia  3p/3-4p  P 

      

9 Ciconia nigra  4p/4-5p  P 

      

10 Accipiter brevipes  1p   

      

11 Aquila pomarina  1p/1-2p   

      

12 Buteo rufinus 14p/13-16p    

13 Circaetus gallicus  3p  P 
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14 Circus aeruginosus    P 

      

15 Circus cyaneus   1i P 

      

16 Circus pygargus    P 

      

17 Hieraaetus pennatus*****  1p*  P 

18 Milvus migrans    P 

19 Pernis apivorus  3p  P 

      

20 Pandion haliaetus    1i 

      

21 Falco cherrug    1i 

      

22 Falco columbarius   1i  

      

23 Falco vespertinus    P 

      

24 Crex crex  15p   

      

25 Tringa glareola    P 

      

26 Philomachus pugnax    P 

      

27 Chlidonias hybridus    P 

      

28 Chlidonias niger    P 

      

29 Sterna hirundo    P 

      

30 Bubo bubo 10p/8-12p    

      

31 Caprimulgus europaeus  15p   

      

32 Coracias garrulus  30p/25-35p   

      

33 Alcedo atthis 12p/10-15p   P 

      

34 Dendrocopos medius 12p/10-15p    
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35 Dendrocopos syriacus 115p/100-130p    

      

36 Dryocopus martius 7p/5-10p    

      

37 Picus canus 30p/25-35p    

      

38 Lullula arborea  60p/50-70p   
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№ Вид Местна попул. Миграционна популация 

   Размн. Зимув. Премин. 

39 Anthus campestris  17p/15-20p   

      

40 Lanius collurio  165p/150-180p   

      

41 Lanius minor  25p/20-30p   

      

42 Sylvia nisoria  75p/70-80p   

      

43 Emberiza hortulana  1000p   

      

 

- Нова информация, получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

 

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

 

№ Вид Местна попул. Миграционна популация 

   Размн. Зимув. Премин. 

1 Ardea cinerea   P P 

2 Cygnus olor   P  

3 Anas acuta    P 

4 Anas clypeata    P 

5 Anas crecca   P P 

6 Anas penelope   P P 

7 Anas platyrhynchos 10p  P P 

8 Anas querquedula    P 

9 Anas strepera    P 

10 Accipiter nisus   P P 

11 Buteo buteo 13p/12-15p  P P 
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12 Falco subbuteo  7p/6-8p   

13 Falco tinnunculus 5p  P P 

14 Fulica atra   P P 

15 Gallinula chloropus   P P 

16 Charadrius dubius  P  P 

17 Vanellus vanellus    P 

18 Actitis hypoleucos  8p/7-9p  P 

19 Limosa limosa    P 

20 Tringa ochropus  P P 40i/10-70i 

21 Gallinago gallinago   1i 50i 

22 Larus cachinnans   P P 

23 Larus ridibundus   250i/50-450i  

24 Chlidonias leucopterus    P 

25 Merops apiaster  100p  P 

 

BG0000240 „Студенец” по Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите птици Съгласно 
заповедта за обявяване на зоната (Заповед № РД-800/04.11.2008 на Министъра на околната 
среда и водите), предмет на опазване в зоната са 42 вида птици по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР и 18 
вида по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР. В стандартния формуляр за Специални защитени зони (2008) в ЗЗ 
„Студенец” (BG 0000240) са включени 42 вида птици от Приложение І на Директива 2009/147 и 
25 вида редовно срещащи се мигриращи птици. Съгласно стандартния формуляр за Специални 
защитени зони, актуализиран 2015 г., следствие проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000240 „Студенец” са включени 70 вида птици. Новоустановени видове, 
предмет на опазване в зоната по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР е ловния сокол (Falco cherrug), а по чл.6, 
ал.1, т.4 от ЗБР са големия корморан (Phalacrocorax carbo) и малкият гмурец (Tachybaptus 
ruficollis). 

Въздействия от ОУП върху дивите птици, включени в Приложение І, Предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000240 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитена зона BG0000240 „ Студенец” видът с 
численост около 12 двойки. 
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Оценка на въздействието: 

УЗ ЗЗдоп в земилището на с. Ласкар – имот 0.77 – част от 12,288 дка се засягат трофични 
и гнездови местообитания на вида. 

Необходимо е да се предложи мярка за изключване на имот 0.77 в землището на с. Ласкар, 
с ецел да се избегне загубата на трофични и гнездови местообитания на вида. 

Оценка: Средно по степен въздействие (Степен 4) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Биология на вида: Палеарктичен вид с разкъсан гнездови ареал в Източна Европа, Мала 
Азия, Иран, Ирак, Индия. В България видът е гнездещо прелетен и преминаващ. Гнезди в 
широколистни гори в близост до речни долини до около 1500 м.н.в. „ Рядък вид” включен в 
Червената книга на България. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Гнезди в защитена зона „ Студенец” с численост около 
1-2 двойки. Не е установен да гнезди в района на предвижданията на ОУП.  

Оценка на въздействието: 

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 

Биология на вида: Мигриращ вид за страната. Един от най-многобройните соколи по 
време на миграция. Вечерната ветрушка е световно застрашен вид с намаляваща численост и 
разпространение в България и Европа. Включена е в Червената книга на България в категорията 
„ критично застрашен“ вид (Големански и др., 2011). Обитава открити пространства край 
селскостопански площи, полезащитни пояси и други горски насаждения. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Мигриращ вид за района на защитената зона. В района 
на община Плевен видът се среща, макар и рядко по време на миграция. При теренните 
проучвания не бе установен. 

УЗ Пп (имоти от масив 129 и 148) в с. Беглеж, Пп и ЗЗдоп в с. Ралево, може да се използва 
от вида като потенциално трофично местообитание. 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания, но може да има незначително въздействие върху трофични 
местообитания.  

Оценка: Незначително (Степен 2) 

Бял щъркел (Ciconia ciconia) 
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Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 3 двойки. 

Наблюдаван е по време на теренните проучвания в района на Ралево в УЗ – ЗЗдоп в масиви 32 и 
33, които използва като трофично местообитание. Не е усатновен като гнездящ в териториите 
предвидени за УЗ.  

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания, но може да има незначително въздействие върху трофични 
местообитания.  

Оценка: Незначително (Степен 2) 

Синявица (Coracias garrulus) 

Биология на вида: Гнезди в Европа, Западна Азия и Северозападна Африка. Зимува в 
Африка. У нас е гнездящо прелетна. Гнезди в земни дупки, скални ниши, хралупи. Храни се над 
открити пасища, ливади, овощни градини. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 30 

двойки. Не е установена като гнездяща или да използва териториите на УЗ като трофично 
местообитание. 

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Полски блатар (Circus cyaneus) 

 

Биология на вида: Полският блатар гнезди в близост до водоеми, обрасли с гъста 

растителност, тревни съобщества по влажни терени. Блатарите използват откритите 
селскостопански площи, пасищата и степните участъци за търсене на храна и почивка през 
време на миграция. „Критично застрашен вид” включен в Червената книга на България. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Видът е установен в защитена зона „ Студенец”, по 
време на миграция. Храни се над обработваемите площи и пасищата в зоната по време на 
миграция. 

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 
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Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 

Биология на вида: Палеарктичен вид с обширно разпространение в Европа, Азия, Африка, 

Австралия и Нова Зеландия. У нас гнездяща и мигрираща птица. Гнезди основно по Дунав, 

Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и Тунджа. Унас гнездят около 220 – 240 

двойки. Обитава блата, езера, утайници и влажни зони с тръстика и водна растителност. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Видът е установен в защитена зона „ Студенец”, по 
време на миграция. Храни се над обработваемите площи и пасищата в зоната по време на 
миграция. 

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 3 двойки. 
Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните местообитания 
в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Осояд (Pernis apivorus) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 3 двойки. 
Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните местообитания 
в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 
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Черен щъркел (Ciconia nigra) 

Състояние на популацията в ЗЗ: Установен в защитена зона „ Студенец” с численост от 4 

двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат не трофични и гнездови местообитания на вида. 

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 15 
двойки. 

Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните 
местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Могат да бъдат засегнати трофични местообитания на вида в УЗ – Пп (масив 129 и 148) в 
землището на с. Беглеж; УЗ – ЗЗдоп в землищео на с. Ласкар; УЗ – Пп и ЗЗдоп в землището на 
с. Ралево. 

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

Оценка: Средно по степен въздействие (Степен 3) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 115 

двойки. Видът е установен да търси храна около парковата растителност на с. Беглеж и с. 
Ралево. УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в ЗЗдоп – имот 0.77 
(течение на река Чернялка и местообитание 91Е0*) и в стопанския двор на с. Ласкар.  

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ засягат ефективни гнездови и местообитания на вида 

трофични местообитания на вида в ЗЗдоп – имот 0.77 (течение на река Чернялка и 
местообитание 91Е0*) и в стопанския двор на с. Ласкар.  
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Оценка: Значително въздействие (Степен 5) 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 14 

двойки. Тревните местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните 
местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 1000 

двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в УЗ – ЗЗдоп масив 32 и 33 в 
землището на с. Ралево и УЗ – ЗЗдоп масив 18 в землището на с. Ласкар. 

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

Оценка: Средна по степен въздействие (Степен 4) 

Черночела сврачка (Lanius minor) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 25 

двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат не трофични и гнездови местообитания на вида. 

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

363 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 165 

двойки. Видът е установен да търси храна и да гнезди около с. Беглеж – УЗ Пп (масив 129 и 
148) и Оз (проект на ново гробище) и с. Ралево – УЗ – ЗЗдоп, като се  засягат гнездови и 
трофични местообитания. 

Оценка на въздействието: 

Видът е установен да търси храна и да гнезди около с. Беглеж – УЗ Пп (масив 129 и 148) и 
Оз (проект на ново гробище) и с. Ралево – УЗ – ЗЗдоп, като се  засягат гнездови и трофични 
местообитания. 

Очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на гнездови 
местообитания в с. Беглеж – УЗ Пп (масив 129 и 148) и Оз (проект на ново гробище) и с. Ралево 
– УЗ – ЗЗдоп, като се  засягат гнездови и трофични местообитания., без смъртност на индивиди, 
прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Значимо въздействие (Степен 5) 

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 75 

двойки. 

Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните 
местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Полска бъбрица (Anthus campestris) 

Биология на вида: Наземногнездящ вид, който обитава открити пространства, степни и 
тревни местообитания, пустеещи земи и ниви. По-често се среща в района на Добруджа и 
Източна България. Гнезди по припечни каменливи и песъчливи терени до около 500 м. н.в. 

 

Състояние на популацията в ЗЗ: Установена в защитена зона „ Студенец” с численост от 
17 двойки. Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните 
местообитания в зоната са трофична база за вида. 
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Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 60 

двойки. Среща се в просеки сред горски масиви, поляни, сечища и др. Териториите и УЗ на 
ОУП не предвиждат промени в горски фонд или единични или групи дървета, които са 
потенциални и ефективно заети местообитания на вида. 

Тревните местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 7 двойки. 

Оценка на въздействието: 

Видът е установен да търси храна в УЗ – ЗЗдоп в имот 0.77, като се засягат трофични 
местообитания на вида. 

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

Оценка: Средна по степен въздействие (Степен 4) 

Ливаден блатар (Circus pygargus) 

Биология на вида: Гнезди в Европа, Западна Азия и Северозападна Африка. Зимува в 
Африка и Индокитай. У нас е гнездящо прелетен с гнездова популация около 220-270 двойки. 
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Разпространен е предимно в Югоизточна България между Сакар и Източна Стара планина. 

Придържа се към влажни ливади, блатисти местности, ниви, тревни съобщества. Храни се с 
дребни бозайници, птици, насекоми, гущери и др. 

Състояние на популацията в ЗЗ: Видът е установен в защитена зона „ Студенец” по време 
на миграция. Храни се над обработваемите площи и пасищата в зоната по време на миграция. 

Тревните местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Върху останалите видове птици, предмет на опазване в зоната – Бухал (Bubo bubo), Черна 
рибарка (Chlidonias niger), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Речна рибарка (Sterna 

hirundo), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Бойник (Philomachus pugnax), Ливаден 
дърдавец (Crex crex), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък сокол (Falco 

columbarius), Орел рибар (Pandion haliaetus), Черна каня (Milvus migrans), Ловен сокол (Falco 
cherrug), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Ръждива чапла (Ardea purpurea), Малък воден бик 
(Ixobrychus minutus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), 
Малък орел (Hieraaetus pennatus), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Късопръст ястреб (Accipiter 

brevipes), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сив кълвач (Picus canus), въздействие 
няма да има, тъй като в обхвата на новите УЗ и територии в ОУП не са установени техни 
подходящи местообитания, не са наблюдавани по време на теренните изследвания и има много 
малка вероятност да бъдат установени поради специфичните им екологични изисквания. 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Плевен в ЗЗ BG 0000240„ Студенец” 

няма да има въздействие върху птиците, включени в Приложение І на Директива 2009/147 

ЕЕС. 

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

Сокол Орко (Falco subbuteo) 

Биология на вида: Вид с обширен ареал в Евразия и Северозападна Африка. Зимува в 
Южна Африка, Индия и Южен Китай. У нас гнездещо прелетен вид с численост около 1000 – 

1200 двойки. Гнезди по дървета в широколистни, смесени и иглолистни гори. Храни се с 
насекоми, дребни птици и гризачи, ловувайки над пасища, ливади и степни територии. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 7 двойки. 

Храни се над обработваемите площи и пасищата в зоната. 

Тревните местообитания в зоната са трофична база за вида. 
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Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 5 двойки. 

Тревните местообитания и обработваеми площи в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Биология на вида: Разпространен в Европа, Азия и Северозападна Африка. У нас гнезди с 
численост 1500 – 2000 двойки. Мигрира през март - април и октомври - ноември. Гнезди в 
разредени гори в близост до открити пространства. Орнитофаг. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът се среща по време на миграция. 
Тревните местообитания и обработваеми площи в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

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

Оценка: Без въздействие (Степен 0) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 
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Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 13 

двойки. Тревните местообитания и обработваеми площи в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ – Пп в землището на с. Беглеж (масив 129 и 148) 
засяга потенциални трофични местообитания на вида.  

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

Оценка: Незначително (Степен 1) 

Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 

Биология на вида: Туркестано-Средиземноморски вид, населяващ Европа, Азия и 
Северозападна Африка. Гнездящ, прелетен вид. Зимува в тропична Африка. Гнезди колониално 
в земни дупки по песъчливи льосови стени, речни брегове, скални стени и др. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът гнезди с численост от 100 

двойки. 

Оценка на въздействието: 

УЗ – ЗЗдоп в зелището на с. Ралево на ОУП засягат трофични местообитания на вида, 

както по време на миграцията, така и през размножителения период. 

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

Оценка: Незначително въздействие (Степен 2) 

Голям горски водобегач (Tringa ochropus) 

Биология на вида: Храни се с насекоми, ракообразни и червеи. Обитава поречия на реки и 
други водоеми, чиито брегове са обрасли с дървета и храсти. 

За разлика от другите водобегачи, гнезди в стари гнезда на дроздове по храсти и дървета, 
в близост до вода. Снася до 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли. 

Отделни гнездови находища, разпръснати в ниските и предпланинските части на цялата 
страна. При миграция и зимуване е широко разпространен. 

У нас се среща целогодишно, по-често по време на миграция и зимуване. По-

многобройната северноевропейска популация зимува в Южна Европа, включително в България. 

Състояние на популацията в ЗЗ: В защитената зона видът мигрира с численост между 10-

70 индивида. 
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Оценка на въздействието: 

УЗ – ЗЗдоп в имот 0.77 на площ от 12,288 дка на ОУП засягат местообитания (природно 
местообитание 91Е0*), които вида използва по време на миграция. 

Очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
местообитания важни по време на миграция, без смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Средно по степен въздействие (Степен 4) 

Върху останалите редовно срещащи се, мигриращи видове птици, които не са включени в 
Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС – Зеленоножка (Gallinula chloropus), Зеленоглава 
патица (Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula), Сива чапла (Ardea cinerea), Речен 
дъждосвирец (Charadrius dubius), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), Ням лебед 

(Cygnus olor), Фиш (Anas penelope), Лиска (Fulica atra), Сива патица (Anas strepera), 
Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Речна чайка (Larus ridibundus), Черноопашат крайбрежен 
бекас (Limosa limosa), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Клопач (Anas clypeata), 
Шилоопашата патица (Anas acuta), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Средна бекасина 
(Gallinago gallinago), Зимно бърне (Anas crecca), въздействие няма да има, тъй като в 
предвижданията на новите УЗ и територии не са установени техни подходящи местообитания, 

не са наблюдавани по време на теренните изследвания и има много малка вероятност да бъдат 
установени поради специфичните им екологични изисквания. 

5.4.  Описание и анализ на въздействието на плана, върху целостта на 
защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба 
на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия 
състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на 
реализацията, така и при експлоатацията на плана. 

BG0000240 “Студенец“ по Директива 92/43 за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна 

Структура 

Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че в немалък дял 
от описаните нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона 
BG0000240 “Студенец“ са съществуващи или засягат обработваеми земи или използвани 
като част от стопанските дворове около бившите ТКЗС.  

Реално засегнатата площ от ЗЗ BG0000240 двете Директиви в резултат на 
предвижданията на ОУП са всички територии посочени в Таблица 2.1 без Териториите 
със специално предназначение, собственост на МО (4410,346 дка), ЗЗДоп в землището на с. 
Дисевица и процедирани по реда на Наредбата за ОС или това е площ от ЗЗ в размер на 
561,748 дка или 0,20% от покритието й. 

Въздействие върху предмета на целите на двете ЗЗ BG0000240 “Студенец”, ще бъде 
разгледано върху УЗ и територии посочени в таблица 2.2. 
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Предвижданията на ОУП не нарушават структурата на ЗЗ. 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на местообитания 

6210 Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (Festico 
brometalia) (*Важни местообитания на орхидеи)

 

Местообитанието е ново за зоната. Съобразно данните от проведеното карти-ране по 
проект Картиране и определяне на природозащитното състояние на приро-дни 
местообитания и видове – фаза I, природно местообитание 6210 е представенo с обща площ от 
2421,45 ha, което е 8.66470% от общата площ на защитената зона. Природното местообитание 
се отнася към подтип 1 – Ксеротермни андропогонидни ливади и пасища с голям брой типични 
видове и родове – 20: Bromus spp., Carlina vulgaris, Chrysopogon gryllus, Cleistogenes serotina, 

Coronilla varia, Dichantium ischae-mum, Dorycnium herbaceum, Eryngium campestre, Euphorbia 

myrsinites, Filipendula vulga-ris, Medicago spp., Orchis spp., Origanum vulgare, Salvia nemorosa, 

Sanguisorba minor, Stachys officinalis, Stipa spp., Teucrium chamaedrys, Teucrium polium, Thymus 

spp. Само в три полигона от местообитанието са установени инвазивни видове: Ailanthus 

altissima (в един полигон) и Robinia pseudoacacia (в два полигона) с покритие по-малко от 1%. В 
съобществата доминират Dichantium ishaemum, Chrysopogon gryllus и Stipa capillata. Най-често 
доминира първият вид, което е показател за засилено антропогенно натовар-ване на 
местообитанието. Местообитанието е в благоприятно състояние.  

Обща оценка на състоянието на природно местообитание 6210 в защитената зона:  
Благоприятно състояние. 
Местообитанието ще бъде засегнато при реализиране на ОУП на община Плевен в 

землището на с. Беглеж в УЗ – Жм в имот 161.1, с част от площ от 13,302 дка; с. Ралево в УЗ – 

Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в 
УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в УЗ – Пп с площ от 26,045 дка.  

Пряко унищожаване в мястото на изграждане на УЗ. Общата площ, която ще засегне 
местообитание 6210 е 124,02 дка, което е 0.50% от площта на местообитанието в защитената 
зона. Въздействието се определя като средно по степен. Засегнатата площ от местообитание 
6210 е достатъчно малка за да не предизвика промяна във функциите на природното 
местообитание в границите на защитената зона. 

Въздействие – Средно по степен. 
Степен на въздействие – 4. 

Фрагментация. Изграждането на устройствената зона ще доведе до фрагментиране на 
природното местоообитане 6210, засегнато от устройствена зона УЗ Пп и ЗЗдоп в землището на 
с. Беглеж и с. Ралево, които с изграждането унищожават 124,02 дка от местообитанието в 
зоната. 

Нахлуване на неместни видове. Въздействието на този фактор се увеличава при 
ландшафтното оформяне на зоната при използване на нетипични за района растителни видове. 

 

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

Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
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Покрай водните течения има запазени участъци от върбови и тополови гори и храсталаци, 
които са отнасят към клас Salicetea purpurea Moor 1958. Участъците на този тип растителност 
най-често са свързани с местообитание 92А0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. 

Покрай речните долини са формирани и горски съобщества, които са свързани с природни 
местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior ( Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). 

 

Обща оценка на състоянието на природно местообитание 91Е0* в защитената зона: 

Съгласно Информационата система за защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 на 
МОСВ (http://natura2000.moew.government.bg) и резултатите от проект „ Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” ( 

МОСВ 2013), площта на местообитанието в защитена зона „ Студенец” е 1732,4 дка. 
Неблагоприятно-лошо състояние. 
Местообитанието ще бъде засегнато при реализиране на ОУП на община Плевен в 

землището на с. Ласкар в УЗ – ЗЗдоп в имот 0.77, с част от площ от 12,288 и НТП – дере. На 
терен имот 0.77 е част от течнието на река Чернялка и представлява Местообитание 91Е0* в 
комплекс с 6430. Общата засегната площ възлиза на 12,288 дка, като за площта на площта 
на 6430 не може да се отдефиренцира, тъй като са малки открити площи от по няколко 
миниатюрни полигона (по 10-15 кв.м.). За това приемаме, че се засягат 12, 288 дка от площта на 
91Е0*. 

В описаните имоти заети от местообитание 91Е0* в обхвата на УЗ - ЗЗдоп в землището на 
с. Ласкар са установени следните видове растения: 

Пряко унищожаване в мястото на изграждане на УЗ. Общата площ, която ще засегне 
местообитание 91Е0* е 12,288 дка, което е 0.70% от площта на местообитанието в защитената 
зона. Въздействието се определя като средно по степен. Засегнатата площ от местообитание 
91Е0* е достатъчно малка за да не предизвика промяна във функциите на природното 
местообитание в границите на защитената зона. 

Въздействие – Средно по степен. 
Степен на въздействие – 4. 

Фрагментация. Изграждането на устройствената зона ще доведе до фрагментиране на 
природното местоообитане 91Е0*, засегнато от устройствена зона УЗ ЗЗдоп в землището на с. 
Ласкар, които с изграждането унищожават 12,288 дка от местообитанието в зоната. 

Нахлуване на неместни видове. Въздействието на този фактор се увеличава при 
ландшафтното оформяне на зоната при използване на нетипични за района растителни видове. 
Такива са установени при теренните обходи - Amorpha fruticosa. 

Необходимо е да се приложат смекчаващи мерки. Виж т. 6 на ДОСВ. 
 

 

Растения 

 

При теренните обследвания на УЗ от ОУП попадащи в границите на защитена зона 
BG0000240 Студенец не са установени подходящи местообитания, както и находища на 
Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) и предвижданията не засягат такива 
територии, тъй като принципно засягат вече урбанизирани територии. 
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2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Бозайници 

 

Прилепи (Chiroptera) 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 
Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Таблица 5.25 Пригодност на засегнатите местообитания на Myotis blythii 
 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови 
потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на УЗ 
– Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево в размер на 124,02 дка или 0,07%. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 

 

Фрагментация на местообитанията 

Предвиденото в ОУП на община Угърчин зониране засяга малка площ от ловни 
местообитания на вида в зоната, разположени до населено място, пътна артерия в антрпогенно 
повлиян район. Засеганите площи от подходящите ловни местообитания също са в размер, 
който не води до фрагментиране на тези местообитания в зоната, които заемат значителна част 
от нейната територия. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1.  

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само в 
случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни миграции на вида. 
Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и височината на 
полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те не може да 
бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика 
прекъсване на миграционни коридори на вида.  

Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в район 
на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото реализиране на 
ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика прекъсване с негативни 
последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в близост до урбанизирана 
територия, антропогенно повлияна. 

 
Въздействие – Незначително. Степен на въздействие – 2. 
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Безпокойство.  
Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. Строителството 

ще се извършва през светлата част на денонощието, когато прилепите са в своите убежиша. 
Устройственото зониране е в район с интензивна летателна активност по време на лов в 
границите на зоната, но през нощните часове, когато не се извършва стройтелна работа. 

 
Въздействие – Не се очаква Стпен на въздействие – 0.  
Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на убе-

жища на вида на територията на новите устройствени зони. 
 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0. 

 

1324 Голям нощник (Myotis myotis) 
  

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети местообитания.  

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и не засяга негови 
потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на УЗ 
– Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево в размер на 124,02 дка или 0,07%. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 

 

Фрагментация на местообитанията 

Предвиденото в ОУП на община Угърчин зониране засяга малка площ от ловни 
местообитания на вида в зоната, разположени до населено място, пътна артерия в антрпогенно 
повлиян район. Засеганите площи от подходящите ловни местообитания също са в размер, 
който не води до фрагментиране на тези местообитания в зоната, които заемат значителна част 
от нейната територия. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1.  

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
 

в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни миграции 
на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и 
височината на полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те 
не може да бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да 
предизвика прекъсване на миграционни коридори на вида. 
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Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в район 
на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото реализиране на 
ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика прекъсване с негативни 
последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в близост до урбанизирана 
територия, антропогенно повлияна. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 2. 

Безпокойство. Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. 
Строителството ще се извършва през светлата част на денонощието, когато прилепите са в 
своите убежиша. Устройственото зониране е в район с интензивна летателна активност по 
време на лов в границите на зоната, но през нощните часове, когато не се извършва стройтелна 
работа. 

 
Въздействие – Не се очаква  
Стпен на въздействие – 0.  
Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на убе-

жища на вида на територията на новите устройствени зони. 
 
Въздействие – Не се очаква  
Степен на въздействие – 0. 

 

Бозайници без прилепи 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 
 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се 
53,64 дка или 0,051% от потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната. 

 

Потенциално субооптимално местообитание на Spermophilus citellus в Уз Пп в 
землището на с. Ралево 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените Уз Пп в землището на с. Ралево на ОУП Плевен фрагментира 53,64 
дка или 0,051% от потенциално местообитание на вида в зоната, което може да се определи 
като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).   

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 
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Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство, лалугерови колонии са установявани 
покрай пътища (Macdonald § Barrett 1993). Не се очаква поради отсъствие на убежища в 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни колонии на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0)    

 

2633 Степен пор (Mustela eversmannii) 
 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен.  

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални местообитания на 
площ от 124,02 дка в землището на с. Ралево в УЗ – Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 
дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в 
УЗ – Пп с площ от 26,045 дка, което засяга 171,952 дка или 0,20% (82089.4) от потенциално 
местообитание на вида в зоната. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 
 

Фрагментация на местообитанията 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са реално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места, като в Пп и ЗЗдоп в землището 
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на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със съседни местообитания, поради 
което не може да се предизвика временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на 
миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 

(2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, 

новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва 
биокоридори.  

Без въздействие. 
 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство, лалугерови колонии са установявани 
покрай пътища (Macdonald § Barrett 1993). Не се очаква поради отсъствие на убежища в 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

376 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Пп и ЗЗдоп в землището на с. Ралево, но при теренните обходи, вида не е установен.  

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални местообитания на 
площ от 124,02 дка в землището на с. Ралево в УЗ – Пп в имот 0.171 с част от площ от 27,595 

дка, имот 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 и имот 0.173 в 
УЗ – Пп с площ от 26,045 дка, което засяга 171,952 дка или 0,20% (82089.4) от потенциално 
местообитание на вида в зоната. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 
 

Фрагментация на местообитанията 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са реално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места, като в Пп и ЗЗдоп в землището 
на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със съседни местообитания, поради 
което не може да се предизвика временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на 
миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 

(2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, 

новопредвидените УЗ на ОУП Угърчин няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва 
биокоридори.  

Без въздействие. 
 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Ралево, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство, лалугерови колонии са установявани 
покрай пътища (Macdonald § Barrett 1993). Не се очаква поради отсъствие на убежища в 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 
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Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Безгръбначни (Invertebrata) 

Съчетанието на специфичен карстов ландшафт,  речни водни екосистеми и горски масиви, 

пасища и ливади е предпоставка за относително високо видово разнообразие на 
безгръбначните. 

1032 Бисерна мида (Unio crassus) 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Възможно е пряко въздействие върху индивиди по време на изкопни работи в руслото на 
реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за ЗЗдоп в ОУП не са 
посочени конкретни строителни параметри). В имот 0.77 – част 12.288 дка (обща площ от КВС 
41,601 дка и НТП - дере) – част от речното легло на река Чернялка, новопредвидена УЗ – ЗЗдоп 
на ОУП Плевен от полевите изследвания и данните на МОСВ, 2013 г. са установени находища 
и засяга негови ефективно заети местообитания или 1,30% от това определено в зоната (945.6 
дка).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки. 

 

Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на местообитанието. За това предвид, че 
имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в 
състава на грунта. При такъв снецарий се очаква пряка фрагнментация на ефективно заето 
местообитание, което ще промени структурата на популацията на вида както над този участък 
на реката, така и над него. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и ще 
се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да бъде 
считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 
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Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не 
са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които произтичат от 
предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията 
на местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се 
предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв снецарий се очаква пряка 
фрагнментация на ефективно заето местообитание, което ще промени структурата на 
популацията на вида както над този участък на реката, така и над него. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Предвид, че са установени находища на вида в този имот 0.77 е възможно при работа със 
строителна техника или промени във хидрологични режим на реката да настъпи смъртност на 
индивиди.   

 Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 
Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 

изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium) 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри). В имот 0.77 – част 12.288 дка 
(обща площ от КВС 41,601 дка и НТП - дере) – част от речното легло на река Чернялка, 
новопредвидена УЗ – ЗЗдоп на ОУП Плевен от полевите изследвания и данните на МОСВ, 2013 
г. са установени находища и засяга негови ефективно заети местообитания или 1,51% от това 
определено в зоната (811.1 дка).  
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За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки. 
 

Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 
Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв снецарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 5). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не 
са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които произтичат от 
предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията 
на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на терен, около в 
него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв снецарий се 
очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения 
хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен 
ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

 Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 
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Видовете риби, предмет на опазване в защитена зона  
 

В ОУП на община Плевен предвидените за урбанизиране територии, съгласно 
устройственото зониране, засягат само 1 имот в землището на с. Ласкар, в който се предвижда 
обособяване на УЗ – ЗЗдоп – имот 0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) 
и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 41,601 дка), като този имот може 
да бъде природно местообитание на сладководните видове риби.  

Очаква се да бъдат засегнати потенциални местообитания на следните видове: 
1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 
  

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.39% от потенциално местообитание на вида.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
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естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 
 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.47% от потенциално местообитание на вида.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
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потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata) 
 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
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0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.58% от потенциално местообитание на вида.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
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която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 
 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.27% от потенциално местообитание на вида.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
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предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

Няма да бъдат засегнати оптимални и пригодни местообитания във водни басейни на 
целевите видове риби предмет на защита в защитената зона и техните популации, на следните 
видове. 

 

Видовете Земноводни и Влечуги, предмет на опазване в защитена зона  
 

В ОУП на община Плевен предвидените за урбанизиране територии, съгласно 
устройственото зониране, засягат само 1 имот в землището на с. Ласкар, в който се предвижда 
обособяване на УЗ – ЗЗдоп – имот 0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) 
и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 41,601 дка), като този имот може 
да бъде природно местообитание на зевноводните предмет на опазване в защитената зона. 

Съгласно данните проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I” ( МОСВ 2013) и теренните данни за изготвяне на 
настоящия ДОСВ, по експертна оценка може да се очаква пряко въздействие върху следните 
видове земноводни:  

 

Оценка на риска за видовете земноводни, предмет на защита в зоната 

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 
 

По време на проведените собствени теренни проучвания в териториалния обхват на ИП 
видът не беше установен, но беше потвърдено наличието на потенциални местообитания. 

Въздействия 
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Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.011% от потенциално местообитание на вида и 
0,48 оптимални местообитания.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Прекъсване на биокоридори 

Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
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Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

Оценка на риска за видовете влечуги, предмет на защита в зоната 

 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 
По време на проведените собствени теренни проучвания в териториалния обхват на ИП 

видът не беше установен, но беше потвърдено наличието на потенциални местообитания. 

Въздействия 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – ЗЗдоп – имот 
0.77 с НТП-дере (това е част от течението на река Чернялка) и засегната площ от 12,288 дка 
(общата площ на целия имот е 41,601 дка) или 0.21% от потенциално местообитание на вида и 
0,26% оптимални местообитания.  

Възможно е пряко въздействие върху потенциални местообитания по време на изкопни 
работи в руслото на реките при корекция или други дейности, водещи до промяна на грунта. (за 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри).  

За предотвратяване на това въздействие са предложени подходящи мерки.  
Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Предвижданията в имот 0.77 в УЗ ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни 
параметри или тип на промените, които произтичат от предвижданията, за това е трудно да се 
определи дали и в каква степен ще бъде фрагметацията на потенциалното местообитание. За 
това предвид, че имота е реално река на терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и 
промени в състава на грунта. При такъв сценарий се очаква пряка фрагментация на 
потенциално местообитание. Ще да бъде променен естествения хидрологичен режим на реки и 
ще се регулират водни течения, но няма да предизвика бариерен ефект. В тази връзка може да 
бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.  

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Прекъсване на биокоридори 
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Временно прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице 
непреодолими препятствия при разпространението на вида. Предвижданията в имот 0.77 в УЗ 
ЗЗдоп в ОУП не са посочени конкретни строителни параметри или тип на промените, които 
произтичат от предвижданията, за това е трудно да се определи дали и в каква степен ще бъде 
фрагметацията на потенциално местообитанието. За това предвид, че имота е реално река на 
терен, около в него вероятно се предвижда, корекция и промени в състава на грунта. При такъв 
снецарий се очаква пряка фрагментация на потенциално местообитание. Ще да бъде променен 
естествения хидрологичен режим на реки и ще се регулират водни течения, но няма да 
предизвика бариерен ефект.  Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и 
картата на бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на 
ОУП Плевен няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Средно въздействие (Степен 4). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Без въздействие. 
 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие е възможна, поради факта, ако в 
новопредвидените УЗ - ЗЗдоп на ОУП Плевен се предвиждат инфраструктура в речни течения, 
която може да окаже въздействие върху индивиди, както и в съседни територии.  
Не са известни находища на този рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
 

Необходимо е имот 0.77 –частта от 12,288 дка попадащ в УЗ – ЗЗдоп, да бъде 
изключен от окончателния вариант от предвижданията на ОУП, като смекчаваща мярка 
с цел опазване на вида в зоната. 

 

В ОУП на община Плевен предвидените за урбанизиране територии, съгласно 
устройственото зониране, засягат имоти с НТП-пасища и мери в землището на с. Беглеж, в 
който се предвижда обособяване на УЗ – Пп и Оз на обща площ от 115,325 дка, които засягат 
около и засегната площ от 12,288 дка (общата площ на целия имот е 41,601 дка), като този имот 
може да бъде природно местообитание на земноводните предмет на опазване в защитената 
зона. 

Съгласно данните проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I” ( МОСВ 2013) и теренните данни за изготвяне на 
настоящия ДОСВ, по експертна оценка може да се очаква пряко въздействие върху следните 
видове влечуги: 
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1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  

По време на проведените собствени теринни проучвания в териториалния обхват на ИП 
видът не беше установен, но беше потвърдено наличието на потенциални местообитания. 

След съпоставка на моделирането на МОСВ, 2013 и теренните работи се обособиха 
следните имоти в УЗ, които могат да бъдат определени като потенциални местообитания на 
вида и то само в землището на с. Беглеж (масиви 129 и 148  за УЗ Пп). 

Общата засегната площ възлиза на 115,325 дка засегнати потенциални 
местообитания на вида в зоната или 0,009%. 

Въздействия 

 

Пряко унищожаване на местообитания  

Според резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в обхвата на УЗ – Пп и Оз в 
землището на с. Беглеж засегната площ от 115,325 дка са налични потенциални местообитания 
на вида или 0.009%. Според наша експерна оценка местообитанията са слабопригодни за вида. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 

Фрагментация на местообитанията 

Не се очаква. 
Оценка: Без въздействие (Степен 0). 
 

Прекъсване на биокоридори 

 Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Оценка: Без въздействие (Степен 0). 
 

Безпокойство 

Видът не е чувствителен към безпокойство.  

Оценка: Без въздействие (Степен 0). 
 

Смъртност 

Поради своята слабоподвижност е възможно при строителни монтажни работи в УЗ Пп, 
да възникнат смъртни случай на индивиди, макар той да не е установен при обследванията. За 
целта ще се предложат мерки намаляване риска от настъпване на смърт при прилагане на плана. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1). 
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Унищожаване на индивиди 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква 

Обезпокояване на видове 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква 

Безгръбначни. Не се очаква. 

Нарушаване на видовия състав 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква. 

Кумулативен ефект 

От изброените по-горе в табл. 2.4 ИП въздействие от кумулативен ефект върху типове 
природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона 
Студенец BG0000240, биха могли да окажат доизграждането на автомагистрала „Хемус“ и 
изграждането на газопроводи „Южен поток“ и „Набуко“.  Съгласно прието Решение по ОВОС 
№ 2-2/2015 г. на МОСВ, ИП „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-

Белокопитово)“ с приет за реализация Вариант В1А, не попада  в границите на BG0000240 

„Студенец“ и не предвижда преки въздействия върху природните местообитания и 
местообитанията на видовете, както и върху структурата, функциите и целите на защитената 
зона. Изграждането на газопроводи „Южен поток“ и „Набуко“ имат Решения по ОВОС за 
реализация, съответно Решение № 7-5/ 2013 г. и Решение № 3-2/ 2013 г. Въпреки наличието на 
многобройни публикации и коментари в пресата и медиите, че двата проекта няма да се състоят, 
към настощия момент няма приети решения за прекратяване на двата газопровода, поради което 
засягането и отнемане на типове природни местообитания и потенциални местообитания на 
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видове, ще бъде взето в предвид при изчисляване на кумулативния ефект, включващ предвидени 
УЗ на проект за ОУПО Плевен. Всичко това е онагледено в таблицата по-долу: 

 

Табл: 2.5 Въздействие от кумулативен ефект върху типове природни местообитания и 
местообитания на видове в BG0000240 „Студенец“ 

№ 

Типове природни 

местооб. / видове, 
предмет на опазв. в 

ЗЗ Студенец BG0000240 

Засягане в 

следствие 

Изграждане 

на 

газопровод 

“Южен 

поток", дка 

 

Засягане в 

следствие 

"Изграждане на 

отсечката от 

газопровод 

"Набуко" 

на територията 
на Р 

България" по 

ревизия "D", 
дка 

Засягане в 

следствие 

Предвидени 

устройствени 

зони от ОУПО 

Плевен, 
дка 

Общо 

засегнати 

площи, 
в резултат 

на кумул. 
въздейств. 

дка 

% на 

отнемане 

 

1.  

6210 Полуестествени 
сухи 

тревни и храстови 

съобщества върху 
варовик 

(Festuco-Brometalia) 

(*важни местообитания 
на орхидеи) 

26.7 1.4 124.02 152.12 0.63 

2.  

91Е0 Алувиални гори с 

Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno- 

Pandion 

4.4 - 12.3 16.7 1.5 

3.  
Лалугер (Spermophilus 

citellus) 
12 78 53.6 143.6 0.95 

4.  
Пъстър пор (Vormela 

peregusna) 
350.8 62 172 584.8 0.9 

5.  
Степен пор (Mustela 

eversmannii) 
61.7 4 172 237.7 0.3 

6.  
Остроух нощник (Myotis 

blythii) 
- - 124 124 0.07 

7.  
Голям нощник (Myotis 

myotis) 
- - 124 124 0.07 

8.  
Голям гребенест тритон 

(Triturus karelinii) 
- 70 12.3 82.3 0.44 

9.  

Шипоопашата 

костенурка (Testudo 

hermanni) 

81 63 - 144 0.12 

10.  
Об. блатна костенурка 

(Emys orbicularis) 
- - 12.3 12.3 0.12 

11.  
Европейска горчивка 

(Rhodeus sericeus amarus) 
- - 12.3 12.3 0.4 

12.  
Черна (балканска) мряна 

(Barbus meridionalis) 
- - 12.3 12.3 0.5 

13.  
Балкански щипок 

(Sabanejewia aurata) 
- - 12.3 12.3 0.4 

14.  
Обикновен щипок 

(Cobitis taenia) 
- - 12.3 12.3 0.3 

15.  
Бисерна мида (Unio 

crassus) 
- - 12.3 12.3 0.2 

16.  Ручеен рак - - 12.3 12.3 1.5 
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(Austropotamobius 

torrentium) 

 

От таблицата по-горе е видно, че влияние върху отнемане на типове природни 
местообитания и местообитания на видове в BG0000240 „Студенец“ имаме основно, в резултат 
на прилагане на предвидените устройствени зони на проекта за ОУПО Плевен: 

1. 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae,Salicion albae). Общата площ, която ще засегне местообитание 91Е0 е 16,7 дка, което е 
1,5 % от площта на местообитанието в защитената зона. Въздействието се определя като средно; 

2. 1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium). Общата площ, която ще засегне 
местообитание 1093 е 12,3 дка, което е 1,5 % от площта на местообитанието в защитената 
зона. Въздействието се определя като средно; 

 

За местообитание 91Е0* и Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), предвид 
създалите се предпоставки за кумулация, задължително трябва да се приложат 
смекчаващи мерки, което включва и намаляване на площта и предвижданията на ОУП 
Плевен. Такива мерки е бъдат приложени и за други видове описани в т. 5, тъй като 
засегнатите територии имат комплексен екологичен характер и те засягат част от значими 
съобщества за защитена зона BG0000240 „Студенец“, както по Директива за природните 
местообитания, така и за по Директива за птиците. 

Химически промени 

Не се очакват. 

Хидрогеоложки промени 

При видовете: 

1. Об. блатна костенурка (Emys orbicularis) 

2. Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 

3. Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 

4. Балкански щипок (Sabanejewia aurata) 

5. Обикновен щипок (Cobitis taenia) 

6. Бисерна мида (Unio crassus) 

7. Ручеен рак (Austropotamobius torrentium) 

Възможно е да възникнат промени в грунта на руслото и временни промени в 
хирдологичния режим на река Чернялка в имот 0.77 в землището на с. Ласкар – УЗ – ЗЗдоп на 
площ от 12,288 дка. 

Задължително трябва да се приложат смекчаващи мерки, което включва и 
намаляване на площта и предвижданията на ОУП Плевен, за да се намали или изключи 
средна по степен въздействие. 
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Геоложки промени 

Не се очакват. 

Други промени 

Не се очакват. 

 

BG0000181 Река Вит по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна 

Анализ на въздействието на ОУП върху целостта на защитена зона BG0000240 
Студенец с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели 

Засегнатата площ от ЗЗ BG0000181 в резултат на предвижданията на ОУП са в 
размер на 216,59 дка или 0,37% от покритието й. 

Въздействие върху предмета на целите на двете ЗЗ BG0000181 “Река Вит“, ще бъде 
разгледано върху УЗ и територии посочени в таблица 5.2.  

Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че немалък дял 
описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона BG0000181 “Река 
Вит“ са или съществуващи или са в територии, които са силно урбанизирани или заети с 
рудерлна растителност или обработваеми земи в непосрествена близост до регулацията на 
населените места, което обуславя характера им.  

 

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

Описаните имоти попадащи в границите на BG0000181 Река Вит при посещение на терен 
се установи, че това са частично съществуващи жилищни територии, в които са налични 
жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански дворове и прилежащите им площи 
и свързаните с тях предимно селскостопански производства. 

 

Структура 

Благодарение на теренната работа извършена от екипа изготвил ДОСВ се установи, че 
почти всички описани нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона 
BG0000181 Река Вит повечето от тях са съществуващи.  

Засегнатата площ от ЗЗ BG0000181 в резултат на предвижданията на ОУП са в 
размер на 216,59 дка или 0,37% от покритието й. 

 

Можем да заключим, че реализацията на ОУП няма да окаже значително въздействие 
върху структурата на зоната. 

Функции и природозащитни цели 
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Загуба на природни местообитания 

Въздействия върху местообитания и популациите на приоритетни животински 
видовете - предмет на опазване на защитена зона BG0000181 Река Вит 

 

Предвижданията на ОУП не засягат природните местообитанията, предмет на опазване в 
BG0000181 Река Bит. 

Без въздействие. 
 

Риби 

Без въздействие. 
 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху херпетофауната, предмет на 
опазване в BG0000181 Река Вит 

 

Земноводни (Amphibia): 

Без въздействие. 
 

Клас Влечуги (Reptilia): 

 

1219 Шипобедрена костенурка ( Testudo graeca)  

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Жм в землището на с. Опанец, но при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се 
104,554 дка или 0,062% от потенциално слабопригодно местообитание на вида в зоната. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидената Уз Жм в землището на с. Опанец на ОУП Плевен фрагментира 
104,554 дка или 0,062% от потенциално слабопригодни местообитание на вида в зоната, което 
може да се определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).   

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Опанец, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
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състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища 
в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Видът не е установен какпо по време на картирането, така и по време на теренните обходи 
за ДОСВ. Засегнатите местообитание са слабопригодни за вида и това изключва установяването 
му на терен и срещаемостта му.  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 

 

5194 Смок (Elaphe suromates)  

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално слабопригодно местообитание на вида 
съществува в УЗ Жм в землището на с. Опанец, но при теренните обходи, вида не е 
установен. Засягат се 104,554 дка или 0,63% от потенциално слабопригодно местообитание 
на вида в зоната. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидената Уз Жм в землището на с. Опанец на ОУП Плевен фрагментира 
104,554 дка или 0,63% от потенциално слабопригодни местообитание на вида в зоната, което 
може да се определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).  Антропогенния 
натиск в района е много висок, съществуващата жилищна зона и пътна инфраструктура 
на с. Опанец ограничават разпространението на вида от посока изток и север до 
естественото ограничение на река Вит. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 
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Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 

препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Опанец, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища 
в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Видът не е установен какпо по време на картирането, така и по време на теренните обходи 
за ДОСВ. Засегнатите местообитание са слабопригодни за вида и това изключва установяването 
му на терен и срещаемостта му.  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху бозайниците без прилепи предмет 
на опазване в 33 BG0000181 Река Bит 

 

Бозайници (без прилепи): 
 

2635 Пъстър пор (Vomela peregusna) 

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Според експертната ни оценка потенциално местообитание на вида съществува в УЗ 
Смф в землището на с. Ясен има само в имот 0.44 и 0.10 с площ от 40,764 дка. Тяхното 
състояние също не е много благоприятна за вида, предвид, налични антропогенен натиск, 
при теренните обходи, вида не е установен. Засягат се реално 40,764 дка или 0,18% от 
потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната. Антропогенния натиск в 
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района е много висок, съществуващата транспортна инфраструктура на с. Ясен 
ограничават разпространението на вида от посока юг и север. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидената Уз Смф в землището на с. Ясен на ОУП Плевен фрагментира 40,764 
дка или 0,18% от потенциално субоптимално местообитание на вида в зоната, което може да се 
определи като незначително (под 1000 дка; Зингстра и кол. 2009).  Цялата територия на Смф 
в землището на с. Ясен е ограничено от юг от главния път Плевен – София и от Жп 
линията София – Плевен. Интензивността на трафика и антропогенния натиск е толкова 
силен. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са в 
непосредствена близост до урбанизирани територии, с наличието на стопанска техника и 
инфраструктура, като в землището на с. Опанец, няма ключова роля като място за връзка със 
съседни местообитания или находища на вида, поради което не може да се предизвика 
временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
биокоридори. Съгласно резултатите от проект „ Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на 
бариерите и коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен 
няма да предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на убежища 
в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат подложени на 
каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Видът не е установен какпо по време на картирането, така и по време на теренните обходи 
за ДОСВ. Засегнатите местообитание са слабопригодни за вида и това изключва установяването 
му на терен и срещаемостта му.  

Без въздействие. 

Оценка: Не се очаква  въздействие (Степен 0) 
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Очаквани влияния и степен на въздействие върху прилепи предмет на опазване в 33 
BG0000181 Река Bит 

Разред Прилепи (Chiroptera): 

 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii)  

 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но не е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши оценки 
това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм в землището на с. Опанец, засягат 104,554 дка 
потенциални местообитания на Miniopterus schreibersi или около 0,45% потенциалните 
подходящи ловни местообитания е оценена на 2296 ha (40,2% от площта на защитената 
зона). 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, всъщност са съществуващи жилищни и стопански 
постройки и дворни места – силно убранизирани, които не представлява непреодолима пречка 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  
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Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 
 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinni)  

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но не е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши оценки 
това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Жм в землището на с. Опанец, засягат 104,554 дка 
потенциални местообитания на Myotis capaccinni или около 0,45% потенциалните подходящи 
ловни местообитания е оценена на 2296 ha (40,2% от площта на защитената зона). 

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

 Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, всъщност са съществуващи жилищни и стопански 
постройки и дворни места – силно убранизирани, които не представлява непреодолима пречка 
на индивидите и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 
местообитание. В тази връзка не може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Плевен са рално 
съществуващи жилищи и стопански постройки и дворни места и не представлява 
местообитания за вида, поради което не може да се предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно резултатите 
от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и коридорите в 
границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Плевен няма да предизвика 
бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. Реално типичното ловно местообитание на вида е 
над река Вит и ако са налични екземпляри, те търсят храна над водната повърхност, която 
представлява за тях биокоридор. При теренните проучвания от екипа изготвят ДОСВ, 
екземпляри на вида не са установени, при изследване с улзтразвукови детектори.  
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Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Плевен, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Плевен не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като: Без въздействие. 

 Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 
 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху безгръбначните предмет на 
опазване в 33 BG0000181 Река Bит 

 

Новопроектираните устройствени зони не засягат потенциални или ефективно заети 
местообитания на видовете безгръбначните, предмет на опазване в защитените зони. 

Без въздействие.  

 

Унищожаване на индивиди 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква 

Обезпокояване на видове 

Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква 

Безгръбначни. Не се очаква. 

Нарушаване на видовия състав 
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Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници: Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква. 

Кумулативен ефект 

Не се очакват. 

Химически промени 

Не се очакват. 

Хидрогеоложки промени 

Не се очакват. 

Геоложки промени 

Не се очакват. 

Други промени 

Не се очакват. 

 

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

 

Защитена зона BG0000240 „Студенец“ 

 

Структура 

Извършената теренна работа от екипа изготвил ДОСВ се установи, че в немалък дял 
от описаните нови устройствени зони и предвиждания в рамките на защитена зона 
BG0000240 “Студенец“ са съществуващи или засягат обработваеми земи или използвани 
като част от стопанските дворове около бившите ТКЗС.  

Реално засегнатата площ от ЗЗ BG0000240 двете Директиви в резултат на 
предвижданията на ОУП са всички територии посочени в Таблица 2.1 без Териториите 
със специално предназначение, собственост на МО (4410,346 дка), ЗЗДоп в землището на с. 
Дисевица и процедирани по реда на Наредбата за ОС или това е площ от ЗЗ в размер на 
561,748 дка или 0,20% от покритието й. 

Въздействие върху предмета на целите на двете ЗЗ BG0000240 “Студенец”, ще бъде 
разгледано върху УЗ и територии посочени в таблица 2.2. 
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Предвижданията на ОУП не нарушават структурата на ЗЗ. 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на местообитания 

Предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 „ Студенец” за съхранение на дивите птици (по 
СДФ) са 43 вида птици, включени в Приложение І, и 25 вида редовно срещащи се мигриращи 
птици. (В заповедта за обявяване са включени 42 вида и 18 вида редовно срещащи се 
мигриращи птици). 

 
Въздействия от ОУП върху дивите птици, включени в Приложение І, Предмет на 

опазване в ЗЗ BG0000240 

1. Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Оценка на въздействието: 

УЗ ЗЗдоп в земилището на с. Ласкар – имот 0.77 – част от 12,288 дка се засягат трофични 
и гнездови местообитания на вида. 

Необходимо е да се предложи мярка за изключване на имот 0.77 в землището на с. Ласкар, 
с ецел да се избегне загубата на трофични и гнездови местообитания на вида. 

Оценка: Средно по степен въздействие (Степен 4) 

 

2. Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 

УЗ Пп (имоти от масив 129 и 148) в с. Беглеж, Пп и ЗЗдоп в с. Ралево, може да се използва 
от вида като потенциално трофично местообитание. 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания, но може да има незначително въздействие върху трофични 
местообитания.  

Оценка: Незначително (Степен 2) 

3. Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Оценка на въздействието: 

Не се очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
гнездови местообитания, без смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на 
съседни местообитания, но може да има незначително въздействие върху трофични 
местообитания.  

Оценка: Незначително (Степен 2) 
 

4. Козодой (Caprimulgus europaeus) 
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Видът не е установен при теренните обследвания в териториите на УЗ. Тревните 
местообитания в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ не засягат ефективни и потенциални гнездови 
местообитания на вида.  

Могат да бъдат засегнати трофични местообитания на вида в УЗ – Пп (масив 129 и 148) в 
землището на с. Беглеж; УЗ – ЗЗдоп в землищео на с. Ласкар; УЗ – Пп и ЗЗдоп в землището на 
с. Ралево. 

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

Оценка: Средно по степен въздействие (Степен 3) 

 

5. Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Видът е установен да търси храна около парковата растителност на с. Беглеж и с. Ралево. 
УЗ на ОУП засягат гнездови и трофични местообитания на вида в ЗЗдоп – имот 0.77 (течение на 
река Чернялка и местообитание 91Е0*) и в стопанския двор на с. Ласкар.  

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ засягат ефективни гнездови и местообитания на вида 

трофични местообитания на вида в ЗЗдоп – имот 0.77 (течение на река Чернялка и 
местообитание 91Е0*) и в стопанския двор на с. Ласкар.  

Оценка: Значително въздействие (Степен 5) 
 

6. Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

Оценка на въздействието: 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в УЗ – ЗЗдоп масив 32 и 33 в 
землището на с. Ралево и УЗ – ЗЗдоп масив 18 в землището на с. Ласкар. 

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

Оценка: Средна по степен въздействие (Степен 4) 

 

7. Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Видът е установен да търси храна и да гнезди около с. Беглеж – УЗ Пп (масив 129 и 148) и 
Оз (проект на ново гробище) и с. Ралево – УЗ – ЗЗдоп, като се  засягат гнездови и трофични 
местообитания. 
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Оценка на въздействието: 

Видът е установен да търси храна и да гнезди около с. Беглеж – УЗ Пп (масив 129 и 148) и 
Оз (проект на ново гробище) и с. Ралево – УЗ – ЗЗдоп, като се  засягат гнездови и трофични 
местообитания. 

Очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на гнездови 
местообитания в с. Беглеж – УЗ Пп (масив 129 и 148) и Оз (проект на ново гробище) и с. Ралево 
– УЗ – ЗЗдоп, като се  засягат гнездови и трофични местообитания., без смъртност на индивиди, 
прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

Оценка: Значимо въздействие (Степен 5) 
 

8. Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Оценка на въздействието: 

Видът е установен да търси храна в УЗ – ЗЗдоп в имот 0.77, като се засягат трофични 
местообитания на вида. 

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

Оценка: Средна по степен въздействие (Степен 4) 
 

Бариерен ефект/Фрагментация 

1. Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

УЗ ЗЗдоп в земилището на с. Ласкар – имот 0.77 – част от 12,288 дка се засягат трофични 
и гнездови местообитания на вида, като се предизвика фрагментация. 

Необходимо е да се предложи мярка за изключване на имот 0.77 в землището на с. Ласкар, 
с цел да се избегне загубата на трофични и гнездови местообитания на вида. 

2. Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Териториите определени за нови УЗ засягат ефективни гнездови и местообитания на вида 
трофични местообитания на вида в ЗЗдоп – имот 0.77 (течение на река Чернялка и 
местообитание 91Е0*) и в стопанския двор на с. Ласкар. Това може да предизвика 
фрагментацията им. 

3. Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

УЗ на ОУП засягат трофични местообитания на вида в УЗ – ЗЗдоп масив 32 и 33 в 
землището на с. Ралево и УЗ – ЗЗдоп масив 18 в землището на с. Ласкар. 

Очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване трофични местообитания, без 
смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания.  
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4. Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Видът е установен да търси храна и да гнезди около с. Беглеж – УЗ Пп (масив 129 и 148) и 
Оз (проект на ново гробище) и с. Ралево – УЗ – ЗЗдоп, като се  засягат гнездови и трофични 
местообитания. 

Очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на гнездови 
местообитания в с. Беглеж – УЗ Пп (масив 129 и 148) и Оз (проект на ново гробище) и с. Ралево 
– УЗ – ЗЗдоп, като се  засягат гнездови и трофични местообитания., без смъртност на индивиди, 
прогонване на птици или влошаване на съседни местообитания. 

5. Черен кълвач (Dryocopus martius) 

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

Възможно е прогонване на индивиди и двойки. Въздействието може да се оцени като 
средно по степен. 

Унищожаване на индивиди 

Не се очаква унищожаване на индивиди. 

Обезпокояване на видове 
При строителство в засегнатите УЗ зони е възможно обезпокояване на всички описани 

видове. Въздействието може да се оцени като средно по степен. 
 

Нарушаване на видовия състав 

Очаква се незначително нарушаване на видовия състав на орнитофауната в зоната, при 
видовете: Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) и Червеногърба сврачка (Lanius 
collurio). 

 

Кумулативен ефект 

Не се очаква. 
 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Плевен в ЗЗ BG 0000240 „Студенец” 

ще има въздействие в различна степен върху 8 вида птици, от които за 3 вида са 
поставени оценки от 1 до 3, т.е. Незначително въздействие, а за 5 вида са оценени със 
средна степен на въздействие, т.е. оценки от 4 до 5, за които е необходимо да се приложат 
смекачаващи мерки, включени в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

 

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

 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на местообитания 

 

1. Обикновен мишелов (Buteo buteo) 
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Тревните местообитания и обработваеми площи в зоната са трофична база за вида. 

Оценка на въздействието: 

Териториите определени за нови УЗ – Пп в землището на с. Беглеж (масив 129 и 148) 
засяга потенциални трофични местообитания на вида.  

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

Оценка: Незначително (Степен 1) 

2. Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 

Оценка на въздействието: 

УЗ – ЗЗдоп в зелището на с. Ралево на ОУП засягат трофични местообитания на вида, 
както по време на миграцията, така и през размножителения период. 

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

Оценка: Незначително въздействие (Степен 2) 

 

3. Голям горски водобегач (Tringa ochropus) 

Оценка на въздействието: 

УЗ – ЗЗдоп в имот 0.77 на площ от 12,288 дка на ОУП засягат местообитания (природно 
местообитание 91Е0*), които вида използва по време на миграция. 

Очакват се преки и косвен въздействия като унищожаване или фрагментация на 
местообитания важни по време на миграция, без смъртност на индивиди, прогонване на птици 
или влошаване на съседни местообитания.  

Оценка: Средно по степен въздействие (Степен 4) 
 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Не се очаква бариерен ефект върху целеви видове птици. 

Унищожаване на индивиди 

Не се очаква унищожаване на индивиди. 

Обезпокояване на видове 

При строителство в засегнатите УЗ зони е възможно обезпокояване на всички 
описани видове. Въздействието може да се оцени като средно по степен. 
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Нарушаване на видовия състав 

Не се очаква. 
 

Кумулативен ефект 

Не се очаква. 
 

При реализацията на УЗ и територии на ОУП Плевен в ЗЗ BG 0000240 „Студенец” 

ще има въздействие в различна степен върху 3 вида птици, от които за 2 вида са 
поставени оценки 4, за които е необходимо да се приложат смекачаващи мерки, включени 
в Приложение І на Директива 2009/147 ЕЕС. 

 

Непреки въздействия 

Влошаване на качеството на местообитания в 33 вследствие химически промени - не 
се допуска разполагането на замърсяващи производства. 

Влошаване качеството на местообитания в 33 вследствие на хидроложки и 
хидрогеоложки промени и нарушаване на водния баланс в района - в хидроложки и 
хидрогеоложки план чувствителни промени по отношение качеството на природните 
местообитания в защитените зони не могат да се очакват и няма да има. 

В обхвата на новопроектираните устройствени зони в ОУПО отсъстват естествени стоящи 
повърхностни водни тела (езера, блата, заблатени участъци и др.), т.е подходящи влажни 
площи, които могат да пресъхнат в резултат на строителство. Няма да има хидроложки 
изменения, които да доведат до промени в режима на водния отток на реките, тъй като няма да 
има заустване на отпадъчни води в тях. 

Въздействията от реализацията на елементите на ОУПО върху хидрогеоложките 
параметри в обхвата му ще се запазят на нивото от сега съществуващото застрояване в района. 

Влошаване качеството на местообитания в 33 вследствие замърсяване на водите - 

отрицателни въздействия ще се проявяват само в резултат на аварии. Ако това се допусне, 
въздействието върху подземните води ще бъде отрицателно, пряко, временно и обратимо, с 
ограничен териториален обхват в обсега на обекта, също и при изкопите и насипите за ново 
строителство, въздействието се оценява като незначително, т.е не може да се предизвика 
влошаване качеството на подземни води в обхвата на естествени природни местообитания 
извън съответния обект. 

По отношение на отпадъчните води, реализацията на разглеждания ОУПО не е свързана 
със заустване на непречистени отпадъчни води в нерегламентирани приемници. При това 
положение не може да се очаква влошаване качеството на местообитания на видовете, предмет 
на опазване в BG0000181 Река Вит и BG0000240 Студенец, чиито биотопи са свързани с 
водното течение - риби, земноводни, както и някои безгръбначни (бисерна мида), бозайници 
(видра) и др. 
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Влошаване качеството на местообитания в 33, вследствие на геоложки промени - 

предвижданията на ОУПО не предполагат настъпване на каквито и да било 
неблагоприятни геоложки промени и процеси в района, които да доведат до влошаване на 
качеството на местообитания в BG0000240 Студенец и BG0000181 Река Вит. Реализацията на 
предвижданията на ОУПО не е свързана с добив на полезни изкопаеми от нови кариери за 
инертни материали в разглеждания периметър и в съседство. Въздействието върху земните 
недра по време на бъдещото строителство ще бъде аналогично на осъщественото в застроените 
урбанизирани територии. То ще се изрази главно в изкопни и насипни работи за изграждане на 
жилища, обслужващи съоръжения за спорт и туризъм, техническа, транспортна и социална 
инфраструктура и пр. и се оценява като незначително, тъй като ще засегне само малка част от 
приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частично ще се възстанови. По 
обхват се ограничава в обсега на определените с ОУПО устройствени зони и територии, без да 
засяга терени и респективно природни местообитания извън тях. 

Влошаване качеството на местообитания в 33 вследствие на натрупване на отпадъци 
от инертни материали извън определените за целта места и безразборно изхвърляне на 
битови отпадъци - създаването на нерегламентирани депа за строителни отпадъци, резултат от 
недобросъвестно отношение /незаконни сметища/ от жизнената дейност на хората, което би 
могло да доведе до значително влошаване качеството на околната среда в района и респ. 
качеството на целеви местообитания в 33 и статуса на целеви животински видове. При спазване 
на изискванията на нормативната уредба по отношение на управлението на отпадъците, няма да 
настъпят такива рискове, както в обхвата на новопроектираните УЗ, така и в прилежащите 
съседни територии. 

Повишена опасност от пожари - опасността от пожари съществува най-вече през сухите 
и топли периоди на годината като резултат нерегламентирано изхвърляне на незагасени фасове, 
при работа с необезопасени ел. уреди и др. Разпространението на така възникнали пожари може 
да застраши гнезда и малки на опазвани птици. Този риск е налице и в момента от 
недобросъвестни лица. Рискът за разпространение на това въздействие е нисък, т.к. при 
проявата му подлежи на бързо неутрализиране от отговорните органи. При това положение, 

не се очаква опасността от пожари в резултат на реализацията на предвижданията на 
ОУПО да се повиши значително над съществуващия и в момента риск. 

Влошаване качеството на местообитания в 33 вследствие нахлуване на чужди видове 
при озеленяване - обикновено, при провеждане на озеленителни мероприятия съществува 
практиката да се ползват чужди и нетипични за страната, най-вече храстови и дървесни видове, 
които чрез разпространение при размножаването си могат да станат „врагове” и конкуренти на 
типични растения с определяща роля за формиране на някои целеви местообитания в 
BG0000240 Студенец и BG0000181 Река Вит, като постепенно ги изместят от техния ареал на 
разпространение и променят облика и респ. типа на хабитата. В тази връзка препоръката да не 
се допускат такива видове на следващите нива на планиране и строителство е задължителна. 
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Влошаване на качеството на местообитания в 33 вследствие на извънредни ситуации 
и аварии - характерът и параметрите на разглеждания ОУПО е такъв, че реализацията му не 
може да доведе до възникването на извънредни ситуации свързани със залпово изпускане на 
значителни количества замърсяващи емисии или токсични вещества, проява и развитие на 
значителни по площ свлачищни процеси и други подобни в обхвата и прилежащите територии 
на проекта. Не се предвижда обособяването на устройствени територии и зони, предназначени 
за химически и други мащабни промишлени производства, като големи заводи, фабрики и пр. 
Основният риск е свързан с разливи на гориво - смазочни материали от аварии при пътно-

транспортни произшествия, но те имат инцидентен и временен характер, като след 
отстраняване на разливите въздействието върху околната среда е обратимо и предвид, че е 
съсредоточено в периметъра на улиците и пътищата, не може да окаже значим ефект върху 
ценни местообитания на целеви видове в 33 BG0000181 Река Вит и BG0000240 Студенец и не 
могат да се очакват въздействия. 

Обобщение на очакваните неблагоприятни въздействия върху 33 BG0000181 Река 
Bum и BG0000240  от Европейската екологична мрежа Натура 2000, с оглед предмета и 
целите на опазване върху тях 

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

- минимална устройствена намеса в границите на защитени зони по ЗБР; 

- за горските територии, попадащи в защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по 
ЗБР, които са специални горски територии, е установен режим за превантивна устройствена 
защита по чл. 10, ал.З от ЗУТ, с който се запазва фактическото им ползване, без да се влошават 
качествата им; 

- запазват се и се доразвиват „зелени коридори“, осигуряващи естествена миграция на 
животински видове и изпълняващи климаторегулиращи, хидрологични, противоерозионни и 
др.п. функции; 

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

- устройственото зониране е направено при съблюдаване на принципа за „прекъсната 

урбанизация” и осигуряване на непрекъснатост на природната среда. 

Вероятни промени в структурата на защитените зони - очакват се слаби промени в 
структурата на 33. УЗ не се очаква да предизвикат структурни промени в популациите на 
видовете, както и не са непреодолима пречка, т.к. не представляват бариера при използване на 
потенциалните местообитания. 
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Вероятни промени във функциите на защитените зони - очакват се слаби промени във 
функциите на 33. УЗ не се очаква да предизвикат структурни промени в популациите на 
видовете, както и не са непреодолима пречка, т.к. не представляват бариера при използване на 
потенциалните местообитания. 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА,  ВЪРХУ 
ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА ИМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В РЕЗУЛТАТ НА 
ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ. 

Прогнозираният антропогенен натиск може да бъде смекчен с поредица  от мерки. Те са свързани с 
показателите, които трябва да бъдат заложени в ОУП и техническите проекти. За целта, екипа 
разработил настоящият ДОСВ на ОУПО Плевен препоръчва следните смекчаващи мерки: 

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

6.1. Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се превантивен контрол 
за всички защитени зони 

Мярка 6.1.1. Преди реализирането на всеки конкретен елемент на ОУП (за всяко отделно 
инвестиционно предложение), да се преминава процедура по реда на Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР). Инвестиционни предложения, планове, програми или проекти, за които се 
изисква оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на защитените 
зони, по реда на ЗБР, да се одобряват само след произнасяне със съответния административен 
акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване на 
препоръките от извършените оценки, както и с условията на съответния административен акт. 

Мярка 6.1.2. Да не се планира преминавене на строителна техника и устройване на 
временни строителни площадки и складове за материали в територии с установено наличие на 
природни местообитания, местообитания на видове и техни находища, места за почивка, 
нощувка и размножаване. 

 

6.2. защитена зона BG000240 „Студенец“ по Директива 92/43 ЕЕС за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна 

6.2.1 Да се изключат от предвижданията на ОУП имоти 0.160 в УЗ – ЗЗдоп – 54,994 дка, 
имот 0.165 в УЗ ЗЗдоп с площ от 2,084 дка в землището на с. Ралево. 

Цели на предложената мярка: 
- Намаляване на степента на въздействие, чрез отнемане на площ на 6210 

Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (Festico brometalia) (*Важни 
местообитания на орхидеи) от 124,02 дка на 66,942 дка или от 0,50%, намаляване до 0,27%, 

което може да се определи като незначително въздействие, без да възникват вторични 
въздействия. 

- Намаляване на степента на въздействие, чрез отнемане на площ на потенциални ловни 
местообитания на Голям нощник (Myotis blythii) от 124,02 дка на 66,942 дка или от 0,07%, 

намаляване до 0,037%, което може да се определи като незначително въздействие, без да 
възникват вторични въздействия. 
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- Намаляване на степента на въздействие, чрез отнемане на площ на потенциални ловни 
местообитания на Голям нощник (Myotis myotis) от 124,02 дка на 66,942 дка или от 0,07%, 
намаляване до 0,037%, което може да се определи като незначително въздействие, без да 
възникват вторични въздействия. 

 

6.2.2 Да се изключи от предвижданията на ОУП УЗ – ЗЗдоп в имот 0.77, с част от площ от 
12,288 и НТП – дере (част от руслото на река Чернялка) в землището на с. Ласкар. 

Цели на предложената мярка: 
- Избягване на пряко унищожаване на Природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с 

Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior ( Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) в комплекс с 
местообитание 6430 на площ от е 12,288 дка, което е 0.70% от площта на местообитанието в 
защитената зона. Разгледано в аспекта на кумулацията с други ИП/ППП, ще се избегне значимо 
унищожение от 1,5% в комбинация с газопровода „Набуко“. Така, ще се избегне като цяло, 
липсва на въздействие на местообитанието в рамките на предвижданията на ОУП и защитената 
зона. 

- Избягване загубата на 12,288 дка загуба на ефективно заети местообитание на Бисерна 
мида (Unio crassus). Така, ще се избегне като цяло, липсва на въздействие на като загуба и 
фрагментация върху ефективно местообитание на вида в рамките на предвижданията на ОУП и 
защитената зона. 

- Избягване загубата на 12,288 дка загуба на ефективно заети местообитание на Ручеен 
рак (Austropotamobius torrentium). Така, ще се избегне като цяло, липсва на въздействие на като 
загуба и фрагментация върху ефективно местообитание на вида в рамките на предвижданията 
на ОУП и защитената зона. Разгледано в аспекта на кумулацията с други ИП/ППП, ще се 
избегне значимо унищожение от 1,5% в комбинация с газопровода „Набуко“. Така, ще се 
избегне като цяло, липсва на въздействие нвърху ефективно заето местообитание в рамките на 
предвижданията на ОУП и защитената зона. 

- Избягване загубата на 12,288 дка загуба или 0.39% от потенциално местообитание на 
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus). Така, ще се избегне като цяло, липсва на 
въздействие като загуба и фрагментация върху потенциално местообитание на вида в рамките 
на предвижданията на ОУП и защитената зона. 

- Избягване загубата на 12,288 дка загуба или 0.47% от потенциално местообитание на 
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis). Така, ще се избегне като цяло, липсва на 
въздействие като загуба и фрагментация върху потенциално местообитание на вида в рамките 
на предвижданията на ОУП и защитената зона. 

- Избягване загубата на 12,288 дка загуба или 0.58% от потенциално местообитание на 
Балкански щипок (Sabanejewia aurata). Така, ще се избегне като цяло, липсва на въздействие 
като загуба и фрагментация върху потенциално местообитание на вида в рамките на 
предвижданията на ОУП и защитената зона. 

- Избягване загубата на 12,288 дка загуба или 0.27% от потенциално местообитание на 
Обикновен щипок (Cobitis taenia). Така, ще се избегне като цяло, липсва на въздействие като 
загуба и фрагментация върху потенциално местообитание на вида в рамките на предвижданията 
на ОУП и защитената зона. 

- Избягване загубата на 12,288 дка загуба или 0.21% от потенциално местообитание на 
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). Така, ще се избегне като цяло, липсва на 
въздействие като загуба и фрагментация върху потенциално местообитание на вида в рамките 
на предвижданията на ОУП и защитената зона. 
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6.3 BG0000181 Река Вит по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна 

6.3.1 Приоритетно да се предвиди изграждане на канализационна мрежа за битови и 
дъждовни води свързана с ПСОВ в УЗ Жм в землището на с. Опанец.  

Цели на предложената мярка: 
- Да се избегне пряко и косвено замърсяване на водите на река Вит, както и 

подпочвените води, които да се инфилтрират в реката и да бъдат засегнати природни 
местообитания и местообитания видовете земноводни, риби и безгръбначни животни предмет 
на в защитена зона; 

6.3.2 При оформлението на новатаУЗ – Жм в землището на с. Опанец общото улично 
осветление на новия квартал, да се предвиди само в режим, които да се активира само при 
движение. 

Цели на предложената мярка: 
- Да се избегне пряко и косвено „светлинно“ замърсяване в зоната в близост до река Вит, 

което да дезориентира видовете прилепи и летящи едри безгръбначни, свързани с ловни 
местообитания в близост до реката. 

 

6.4 защитена зона BG000240 „Студенец“ по Директива 2009/147 ЕО за опазване на 
дивите птици 

 

6.4.1 Да се изключи от предвижданията на ОУП УЗ – ЗЗдоп в имот 0.77, с част от 
площ от 12,288 и НТП – дере (част от руслото на река Чернялка) в землището на с. Ласкар. 

Цели на предложената мярка: 
- Избягване на пряка загуба на трофични по потенциални гнездови местообитания на 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Черен кълвач (Dryocopus martius), Сирийски пъстър 
кълвач (Dendrocopos syriacus) и Голям горски водобегач (Tringa ochropus), без намаляване 
на двойки, настъпване на фрагментация и безпокойство. Това ще намали степента на 
въздействие до незначителна. 

6.4.2 Да се изключват от предвижданията на ОУП УЗ-ЗЗдоп в масив 18 от землището на с. 
Ласкар 

Цели на предложената мярка: 
- Избягване на пряка загуба на трофични местообитания на Козодой (Caprimulgus 

europaeus),  Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Червеногърба сврачка (Lanius 
collurio)и Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), без намаляване на двойки, 
настъпване на фрагментация и безпокойство. Това ще намали степента на въздействие до 
незначителна. 

 

II. Мерки за изпълнение при прилагане на ОУП 

 

1. Да се спазват режимите и дейностите, определени със Заповедите за обявяване на 
защитените зони в границите на общината. 

2. При озеленяване на устройствените зони да не се допуска използването на екзотична и 
инвазивна растителност съгласно Списъка на инвазивните и потенциално инвазивните чужди 
видове висши растения за България и Атлас на инвазивните чужди видове от значение за ЕС 

към Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 
2014 година, относно предотвратяването и управлението на въвеждането и 
разпространението на инвазивни чужди видове (достъпно в електронен вид на: 
http://esenias.org/index.php?option=com_content&task=view&id=469), които създават условия 
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за заселване на синантропни и нетипични видове за защитените зони в Община Плевен и 
района. 

 
3. Да се разработи проект за озеленяване на устройствените зони при използване на 

автохтонни растителни видове, с цел възстановяване на растителността, характерна за 
съответните типове коренни местообитания в защитената зона. Така ще се избегнат нежелани 
явления, свързани с неестествени конкурентни отношения между местни и неместни 
растителни видове и генетично замърсяване. 

 
4. Да се въведе изискване валидно за териториите на защитените зони относно 

строителството, след приключване на строителните и добивни дейности да се извърши 
цялостна биологична рекултивация на нарушените площи съответно с тревни смески от местни 
видове. 

 
5. При разработването на докладите за ОВОС, ЕО и ОС за отделните ПУП в границите на 

защитените зони да се вземат предвид резултатите от проведеното през 2011-2012 г. в 
национален мащаб картиране на природните местообитания в тази защитена зона. 

6. При строителството в границите на защитените зони, 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 за всички видове предмет на опазване в защитена 
зона BG000240 „Студенец“ по Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите птици. 

С прилагането на посочените в т.6 смекчаващи мерки ще се гарантира опазването на 
специфичните екологични параметри в границите на разглежданите защитени зони - 

приоритетни природни местообитания, местообитания на целеви животински видове, 
както и на защитените територии попадащи в тях. При изпъление на предложените 
смекчаващи мерки ще се намали очакваното отрицателното въздействие върху 
защитените зони. В резултат на изпълнение на предложените мероприятия се счита, че 
реализацията на ОУП на община Плевен ще бъде съвместима с предмета и целите на 
четирите защитени зони, и въздействието ще бъде сведено до незначително. 

 

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

7.1 Алтернативи по териториалния обхват на ОУП. 
Алтернативи по териториалния обхват на ОУП не съществуват и не са разглеждани, 

единствената алтернатива на разглеждания териториален обхват на плана е нулевата. 
7.2 Алтернативи по местоположение на отделните компоненти на ОУП. 
7.2.1 Предложени алтернативи за местоположение на отделните компоненти от 

проектантите изготвили ОУП. 
ОУП е изработен в съответствие със Задание от възложителя, Община Плевен, като е него 

се обособяват типове устройствени зони, съгласно чл. 107 от ЗУТ. 
Варианти по отношение на това разположение няма данни да са разглеждани от 

проектанта, т.е. това е единствената възможна алтернатива, представена от него по отношение 
на местоположението на отделните компоненти на разглеждания ОУП на община Плевен. 

7.2.2 Предлагана алтернатива от колектива от експерти изготвил оценката за 
степента на въздействие защитените зони. 

Към настоящия момент не се налага предлагане на алтернативи по отношение на 
разположението на отделните устройствени територии и зони, предвиждани с ОУП. Такава 
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необходимост може да възникне едва на следващия етап на планиране, свързано с прилагането 
на ОУП. 

7.3 Нулева алтернатива 

Според т. 8 на допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта на 
планове и програми е целите на опазване на защитените зони, „нулевата алтернатива” е 
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите когато инвестиционните 
намерения, които се прилагат, не могат да бъдат осъществени. Нулевата алтернатива, т.е. 
неосъществяването на ОУП, няма да предизвика каквото и да било неблагоприятно въздействие 
върху компонентите на околната среда извън съществуващото от други фактори в момента в 
защитените зони. Тази алтернатива е изцяло съвместима с целите и предмета на опазването им. 
Може да бъде изпълнена от гледна точка на целите на опазване на защитените зони и прилагане 
на действащите Закон за биологичното разнообразие, Директива 92/43/ЕИО и Директива 
2009/147/ЕЕС. 

 

С прилагането на посочените в т.6 смекчаващи мерки ще се гарантира опазването на 
специфичните екологични параметри в границите на разглежданите защитени зони - 

приоритетни природни местообитания, местообитания на целеви животински видове, 
както и на защитените територии попадащи в тях. При изпъление на предложените 
смекчаващи мерки ще се намали очакваното отрицателното въздействие върху 
защитените зони. В резултат на изпълнение на предложените мероприятия се счита, че 
реализацията на ОУП на община Плевен ще бъде съвместима с предмета и целите на 
четирите защитени зони, и въздействието ще бъде сведено до незначително. 

 

8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЕКТИТЕ/ТРАСЕТАТА 

НА ПЛАНА СПРЯМО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

Приложени са в текста на ДОСВ.  

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие, съобразно критериите 
по чл. 22 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони. 

9.1. Пълна характеристика на плана: териториален обхват, обем, мащаб и други 
спецификации на ОУП, връзки на ОУП със защитените зони (ключови разстояния) и т.н. 

Пълна характеристика на ОУП беше представена в т. 1, а характеристиката на 
инвестиционни предложения с оглед изясняване на кумулативен ефект в т. 2. С реализацията на 
предвидените териториално-устройствени зони на ОУПО Плевен, не се очаква да бъдат 
значително засегнати и увредени видове бозайници, влечуги, земноводни, риби, безгръбначни и 
растения, и техните местообитания, местообитанията на видове и типовете природни 
местообитания, предмет на опазване в защитените зони. Експлоатацията на обектите и 
съоръженията и урбанизиране на една малка част от терените в зоните, предполага увеличаване 
на антропогенното натоварване, което се очаква да бъде в рамките на емкостта на формираните 
екосистеми.  
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9.2. Характеристика на други планове, програми и инвестиционни предложения, 
съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с 
оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони. 

Подробно са изяснени в т. 3 описания на елементите на плана, които самостоятелно или в 
комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да 
окажат значително въздействие върху защитените зони или тяхните елементи. 

9.3. Характеристики на защитените зони – предмет и цели на опазване, наличие на 
приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, допринасящи за 
природозащитната стойност на зоната, специфична значимост и/или уязвимост, елементи 
на защитената зона, чувствителни към промени, природозащитно състояние 

(благоприятно или не). 

Пълното описание и характеристика на защитени зони за опазване на местообитанията и 
местообитанията на видовете, представени в т. 4. 

9.4. Област на въздействие. 

а) Типове природни местообитания – предмет на опазване на защитените зони, в 
областта на въздействие на плана – площ, местоположение, приоритетност, уязвимост, 
състояние. 

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

б) Местообитания и популации, на видовете – предмет на опазване в защитените 
зони, в областта на въздействие на плана  

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания – предмет на 
опазване в защитените зони, в областта на въздействие на плана. 

Направена е подробна характеристика в точка 5. от доклада 

Степента на въздействие върху защитени зони BG000181 Река Вит и BG0000240 Студенец 

(птици и местообитания), ще е незначителна, свързана с минимален  антропогенен натиск, в 
рамките на емкостта на формираните екосистеми. Няма да има върху местообитания и видове, 
предмет на опазване, ще има единствено минимално въздействие върху определени 
местообитания и видове, както е показано в т. 5.1. 

9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете – предмет 
на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плана. 

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

Степента на въздействие върху защитени зони BG000181 Река Вит и BG0000240 Студенец 
(птици и местообитания), ще е незначителна, свързана с минимален  антропогенен натиск, в 
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рамките на емкостта на формираните екосистеми. Няма да има върху местообитания и видове, 
предмет на опазване, ще има единствено минимално въздействие върху определени 
местообитания и видове, както е показано в т. 5.1. 

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони. 

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 

Реализацията на ОУПО Плевен в посочените терени и граници не влиза в противоречие и 
не нарушава целите за обявяването и определянето на защитените зони. 

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки. 

Направена е подробна характеристика в т. 6. от доклада. 

9.9. Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за промени 
на ОУП. 

Направена е подробна характеристика в т. 7. от доклада. 

В обобщение на вида и степента на въздействие върху предмета и целите защитените 

зони, в резултат на прилагането на ОУП Плевен, могат да се направят следните изводи: 

 Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове; 
 Благоприятното природозащитно състояние на растителните и животински видове, 

които са от значение за Общността, няма да бъде изменено. Няма да се засегне пряко и да се 
въздейства върху включените в предмета на опазване в зоните видове и техните местообитания. 
Структурата, функциите и целите на зоните няма да бъдат нарушени, както и връзката по 
между им и с останалите зони от екологичната мрежа, като не се създават бариери, които да 
нарушат съществуващи биокоридори; 

 Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, 
няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им; 

 Реализацията на ОУПО Плевен няма да предизвика такива сукцесионни процеси, 
водещи до мащабна промяна на видовия състав или в условията на средата – химически, 
хидроложки, геоложки, климатични или други промени; 

 

Описанието и анализът на вероятността и степента на въздействие на ОУПО Плевен върху 
предмета и целите на опазване на защитените зони са направени на база характеристиката на 
флората и фауната след извършени терени проучвания. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКИПА ИЗГОТВИЛ ДОСВ: 

Заключенията за степента на отрицателно въздействие върху защитените зони са 
съобразени с изискванията и критериите на чл. 22 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения с предмета и целите 
на опазване на защитените зони. 
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С изпълнението, прилагането и предвижданията на ОУПО Плевен  НЯМА ДА БЪДЕ 
ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ на защитени зони 
BG000181 Река Вит и BG0000240 Студенец (птици и местообитания).  

Няма да бъдат засегнати и увредени видове предмет на опазване в зоните. Няма да 
бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични 
видове, няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации. 

 

10. НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ОТ ЗБР И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
КОНКРЕТНИ КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ 34. ОТ ЗБР (КОГАТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ПО Т. 9, Е ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА ОПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЗЗ 
ЩЕ БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЛАНА, И ЧЕ НЕ Е НА 
ЛИЦЕ ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ). 

Предвид направеното заключение, не са налице обстоятелства за прилагане на чл. 33 от 
Закона за биологичното разнообразие. 

Не са необходими специални компенсиращи мерки. 
 

11. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И 
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ. 

При разработването на доклада са използвани литературни данни основно от последното 
картиране на защитените зони по Натура 2000 в България - специфична информация 
получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I"  (http://natura2000.moew.government.bg/), друга 

използвана литература, посочена в т. 12, както и от собствени полеви наблюдения и 
проучвания. Не са срещнати трудности при набирането на необходимата информация. 

 

Камерална фаза 

Определянето на висшите растения (без мъховете) е по следва Делипавлов & Чешмеджиев 
(2003). Местообитанията от Директива 92/43 на EEC (1992) са определени в съответствие с 
Interpretation Manual of European Habitats (2007), Кавръкова и др. (2009) и Законът за 
биологичното разбооразие (2007). 

Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са крайния етап на 
тази фаза. 

 

Теренни проучвания 

Теренните проучвания се проведоха през месеците май и юни, когато е оптимума на 
развитие на храстовите, тревните и горските съобщества в района на изследване. С помощта на 
изготвената карта на Общия устройствен план на Община Плевен, както и на GPS. 

Местата, в които се предвижда антропогенно въздействие са локализирани. След 
обхождане на засегната територия е направен кратък списък на разпространените висши 
растения, като основен акцент е отделен на консервационно значимите видове. В случаите 
когато се засяга природно местообитание от Директива 92/43 на EEC (1992) е направено и 

http://natura2000.moew.government.bg/
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фитоценотично описание по метода на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff & van der 

Maarel 1973). 

Пробните площадки са поставяни в хомогенни и представителни за растителните 
съобщества участъци. В европейската фитоценология липсва общоприето стандартизиране на 
размера на пробните площадки в зависимост от растителността, която се изследва (Dengler et al. 
2009). Приема се, че размерът на пробната площадка, трябва да е “минималната територия за 
проявление на растителното съобщество” (minimal area), т.е. най-малката територия, в която се 
срещат всички видове разпространени в него или поне 90 % от тях. 

Размерът на пробните площадки е стандартизиран според Chytrý & Otýpková (2003), като 
за тревните съобщества е 16 m2. 

В случаите когато има ясен доминиращ вид в съобществото той също е посочен. 
Специално внимание е отделено на оценката на антропогенното въздействие, което е оценявано 
в зависимост от навлизането на рудерални видове, замърсеността с битови отпадъци, 
отдалечеността от селища, сметища и др. 

Таксономията на висшите растения (без мъховете) следва Делипавлов & Чешмеджиев 
(2003), но също така отделни справки са правени по Кожухаров (ред.) (1992). 

Всяко описание съдържа идентификаторен номер, локалитет, GPS координати (WGS84), 
събрани с Garmin 62st. Също така е събрана информация и за стандартните екологични 
характеристики. 

11.2. По компонент фауна. 
За изготвяне на настоящия доклад са извършени основни едномесечни теренни 

наблюдения в периода 15.05.2018 г. – 30.07.2018 г., обхващащи района на Община Плевен, през 
светлата и тъмната част на денонощието. Използвани са някои утвърдени от Националната 
система за мониторинг на биологичното разнообразие методики, публикувани на интернет-

страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: 
 

Безгръбначни 

Визуални методи за определяне на плътността при сухоземни епигеобионти. На площадки 
с определена площ се отчитат индивидите от съответния вид. Пригодни при монитиране на 
Arachnida (паяци, солифуги) (Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ; Попов и др., 
2000а). [Институт по зоология - БАН] 

2.Почвени капани тип BARBER за определяне на плътността на епигеобионти. В почвата 
се закопават пластмасови кофички до нивото на субстрата с размери d = 9 cm, h = 12 cm, пълни 
до половината с консервант (формалин 10-20 %). Разполагат се през 10-15 m в редици по 4 броя 
с цел да обхванат основните съобщества в районите на изследване (поляни, хвойна, окрайнина 
на гора). Съдържанието им се събира един път месечно. Предимство на земните капани (pitfall 
traps) е, че освен добрите резултати при събиране на фаунистичните материали, те са удобни за 
стационарни екологични изследвания. Всеки капан има постоянна пространствена локализация. 
Така той представлява дълговременна мониторингова станция, отчитаща особеностите на 
екологичните параметри на ниво микроместообитание. Постоянното положение на капаните 
дава възможност да се направи подробно описание на средата около тях, както и да се следят 
измененията във времето. Тази методика позволява постоянни наблюдения в течение на дълъг 
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период от време. Обслужването на системата от ловилки е просто и не изисква специална 
подготовка. (Попов, 1999; Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по 
зоология - БАН] 

3.Метод на предварително маркиране и повторно улавяне (Jolly, 1965; Mainly & Parr, 
1984). Използва се ентомологичен сак и се прилага при мониторинг на Odonata. За маркиране на 
индивидите се използват символи, които се нанасят върху крилата с лак.[Природозащитна 
школа “Ешна”, София, Милен Маринов].  

4.Методи за определяне на плътността на хербобионтни насекоми. Прилага се при 
събиране на видове, обитаващи открити тревни площи. Използва се стандартен сак с d = 30 cm. 
Плътността на хербиколните форми се проследява по метода на откосите, приведени към m2. 
Мненията на авторите за необходимия брой на откосите, които отговарят на 1 m2, се колебаят 
от 3 до 5. Поради разнородния характер на тревната покривка, различните морфотипове 
растения, пресечеността на терена и дължината на откосите е желателно да се приеме 
съотношението 5 откоса = 1 m2. Материалът от всяка площадка -125 откоса = 25 m2 се събира 
на 5 части от по 25 откоса (5 m2), разпределени равномерно по територията на площадката. 
След отчитането на 25 откоса следващите откоси се правят на около 100 m от мястото на 
първите откоси. Схемата на взимане на пробите представлява кръст с рамене от по 100 m. При 
подобен начин на отчитане на по 25 откоса е по-малка вероятността за грешки при 
изброяването на уловените екземпляри и изследваната площ се обхваща по-пълно. (Попов, 
Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

5.Метод за отчитане на плътността при насекоми посредством ръчен сбор. Събиране за 
единица време по почвената повърхност, под камъни, паднали дървета, дюнна растителност и 
др. (Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

6.Метод за отчитане на плътността при членестоноги посредством стръскване на клони на 
дървета и храсти за единица време. Използват се специални сакове или “чадъри”. (Попов, 
Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

7.Метод за отчитане на плътността при членестоноги чрез пресяване на почвена настилка, 
детрит и сухи листа. Използва се система от сита с определени размери на очите. (Попов, 
Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

8.Метод за отчитане на плътността при стиго- и кренобионтните мекотели чрез 
изброяване на черупките им върху определена площ. [Институт по зоология - БАН] 

9.Метод за отчитане на плътността на сухоземни черупчести мекотели. Използва се 
система от повърхностни квадратни проби с размери 25/25 (Oekland, 1929, 1930). За почвени 
форми се използва метелна рамка с размери 25/25/10 и система от сита с различен размер на 
очите (1-5 мм). За количествено представяне се използва принципната схема на Ant (1969) 
(Ириков, 2002-2004) [ЦЛОЕ - БАН; ПУ “П. Хилендарски” - Катедра Екология] 

10.Малезови ловилки. Широко се използват в чужбина за събиране на летящи насекоми. 
Експонацията им може да обхване продължителен период (от дни до месеци) от време. Тези 
ловилки дават представителна информация за летящите насекоми, независимо дали имат 
дневна или нощна активност. Постоянното положение на ловилките позволява да се направи 
описание на средата около тях и да се следят измененията във времето. Удобни са за 
екологични, фаунистични и мониторингови изследвания. Експлоатацията им е проста и се 
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свежда до замяна на банката с консервираща течност и охрана на ловилката. [Институт по 
зоология - БАН] 

 

Безопашати земноводни 

- Отчитане броя на индивидите. Претърсва се целия обект. Отчитат се всички адултни, 
субадултни и ювенилните екземпляри; 

- Отчитане на броя на клумпени, шнурове и единично снесени яйца; 
- В определените места, съобразно с конкретните особености на хабитати се определят 

трансекти, или набелязват работни площадки, в които се извършва търсенето и отчитането на 
животните. 

Опашати земноводни 

- Претърсване на целия обект. Организират се нощни наблюдения, тъй като тогава 
активността на животните е по-голяма. Отчитат се само възрастни и субадултни индивиди, като 
регистрираните и преброени ларви могат да се водят в отделен отчет; 

- Отчитане на броя на намерените яйца, както и броя на местата, в които са открити яйца. 
Влечуги (костенурки) 
- Трансектен метод. 
Регистрират се всички открити индивиди: възрастни, субадулти и ювенилни. 
- Площадков метод. 
В конкретния случай се работи с определена работна площадка, в която се извършва 

търсенето на животните. 

Прилепи 

Теренни обходи на скални ниши, цепнатини, изоставени сгради. 
Използване са Детектори за прилепи – Transect Tranquuility и NE612-receiver, Преносим 

компютър (записващо устройство), GPS MIO A701, DELL X51,  Термо-хигрометър. 

Записите за настоящото изследване са направени с Детектор за ултразвук NE612-receiver - 

тип heterodyne and Transect Tranquuility time expansion detector, а обработката на данните е 
извършена с програмен продукт „BatSound”. 

Записите с Детектора се правят във времеви период 1 час след залеза на слънцето за 
интервала от 20:00 до 02:30 в тъмната част на денонощието, когато прилепите са активни, като 
се приложи както точков, така и трансектен метод.. 

Записите са извършвани точково, на три работни честоти и в диапазона 17-120 Hz: 

За идентифициране на географското местоположение на точките, в които се извършва 
замерване, са използвани GPS-устройства, комбинирани с преносими компютри. 

Картата на района се набавя посредством интернет връзка с Google Earth, който 
предоставя достъп в реално време до триизмерен модел на Земята с детайлни сателитни снимки 
на всяка точка от земната повърхност. 

Benda et al. (2003) обобщават наличната информация за прилепите в района. 
Проучването се извърши по трансектен и точков метод за многовидово проучване “от 

точка и в движение” (“walk and spot counts”). 
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Бозайници без прилепи 

Трансектен метод с визуални наблюдения през светлата част на денонощието, както 
изследване на следи и екскременти. Трансектен метод за хишници, съгласно НСМБР. 

При оценка на въздействието върху природните местообитания, местообитанията на 
видовете и техните находища беше извършено компютърно моделиране на наличната 
информация за защитените зони, предвижданията на ОУП и събраните теренни данни. 
Използвана е GIS платформа, като основен слой (подложка) са използвани сателитни снимки 
(GoogleEarth) и ортофото снимки изтеглени от сайта на МРРБ: http://212.122.182.101/MRRB/. 

Използвана е съществуващата актуална научна информация и основните нормативни 
документи свързани с природозащитното законодателство, направен преглед на 
съществуващите източници на информация (научни публикации, провеждани експертизи, 
снимки, карти, национални и международни нормативни документи и други информационни 
източници свързани с рационалното ползване и опазване на растителните ресурси и 
биологичното разнообразие). Идентифицирането на местообитанията е според Ръководството 
за определяне на местообитания от европейска значимост в България (Кавръкова, Димова, 
Димитров, Цонев & Белев, 2005). Таксономичната принадлежност и географското 
разпространение на растенията се определя по Флора на България (т. І-Х, 1962 – 1995), 

Определител на висшите растения в България (Кожухаров Ст. и др. 1992). При теренните 
проучвания на растителността се прилага еколого-фитоценотичен метод на изследване в 
ключови (характерни) участъци, за верифициране на флористичния състав на растителните 
съобщества отговарящ на съответното природно местообиание. 

При теренни проучвания се отчитат установените особености на местообитанията и се 

отчете степента на антропогенното натоварване към момента и потенциалното – при прилагане 
на устройствените решения, предвидени в ОУПО, предварителен проект. Прилага се 
екосистемен метод за установяване на степента на стабилност и устойчивост на екосестемите в 
рамките на природните местообитания. При оценка състоянието на екосистемите се ползват 
Закона за биологичното разнообразие (2002), Национален план за опазване на биологичното 
разнообразие (2000, ЗБР-посл. изм. ДВ, бр.33, 26.04.2011г.), Наръчник за Натура 2000 в 
България (2002), Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 за запазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна и други международни и национални документи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Проект за Общ устройствен план на община Плевен; 

2. Картен материал на Проект за Общ устройствен план на община Плевен; 

3. Опорен план; 
4. Дипломи на експерти изготвили ДОСВ; 
5. Трудови книжки на експерти изготвили ДОСВ; 
6. Служебни бележки, референции, СВ и справка за изготвени ДОВС, ДОВОС, ДЕО на 

експерти изготвили ДОСВ на проекта на ОУП Плевен. 


	Докладът за Оценка на съвместимостта и въздействието на Общ устройствен план на община Плевен върху предмета и целите на опазване на:
	се изготвя на основание чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) и чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предл...
	Докладът е преработен и допълнен от колектив от експерти в обхвата и при спазване на критериите и изискванията на чл. 21, 22 и 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестици...
	Община Плевен се намира в Северозападен район от ниво 2 на България и е част от териториалните граници на област Плевен. Общината граничи на запад с община Долни Дъбник, на северозапад с община Долна Митрополия, на север с община Гулянци, на североизт...
	Схема на община Плевен
	Общината включва в състава си 25 населени места, от които 2 града (Плевен и Славяново) и 23 села (Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пе...
	Географското положение, в съчетание с равнинния релеф на Дунавската равнина, формира добра предпоставка за транспортно-комуникационното развитие на общината. Това обособява нейната важна роля в регионален и национален план, по отношение осигуряването ...
	Ролята и мястото на общината в националното пространство е представена в най-голяма степен от административен, икономически, политически, културен и транспортен център – град Плевен.
	Релеф
	Преобладаващият релеф на общината е равнинен на североизток и хълмист на юг и югозапад. Открояват се изпъкналите форми на релефа, като Плевенските височини се характеризират със силно изразена карстова структура. Най – високата точка за общината и Пле...
	Климат
	Климатът на територията на общината е умерено-континентален, като е налице голяма средногодишна амплитуда, характеризираща се от горещо лято и студена зима. Откритостта към север и северозапад позволява нахлуване на континентални въздушни маси през зи...
	Температури
	Средногодишната температура в община Плевен е 10,8 С. През студеното полугодие се наблюдават високи температурни инверсии. Често срещани са и засушаванията в края на лятото и ранната есен, което налага изкуственото напояване на земеделските площи.
	Източник: https://www.meteoblue.com/bg
	Диаграма Максимални температури за община Плевен
	Диаграмата за "Максимална температура" за община Плевен показва колко са дните на месечна база, в които са достигнати определени температурни стойности.
	Средната температура през юли е около 23 С, а през месец януари е отрицателна около – 1 С. Средните месечни и годишни температури са типични за местата в умереноконтиненталната климатична област. Абсолютните (максимални – плюс 43,4 С и минимални – мин...
	Диаграма Средни температури и валежи на община Плевен
	Източник: https://www.meteoblue.com/bg
	“Среднодневният максимум” (плътна червена линия) показва средната максимална дневна температура за всеки месец за община Плевен. По същия начин "Среднодневният минимум" (плътна синя линия) показва средната минимална дневна температура. Горещите дни и ...
	Валежи
	Годишната сума на валежите е между 500 – 600 мм. Видно от графиката най - много валежи падат в края на пролетта и началото на лятото (април - май - юни), а най-малко през м. август. През пролетта и лятото се забелязват гръмотевични бури, придружени от...
	Диаграмa Количество на валежите за община Плевен
	Източник: https://www.meteoblue.com/bg
	От дните с всички видове валежи – дъжд, сняг и дъжд и сняг (около 127 дни годишно) преобладават тези с валежни количества до 5 mm (около 88 дни). Валежни дневни количества от 5 до 10 mm са регистрирани средногодишно в 22 ди, а над 10 mm – средногодишн...
	Средногодишната относителна влажност на въздуха е 75%. Високата влажност на въздуха е предпоставка за образуване на мъгли. В град Плевен броят на регистрираните дни с мъгли средногодишно възлиза на 51. Мъглите благоприятстват за повишаване нивото на з...
	Диаграма Облачни, слънчеви и валежни дни в община Плевен
	Източник: https://www.meteoblue.com/bg
	Максимална облачност се наблюдава през зимния сезон, а минималната – през м. август.
	Дните с относителна влажност са 85,7. Високата влажност на въздуха го прави по-бавно подвижен и разсейването на вредните емисии е трудно осъществимо. Високата влажност на въздуха е предпоставка за образуване на мъгли.
	Вятър
	Диаграма Скорост на вятъра в района на община Плевен
	Източник: https://www.meteoblue.com/bg
	Диаграмата показва колко са очакваните дни в месеца, в които вятърът ще достигна определена скорост. Ветровете със скорост до 12 км/ч се наблюдават в 103 дни от годината, преобладаващи са ветровете със скорост от 13 до 19 км/ч (в 115 дни). Докато скор...
	Преобладават западните, северозападните и източни ветрове. Преносът на студените въздушни маси е от север през зимата, през пролетта и лятото се наблюдават гръмотевични бури с поройни валежи. Не са редки случаите на продължителни засушавания в края на...
	Таблица Показатели на розата на ветровете
	Фигура Роза на ветровете в района на Плевен
	Спецификата на „розата на ветровете“ в района на Плевен се проявява по следния начин: преобладаващите ветрове са в посока запад – изток. Като частност се проявяват северозападните и североизточните ветрове. Предимно нахлуват влажни атлантически маси. ...
	Климатичните особености на района позволяват отглеждането на редица земеделски култури – зърнени, зеленчуци, технически култури, овощни.
	Защитени територии
	Към настоящият момент България има развита мрежа от защитени територии в европейски план, включваща 973 ЗТ с обща площ 583 876.3 хa, което представлява около 5.3 % от територията и акваторията на страната. В системата от ЗТ се включват резерватите, на...
	В община Плевен са обособени следните защитени територии, обявени като такива, поради изключителната им стойност, произтичаща от присъщата им рядкост, представителност, естетичност, или които имат значение за науката и културата. В таблицата по-долу с...
	Таблица Защитени територии по ЗЗТ
	Природните забележителности са представени от Каньоновидни долини, „Чернелка” – карстова долина на р.Чернелка (приток на р. Вит), пещера „Разбитица” , „Фосилно находище на Баденската фауна“, „Опански баир” и „Находище на терциерни /тортонски/ вкаменел...
	Природна забележителност “ Карстово ждрело Чернелка представлява живописен карстов каньон в централната част на Дунавската равнина, на около 12 км от град Плевен. По протежение на 7 км малката река Чернелка е образувала живописен каньон с ширина- от 6...
	Изключителното богатство на скални образувания, специфичната орнитофауна и разнообразната флора са причина през 1969г. района да бъде обявен за природна забележителност. Тук се срещат представители на над 200 вида птици, 9 вида риби, 5 вида земноводни...
	През 2001 година по проект на Община Плевен в местността „Чернелка” е изградена екопътека, където са поставени 18 моста, много барбекюта, беседки, места за отдих. Главната цел на екопътеката е повишаване на екологичната култура на посетителите и пряко...
	С прекрасните си природни дадености, уникални исторически и природни обекти, резерват “Чернелка” е едно удивително място за пълноценен отдих, и разнообразни развлечения на съвременния градски човек.
	Защитените местности в района на общината представляват територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармоничното съжителство на човека и природата и местообитания на застрашени, редки или уязвими растит...
	Защитени зони
	Защитените зони са територии, предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния естествен район на разпространение. България е на второ място в ЕС с процен...
	Освен защитените територии, природни забележителности и защитени местности на територията на общината са разположени и зони под специална защита по единната европейска мрежа НАТУРА 2000. Мрежата гарантира поддържането, и където е необходимо, възстанов...
	Таблица Защитени зони на територията на Община Плевен
	ПРОГНОЗА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ –ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ
	Основно предназначение на териториите, режими на устройство и параметри на натоварване
	Основната цел на Общия устройствен план на Община Плевен е да даде цялостна концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. Р...
	Обхватът на разработката включва землищата на всички села на територията на Община Плевен (Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, ...
	В проектното предложение на ОУПО Плевен, за землището на гр. Плевен не се предоставя устройствено решение, тъй като то подлежи на самостоятелна разработка за ОУП на гр. Плевен и респективно неговото землище.
	Основно предназначение на териториите
	Териториалната структура на община Плевен според вида на територията се дели на:
	Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
	Територии на транспорта;
	Земеделски територии;
	Горски територии;
	Територии, заети от води и водни обекти;
	Защитени територии;
	Нарушени територии за възстановяване.
	Режими на устройство
	На територията на общината е въведен един режим:
	Земеделски територии с допустима смяна на предназначението (ЗЗтп) – допуска се смяна на предназначението според решение на ОбС, ОЕСУТ и компетентни органи.
	Параметри на натоварване
	Показателите за застрояване са съобразени с условията на Наредба 7 за ПНУОВТУЗ и те са за основните видове устройствени зони и територии разписани в Приложение 1 към Правилата и нормативите за прилагане на ОПУО Плевен.
	Баланс на територията
	Спрямо изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове, в табличен вид е представено разпределението на териториите по основно предназначение, основаващо се на данните за начин на трайно ползване (НТП) в обхва...
	В проектното предложение, територии част от землището на гр. Плевен запазват предназначението си спрямо съществуващото положение в баланса, тъй като те са обект на отделна разработка на ОУП на гр. Плевен.
	Баланс на територията на община Плевен – Посочен в Приложение 1 на ДОСВ.
	Развитие на урбанизираните територии
	Преобладаващата селищна структура на община Плевен е компактната. Някои населени места като Беглеж, Горталово и Къртожабене притежават линеарна структура, обуславена от природо-географските условия и преминаващи през населените места реки и главни ...
	Характерно за Славяново, Пелишат, Къшин и Коиловци е фрагментиране на производствените зони и дистанциране от компактната структура на населените места, поради специфични производствени процеси. Това поставя доста трудни задачи за решаване пред...
	Предвижданията на ОУПО Плевен за пространствено развитие са насочени основно към социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на инвестиционни инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното развитие, какт...
	Спрямо чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, с общият устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните територии, които са „строителна граница на населено място“.
	За територията на община Плевен има действащи кадастрални и регулационни планове, актуални цифрови модели на картите на възстановената собственост (КВС), както и актуални кадастрални карти (за землището на гр. Плевен).
	Предвиждания на ОУПО Плевен за разширяване на строителните граници на населените места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии до населените места, които са подходящи за застрояване, или вече са с променено предназначение, но ...
	Землище на гр. Плевен – за развитието на населеното място и неговото землище е налице създаването на самостоятелна разработка – ОУП на гр. Плевен. ОУП на община Плевен се е съобразил изцяло с устройствените предвиждания на проекта за землището на гр...
	Землище на гр. Славяново
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии – формират се две жилищни зони с ниско етажно жилищно застрояване на базата на територии в регулация на гр. Славяново и втора жилищна зона около съществуващи спортни съоръжения южно:
	1/Жм = 422.1 ха
	2/Жм = 44.2 ха
	Предимно производствени територии – обособяват се пет предимно производствени зони на базата на съществуващи терени със сменено предназначение за производствени нужди с разположение северно, западно и южно от населението място. Площта им е как...
	1/Пп = 82.2 ха
	2/Пп= 20.6 ха
	3/Пп= 37.2 ха
	4/Пп= 30.0 ха
	5/Пп= 9.5 ха
	Територии за озеленяване – обособяват се две зони за спорт и рекреация на „основата“ на съществуващи такива – северно и южно от града с означение и площ 1/Оз = 7.5 ха и 2/Оз = 4.1 ха. Формират се гробищен парк от съществуващ такъв, северно от гра...
	Земеделски територии
	Всички земеделски територии запазват предназначението без посочените по-горе промени в жилищни и производствени зони.
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Беглеж
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии се разширяват и включват към регулационните граници на населеното място с обща площ от 11.6 ха.
	Предимно производствени територии – обособява се една западна предимно производствена зона на базата на съществуващи имоти и се присъединява към регулационните граници на населеното място: Извън регулационните граници на населеното място се обосо...
	1/Пп = 10.5 ха
	862/Пп = 18.4 ха
	Територии за озеленяване – съществуващия гробищен парк се разширява на запад в имот общинска публична собственост:
	881/Оз = 7.2 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии не се променят с изключение на посочените по-горе окрупняване на територии на базата на имоти с вече сменено предназначение.
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Бохот
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват на югоизток на базата на предвидените в регулационния план на селото имоти с обща площ от 3.1 ха.
	Предимно производствени територии – формират се три предимно производствени зони северно, северозападно и югозападно на базата на съществуващи производствени и складови имоти и се включват в регулационните граници на селото:
	1/Пп = 6.5 ха
	2/Пп = 3.7 ха
	3/Пп = 33.3 ха
	Територии за озеленяване – обособява се спортен обект на базата на съществуващ такъв и се разширява гробищния парк на селото в имот общинска публична собственост:
	684/Оз = 1.7 ха
	717/Оз = 2.6 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се отреждат западно от селото по протежение на транспортното трасе:
	685/ЗЗтп = 7.6
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Брестовец
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии – жилищните територии се разширяват с 1.5 ха, за да се формира зона едно за жилищни нужди, както и с създаването на втора зона югоизточно от населеното място.
	1/Жм = 115.9 ха
	2/Жм = 20.4 ха
	Предимно производствени територии – създава се една предимно производствена зона източно от населеното място върху множество индивидуални инициативи за производствени и складови дейности:
	1/Пп = 19.5 ха
	Територии за озеленяване – двете съществуващи гробища на населеното място се разширяват в имоти общинска публична собственост за се отговори по-добре на нарастващите нужди на населението:
	563/Оз = 2.1 ха
	565/Оз = 1.0 ха
	Територии със специално предназначение – формира се зона в най-южната част на землището, която се стопанисва от Министерство на отбраната и се използва с отбранителни цели за нуждите на Българската армия:
	Зона 710 = 47.3 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се заделят северно от селото:
	522/ЗЗтп = 13.5 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Бръшляница
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии не се разширяват.
	Създават се две предимно производствени зони на базата на съществуващи такива северно и южно от населеното място:
	1/Пп = 7.9 ха
	2/Пп = 15.3 ха
	Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище североизточно от селото до площ от 2.4 ха в територии общинска публична собственост.
	Земеделски територии
	Обособяват се две зони от земеделски територии с допустима промяна на предназначението северно и южно от населеното място:
	5/ЗЗтп = 13.8
	20-1/ЗЗтп = 2.4
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Буковлък
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват югозападно от селото с площ 6.4 ха с цел окрупняване на територии с вече променено предназначение.
	Предимно производствени територии – формират се две производствени територии югозападно и югоизточно.
	1/Пп = 2.1 ха
	2/Пп = 3.1 ха
	Територии за озеленяване – разширява се гробищния парк за да отговори на неуредените проблеми с погребалния процес и на двете вероизповедания:
	276/Оз = 1.1 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – създават се две зони за окрупняване на територии с вече променено предназначение:
	277/ЗЗтп = 20.4 ха
	279/ЗЗтп = 8.3 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Върбица
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии запазват площта си.
	Създават се две предимно производствени зони североизточно и югозападно на базата на съществуващи такива.
	1/Пп = 10.1
	2/Пп = 30.7
	Територии за озеленяване - разширяват се съществуващото гробище в имоти общинска публична собственост и се обособява спортен терен на базата на съществуващ такъв.
	128/Оз = 1.9 ха
	177/ Оз = 0.6 ха
	Земеделски територии
	Земеделските територии не се променят с изключение на посочените по-горе територии.
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Горталово
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии на населеното място се разширяват с 0.2 ха източно и западно от населеното място и се включват в регулационните граници на населеното място.
	Предимно производствени територии – източно от селото се формира територия с режим на застрояване предимно производствени дейности, която окрупнява вече съществуващи производствени и складови дейности:
	728/Пп = 4.8 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии намаляват с 0.9 в следствие на окрупняване на производствените територии.
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Гривица
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват на юг и север с обща площ от 9.9 ха.
	Предимно производствени територии – формат се две зони североизточно и южно от населеното място на базата на съществуващи такива:
	1/Пп = 8.7 ха
	2/Пп = 12.9 ха
	Територии за озеленяване – запазва се парка западно от населено място и се разширява съществуващото гробище северно:
	354/Оз = 29.7 ха
	357/Оз = 2.4 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се формират източно от населеното място:
	355/ЗЗтп = 13.1 ха
	351/ЗЗтп = 38.1 ха
	389/ЗЗтп = 4.4 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Дисевица
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии запазват площта си.
	Чисто производствени територии – на територията на землището се намира част от Рафинерия „Плама Плевен“ АД, която се отрежда в чисто производствени зони 400 и 371. Обособява се и нова зона за чисто производство до товарната гара южно от с. Ясен...
	400/Пч = 80.9 ха
	371/Пч = 10.5 ха
	345/Пч = 6.6 ха
	Предимно производствени територии – на територията на землището и не в непосредствена близост до населеното място се образуват 3 предимно производствени зони на базата на съществуващи имоти с променено предназначение:
	376/ Пп = 16.3 ха
	375/Пп = 9.9 ха
	409/Пп = 9.4 ха
	Територии за озеленяване – разширява се гробището на селото в южна посока върху територии с общинска частна собственост – горски територии:
	404/Оз = 1.2 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формират се две зони северно от селото и североизточно от селото върху територии Параграф 4 в местността „Булин дол“
	403/ЗЗтп = 2.1 ха
	383/ЗЗтп = 52.5 ха
	Горски територии
	Горските територии намаляват с общо 0.5 ха за нуждите на гробищния парк.
	Землище на с. Коиловци
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват с имоти предвидени в регулационния план на селото на север и запад с обща площ от 1.5 ха.
	Предимно производствените територии се разширяват за обособяване на две индивидуални зони източно и югозападно от селото, които се включват в регулационните граници на селото:
	1/Пп = 17.5 ха
	2/Пп = 36.0 ха
	Територии за озеленяване - обособяват за двата гробищни парка – източно и северно от селото. Първия се разширява в територии общинска публична собственост. Формира се спортен терен на базата на съществуващ такъв югозападно от селото:
	1/Оз = 5.6 ха
	78/Оз = 0.2 ха
	136/Оз = 2.5 ха
	Земеделски територии
	Формира се зона с земеделски територии с допустима промяна на предназначението на юг от селото:
	137/ЗЗтп = 31.3 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Къртожабене
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват северно и южно на базата на имоти с вече променено предназначение и се включват в регулационните граници на селото:
	1/Жм = + 2.9 ха
	Рекреационни устройствени зони за курортен отдих – създава се курортна зона на базата на съществуваща такава – южно от селото:
	582/Ок = 1.7 ха
	Територии за озеленяване – обособява се ново гробище западно от селото върху имот общинска частна собственост:
	555/Оз = 0.2 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – имотите по Параграф 4 се обособяват в зона с допустима промяна на предназначението западно от селото:
	508-1/ЗЗтп = 15.5 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Къшин
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии се разширяват на север във връзка с предвидени имоти по действащия регулационен план на селото и поради имоти с вече променено предназначение:
	1/Жм = + 4.2 ха
	Предимно производствени територии – формира се зона южно от селото и се включва в регулационните граници на селото:
	1/Пп = 11.5 ха
	Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище на селото в имот общинска публична собственост и се формира зона за озеленяване източно от населеното място:
	484/Оз = 2.0 ха
	Земеделски територии
	Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а останалите запазват предназначението си.
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Ласкар
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват на запад с площ от 0.7 ха и се включват в регулационните граници на населеното място:
	1/Жм = + 0.7 ха
	Предимно производствени територии – обособява се северно производствена зона на базата на съществуваща такава и се приобщава към регулационните граници на населеното място:
	1/Пп = 4.3 ха
	Територии за озеленяване – разширява се съществуващия жилищен парк в южна посока в имот общинска частна собственост:
	823/Оз = 1.2
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението
	805-1/ЗЗтп = 4.5 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Мечка
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии се разширяват, чрез усвояване на имоти предвидени в регулационните планове на населеното място за разширяването му на север, северозапад, юг и югоизток с обща площ 18.0 ха.
	Обособява се източна предимно производствена зона на базата на съществуваща такава, която се включва в регулацията на населеното място и територия с режим на застрояване предимно производствена територия:
	1/Пп = 45.2 ха
	48/Пп = 14.7 ха
	 Територии за озеленяване – разширява се гробищния парк в територии общинска публична собственост и се формира спортен терен на базата на съществуващ такъв:
	38/Оз = 3.8 ха
	51/Оз = 1.4 ха
	Земеделски територии
	Въвежда се режим на земеделски територии с допустима промяна на предназначението североизточно от населеното място:
	39/ЗЗтп = 3.5 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Николаево
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии не се разширяват.
	Предимно производствени територии – формира се една предимно производствена зона на базата на съществуваща такава и се включва в регулационните граници на населеното място:
	1/Пп = 19.7 ха
	Територии за озеленяване – източното гробище запазва размера си, а южното се увеличава за да покрие потребностите на населеното:
	901/Оз = 2.4 ха
	925/Оз = 2.6 ха
	Територии със специално предназначение – формира се една зона от имот с производствени дейност и горски имот стопанисвани от Министерство на отбраната за нуждите на Българската армия:
	Зона 938 = 644.8 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението
	851/ЗЗтп = 11.6 ха
	Горски територии
	Горските територии намаляват площта си подари отреждането им за територии със специално предназначение – 408.7 ха.
	Землище на с. Опанец
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии – формира се жилищна зона западно от населеното място на базата на съществуваща такава и се приобщава в регулационните граници:
	1/Жм = 91.0 ха
	Предимно производствени територии – окрупняват се съществуващи производствени и складови имоти в производствена зона южно от населеното място и се включва в регулация;
	1/Пп = 10.5 ха
	Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище северозападно от селото и се формира спортна зона северно:
	220/Оз = 2.7 ха
	270/Оз = 2.4 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се обособяват югозападно и северозападно от селото:
	187/ЗЗтп = 47.1 ха
	265/ЗЗтп = 7.5 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Пелишат
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват с площ от 8.1 ха на север и юг върху имоти вече отредени за жилищни нужди с влезлия в сила регулационен план на селото.
	Чисто производствени територии – концесионната площ за добив на полезни изкопаеми югозападно от селото се запазва подари продължителността на концесията надхвърляща прогнозния срок на плана:
	695/Пп = 38.0 ха
	Предимно производствени територии – формират се три зони източно и западно, които се включват в регулационните граници на населеното място:
	1/Пп = 27.8 ха
	2/Пп = 26.7 ха
	3/Пп = 10.5 ха
	Територии за озеленяване – съществуващото гробище се разширява на изток в част от имот общинска публична собственост:
	626/Оз = 5.6 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се отреждат западно от селото:
	622/ЗЗтп = 10.4 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Радишево
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии се разширяват на север с площ от 16.2 ха върху терени с частично променено предназначение.
	Чисто производствени територии – обособена на базата на съществуващ имот южно от селото
	555/Пч = 3.6 ха
	Предимно производствени територии се обособят от съществуващи такива, южно от селото:
	533/Пп = 28.7 ха
	Рекреационни устройствени зони за вилен отдих – съществуващите зони по Параграф 4 са оформени във нова зона западно от населеното място:
	452/Ов = 32.9 ха
	Територии за озеленяване
	496/Оз = 1.6 ха
	Територии със специално предназначение стопанисвани от Министерство на отбраната и използвани за нуждите на Българската армия:
	Зона 499 = 88.8 ха
	Зона 532 = 10.3 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии се запазват с изключение на описаните по-горе промени.
	Горски територии
	Горските територии намаляват поради отреждането на територии със специално предназначение източно от селото в зона 499.
	Землище на с. Ралево
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии – разширяват се в северна и западна посока с обща площ от 0.3 ха и се присъединяват към регулационните граници на населеното място.
	Смесени територии – формира се смесена многофункционална зона на базата на имоти с вече променено предназначение по протежение на второкласен републикански път II-35:
	783/Смф = 11.3 ха
	Предимно производствени територии – обособява се предимно производствена зона на базата на имоти с производствени и складови дейности южно от населеното място и се включват в регулационните граници на населеното място:
	1/Пп = 13.3 ха
	Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище на населеното място в западна посока върху части от имот общинска публична собственост:
	758/Оз = 1.7 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формират се две зони с северно от населеното място и южно от населеното място:
	757/ЗЗтп = 5.6 ха
	776/ЗЗтп = 5.8 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Тодорово
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват в югоизточна посока и се включват в регулационните граници на населеното място:
	1/Жм = + 12.9 ха
	Предимно производствени територии – формира се производствена зона източно от селото на базата на имоти с производствени и складови функции:
	1/Пп = 20.9 ха
	Територии за озеленяване – разширява се гробището на селото в югоизточна посока върху имот общинска част на собственост:
	593/Оз = 1.2 ха
	Територии със специално предназначение – формира се зона от имоти стопанисвани от Министерство на отбраната и използвани с отбранителни цели за нуждите на Българската армия:
	Зона 409 = 108.9 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формира се зона северозападно от населеното място:
	592/ЗЗтп = 5.7 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Тученица
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии запазват площта си и не се променят.
	Предимно производствени територии – оформят се производствени територии на базата на съществуващи имоти за производствени и складове дейности, съответно източно и южно от населеното място и се включват в регулационните граници на селото:
	1/Пп = 7.8 ха
	2/Пп = 17.7 ха
	Територии за озеленяване – създава се нов гробищен парк в имот общинска публична собственост южно от селото:
	1/Оз = 1.4 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се отреждат югоизточното от селото и южното от новосформираната производствена зона, по протежение на проектна транспортна отсечка за обходен републикански маршрут – втори клас.
	652-1/ЗЗтп = 7.7 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Търнене
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии не се разширяват.
	Чисто производствени територии – на територията на землището се намира част от Рафинерия „Плама Плевен“ АД, която се отрежда в чисто производствена зона:
	399/Пч = 176.5 ха
	Предимно производствени територии – формира се предимно производствена зона южно от населеното място на базата на съществуваща така:
	439/Пп = 9.6 ха
	Територии за озеленяване – обособява се ново гробище за нуждите и на двете вероизповедания в част от имот с общинска публична собственост:
	441/Оз = 1.2 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формира се зона южно от населеното място на базата на предвижданията за разширяване по регулационния план на селото:
	440/ЗЗтп = 11.8
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Ясен
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии се разширяват на изток, като се формират две жилищни зони – първата на територията на населеното място, а втората от новообразуваната източна жилищна зона:
	1/Жм = 113.7 ха
	2/Жм = 30.8 ха
	Смесени територии – формира се смесена многофункционална зона на базата вече обособени складови и обслужващи обекти:
	318/Смф = 16.9 ха
	Чисто производствени територии – обособява се чисто производствена зона южно от село на базата имоти с вече сменено предназначение:
	344/Пч = 18.5 ха
	Предимно производствени територии – обособяват с три производствени зони от имоти с вече променено предназначение, които само се окрупняват и се включват в строителните граници на населеното място. Формира се производствена зона на същия принцип и се...
	1/Пп = 37.2 ха
	2/Пп = 2.5 ха
	3/Пп = 26.7 ха
	304/Пп = 13.0 ха
	Територии за озеленяване – разширява се гробището на селото в западна посока в имоти частна собственост и на обществени организации. Въвежда се режим на рекултивация за мината с изтичаща концесия през прогнозния срок на плана източно от селото и река ...
	303/Оз = 4.5 ха
	324/Оз = 15.0 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението
	346-1/ЗЗтп = 7.2 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Развитие на инфраструктурата
	Развитие на електроснабдителната инфраструктура
	В инвестиционната програма на ЧЕЗ Разпределение България АД през 2017г. и през последващите години в зависимост от предоставените инвестиционни средства са предвидени следните проекти:
	o Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на ТП 1 Върбица;
	o Реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на ТП 2 Горталово;
	o Подмяна на кабели на територията на гр.Плевен.
	Всички нови устройствени зони в настоящият ОУПО Плевен имат съществуващи електроразпределителни мрежи с изключение на една зона „Предимно производствена устройствена зона“ №728 разположена източно от с.Горталово, за която е предвидено проектно трасе н...
	Развитие на ВиК инфраструктурата
	През 2013 г. е изготвени предпроектно проучвание на проект“ Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия“, с цел подобряване на качеството на водните ресурси, чрез подходящо пречистване на отпадъчните води. Мерките на предпроектното проучване обхващ...
	На територията на населените места в община Плевен се предвиждат следните мерки в два етапа на изпълнение:
	Първи етап включва следните мерки:
	Агломерация Плевен - частична рехабилитация на главния канализационен колектор до ПСОВ –Плевен (1,840) m; Реконструкция, Рехабилитация и Модернизация на ПСОВ - Плевен 130,670ЕЖ – поемане на допълнителни отпадъчни водни количества и натоварвания от изс...
	Агломерация Ясен - рехабилитация на разпределителната мрежа (11.02 km, вкл. 754 СВО) и нова разделна канализационна мрежа (16.71 km канализация, вкл. 1,163 СКО и 0,8 km дъждовна канализация), вкл. една нова канализационна помпена станция и тласкател (...
	Агломерация Буковлък – рехабилитация на разпределителната мрежа (13.57 km, вкл. 1,357СВО) и нова разделна канализационна мрежа (13.15 km канализация, вкл. 1,352 СКО). Гравитачният канализационен колектор до ПСОВ - Плевен вече е изграден.
	Втори етап включва следните мерки:
	Агломерация Плевен (рехабилитация на главния канализационен колектор до ПСОВ - Плевен, съгласно мерките определени в първата фаза; Реконструкция и Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система.
	Агломерация Ясен – рехабилитация на разпределителната мрежа (7,2 km, вкл. 409 СВО) и нова разделна канализационна мрежа (2,89 km дъждовна канализация).
	Агломерация Буковлък – нова разделна канализационна мрежа (2,04 km открит отвеждащ канал и 5,16 km дъждовна канализация).
	Фигура Схема на инвестиционните мерки предвидени в Предпроектното проучвание на проект“Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия“
	На територията на населените места в община Плевен се предвиждат следните мерки според РГП за обособена територия на „ВиК“ ЕООД гр.Плевен.
	Таблица Приоритетните мерки за водоснабдяване
	Таблица Приоритетните мерки за отвеждане и пречистване на отпадъчни води
	Трасетата на бъдещите инвестиции, заложени в РГП за обособена територия на „ВиК“ ЕООД гр.Плевен ще бъдат уточнени допълнително с ПУП.
	Съществуващите ВиК мрежи и съоръжения, както и тяхното развитие са нанесени на (Схема на ВиК инфраструктура).
	Развитие на газопроводната инфраструктура
	В пространствената структура на община Плевен е предвиден да преминава основен магистрален газопровод „Южен поток“, транзиращ газ от Русия през България за Централна и Южна Европа.
	Проектното трасе на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България, преминава от изток на запад през 11 административни области-Варна, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.
	Проектните трасета на основната тръба и лупинг на газопровод „Южен поток“, както и технологичната и резервна съобщителна линия на територията на община Плевен, преминават през землищата на селата Бохот, Ралево, Горталово и Беглеж.
	Трасето в община Плевен, област Плевен започва около км 309,0 на основната тръба на газопровода (землищна граница с.Слатина, община Ловеч и с.Бохот, община Плевен). Продължава през обработваеми земеделски земи в посока запад успоредно на съществуващия...
	Трасето на газопровода се състои от две тръби DN 1400 (основна и лупинг). Основната тръба и лупинга се разполагат на разстояние от 18м една от друга в гори и при преходи на препятствия. 32м в земеделски земи. Успоредно на основната тръба на 7-8 м от д...
	Сервитутите на трасето са както следва:
	o 1 тръба – при диаметър над DN1000: ивици с ширина по 17.5м от двете страни на оста на газопровода. Обща ширина на сервитутната ивица-35м.
	o 2 тръби-в земи с нестопанско предназначение и негодни за селско стопанско производство и земи от държавен горски фонд при диаметър над DN 1000: две външни за трасето ивици, успоредни на оста на крайните газопроводи с широчина по 17м. Минимално разст...
	o 2 тръби- в земи със селскостопанско предназначение ( при отнемане и възстановяване на плодородния почвен слой) при диаметър над DN1000: две външни за трасето ивици, успоредни на оста на крайните газопроводи с широчина по 17м. Минимално разстояние ме...
	Сервитутната зона на съобщителните кабели попада в тази на преносния газопровод.
	Сервитутните зони на ел.кабелите ниско напрежение за захранване на анодните заземителни устройства (АЗУ) е по 2м от двете страни на кабела, съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти.
	Сервитутните зони на технологичните площадки са както следва:
	o Кранови възли (с и без продухващи свещи)-попадат в сервитута на газопровода;
	o Площадки за управление, електрозахранване и катодна защита (КИП и ел.)- участък с ширина 2м около външната граница на обекта.
	o Радиомачтите се разполагат на площадките на КИП и ел, КС, ПрС, ПуС, ПуПрС.
	Подходът към сервитутната зона ще се осъществи от наличните улична или пътна мрежа, както и от полски пътища. Сервитутната зона е предназначена за изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводите и кабелите.
	Газопровод „Набуко“
	В проект е и изграждането на магистрален газопровод „Набуко“, транзиращ газ от източната граница на Турция през територията на България, Румъния и Унгария до Австрия. Газопроводът "Набуко" ще предоставя газ на националните газопреносни мрежи и подземн...
	Основни характеристики на газопровода
	По предназначение газопровод "Набуко", наричан за краткост „Газопроводът”, е преносен. Предвижда се газопроводната тръба да бъде стоманена, с диаметър Ф1422 mm (56”), дебелина от 22÷30 mm и проектно налягане DP=100 barg. Този диаметър може да претърпи...
	По цялата си дължина Газопроводът ще бъде положен подземно, с минимално покритие 1.00 m.
	По трасето на газопровода се учредяват сервитутни зони съобразени с технологичните нужди за изграждането му и експлоатацията на съоръженията. Сервитутната зона на трасето е съобразена с разпоредбите на чл. 64 от Закона за енергетиката и обхваща както ...
	Ширината на сервитутната зона на Газопровода в земеделски територии е 36m несиметрично разположена на 12 m и 24 m спрямо оста на тръбата, а в горски територии и земеделски територии заети от трайни насаждения, сервитутната ивица е симетрична, с размер...
	Размерите на сервитутните зони са съобразени с изискванията, предвидени в Наредба №16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти като е използвана възможността, съгласувано с Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на регионалното ...
	Към газопровода ще се изградят технологични съоръжения и площадки.В траншеята на Газопровода, покрай газопроводната тръба ще бъде изпълнен оптичен кабел, положен в HDPE-тръба. Дължината на Газопровода през територията на Р. България е 422 км.
	Трасето на газопровода НАБУКО в участъка през община Плевен, преминава през следните землища:
	Таблица Местоположение и дължина на проектно трасе на газопровод „Набуко“
	Източник: ПУП-Парцеларен план на газопровод „Набуко“
	Общата дължина на трасето на газопровода попадащо на територията на община Плевен е 20,77 км.
	Фигура Газопреносна мрежа на Р.България
	Пресичания на газопровода
	В землището на с. Беглеж, Газопроводът преминава през територия на транспорта- 0.9%, земеделска територия - 99.1% . На km 337+637.86 Газопроводът пресича km 13+275.64 асфалтов път № 3502 (Плевен - о.п. Ловеч) Брестовец - Горталово - Беглеж - Бежаново ...
	В землището на с. Бохот, Газопроводът преминава през земеделска територия-98.7%, територия, заета от води и водни обекти- 1.3%. На km 326+457.24 Газопроводът пресича стълбова линия без монтирани проводници. През землището Газопроводът преминава покрай...
	В землището на с. Ласкар, Газопроводът преминава през земеделски територии-100% . На km 330+281.01 Газопроводът пресича водопровод на ВиК - Плевен, който е заснет чрез геодезически методи и е съставен протокол за съгласуване между представител на съот...
	В землището на с. Николаево, Газопроводът преминава през територия на транспорта- 0.3%, земеделска територия- 87.8%, горски територии - 11.9%, територия, заета от води и водни обекти- 0.04% . На km 326+797.43 Газопроводът пресича km 23+978.47 на път №...
	Площадки за технологични съоръжения към Газопровода
	За обслужване на Газопровода при неговата експлоатация се предвиждат площадки за наземни инсталации/Технологични площадки/. Размерът им варира от 2 до 160 дка.
	Наземните инсталации по газопровода са както следва:
	- Кранови възли (КВ) общо 16 броя, отстоящи на макс. ~ 30km разстояние един от друг;
	- Измервателна станция за междусистемна връзка и редуциране на налягането ГИС Станция за очистване на Газопровода (СОГ)
	- Гранична газоизмервателна станция ГГИС и Станция за очистване на Газопровода (СОГ)
	- Станция за катодна защита.
	Към всяка площадка е предвиден път за достъп, отклонен от съществуващи полски, общински или републикански пътища и кабелно трасе за ел.захранване.
	На територията на община Плевен има една технологична площадка за наземни инсталации (Кранов възел 12- ВВ 312) в землището на с.Николаево.
	Кабелни трасета за ел.захранване
	За ел. захранване на Технологичните площадки по линейната част на Газопровод „Набуко“ и за присъединяване им към електроразпределителната мрежа са разработени трасета за кабелните линии.
	Обектите са Първа категория на сигурност на ел. захранване. Независимия източник за ел. захранване на обекта е резервен дизел – агрегат.
	Кабелните линии (Средно Напрежение; Ниско Напрежение ) ще бъдат положени в изкопна траншея на нормативна дълбочина, като над кабела се полага защитна жълта PVC лента надпис „Внимание положен ел. кабел“.
	Съществуващите проводи от техническата инфраструктура – газопроводи, електропроводни линии, кабели, водопроводи, канализации, напоителни и отводнителни системи и други се пресичат съгласувано със собственика на мрежата с нормативен ъгъл на пресичане и...
	Развитие на разпределителна газопроводна мрежа
	Развитието на газопроводната мрежа в общината зависи до голяма степен от експлоатиращото дружество „АРЕСГАЗ” АД гр.София, както и инвестиционните намерения.
	По данни на Министерството на околната среда и водите и във връзка с постъпило уведомление от Булгартрансгаз ЕАД за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж-КВ Дерманци-КВ Батулци-КВ Калугерово“. Уч...
	В предварителния проект на ОУП на Община Плевен се предвижда газоснабдяване на населените места в близост до гр. Плевен, където има развита съществуваща разпределителна газопроводна мрежа – с. Ясен, с. Дисевица, с. Търнене (прокарването на проектните ...
	За останалите населени места в общината развитието на газопроводната мрежа ще зависи до голяма степен от изграждането на двата проекта „Южен поток“ и „Набуко“, както и изготвяне на проект за магистрален газопровод за по-отдалечените населените места в...
	Точното местоположение на проектните трасета на разпределителната мрежа, следва да се определят с подробен устройствен план.
	Съществуващите газопроводни мрежи, както и тяхното развитие са нанесени на (Схема на газопроводната инфраструктура).
	Развитие на транспортната инфраструктура
	Най – сериозно значение за успешното икономическо развитие на района има транспортната система. Удобния и бърз транспорт е първото и най - важно условие за осъществяване на пътническите и товарни превози върху територията на общината и към останалите ...
	Предвижданията за усъвършенстване и доизграждане на пътната мрежа са свързани с реализирането на нови проектни пътни трасета и рехабилитация и реконструкция на съществуващите.
	Бъдещите проекти от национално значение, свързани с развитието на републиканската пътна мрежа на територията на община Плевен, са:
	 Очаква се стартиране през 2017 год. ЛОТ 7 „Ремонт на път II-35, Плевен-Ловеч, км 13+600 - км 25+450“ със средства по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -2020“ с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ София;
	 Очаква се стартиране на процедури за инженеринг - проектиране и строителство на участък от магистрала Хемус до пресичането й с републикански път II-35, Плевен - Ловеч, като стратегията и провеждането на пътната политика е в правомощията на Агенция „...
	 Във връзка с облекчаване на трафика през град Плевен съществуват предпроектни проучвания на Източен обходен път на гр. Плевен на трасето Ловеч – Плевен – Никопол. Трасето на път II-35 преминава през гр. Плевен (по бул. “Христо Ботев” и ул. “Хемус”),...
	 Изграждане на нови транспортно-комуникационни трасета с национален и регионален характер - трасето на автомагистрала “Хемус” на юг от гр. Плевен. Предвижда се изграждане на пътен възел „Плевен“ за връзка на АМ „Хемус“ с път II-35.
	 Рехабилитация и реконструкция на съществуващите общински пътища, които са в лошо състояние.
	 Планиране и реализиране на дейности по текущ ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа.
	Бъдещото доизграждане и развитие на комуникационно-транспортната система на общината ще удовлетвори поставените устройствени изисквания към транспортно-комуникационната система на Община Плевен:
	 Реализирането на пряка и значително по- къса връзка на гр. Плевен и установяване на оптимална зона за свързване на обходните комуникации с проектното трасе на автомагистрала „Хемус”, което преминава на около 17 км южно от града;
	 Осигуряване на обходни комуникации от изток, с акцент върху източния обход във връзка с активизирането на артерията гр. Никопол - гр. Троян;
	 Цялостно оптимизиране на системата от комуникационни артерии с оглед осигуряване на благоприятни условия за функциониране на транспорта в общината, целесъобразни връзки между отделните населени места и възможностите за бъдещо им териториално разширя...
	 Реконструкция и отваряне на възможни напречни връзки за облекчаване трафика по основни направления, чрез намаляване паразитните пътувания;
	 Реконструкция на съществуващи обходни пътища за извеждане тежкото транзитно движение извън населените места и създаване на алтернативни маршрути;
	 Оптимизиране на напречните комуникационни връзки в контекста на възможностите за бъдещо развитие на общинската територия;
	 Елиминиране на “тесни места” с несъответстващи технически елементи по избраните трасета на обществения транспорт в общината, които предизвикат забавяне и закъснение;
	 Системата на техническата инфраструктура отговаря на прогнозните потребности на населението и капацитета на територията;
	 Резервиране на територии за изграждане на нова транспортна инфраструктура;
	Съществуващата транспортна мрежа, както и нейното развитие е показана на Схема транспортна инфраструктура.
	ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО
	Общият устройствен план на община Плевен и правилата и нормативите за неговото прилагане са публични. Община Плевен изработва и поддържа регистър, съдържащ информация за границите на устройствените структури/зони и самостоятелни терени, правилата и но...
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗОНИТЕ
	Източник: Министерство на отбраната

	В съответствие с изискванията на Наредба №8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове, в табличен вид е представено разпределението на териториите по основно предназначение, основаващо се на данните за начин на трайно ползване (НТ...
	Общата засегната площ възлиза на 115,325 дка засегнати потенциални местообитания на вида в зоната или 0,009%.

	Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони
	С проекта на ОУПО Плевен, се определят видове територии с основно предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени с устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отдел...
	В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: обекти на недвижимото културно наследство, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна инфраст...
	В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин за моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони (райони, участъци) с препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. Границите на устрой...
	С настоящия проект за ОУПО Плевен са определени следните режими на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони и самостоятелни терени с устройствени режими:
	Развитие на урбанизираните територии
	Преобладаващата селищна структура на община Плевен е компактната. Някои населени места като Беглеж, Горталово и Къртожабене притежават линеарна структура, обуславена от природо-географските условия и преминаващи през населените места реки и главни ...
	Характерно за Славяново, Пелишат, Къшин и Коиловци е фрагментиране на производствените зони и дистанциране от компактната структура на населените места, поради специфични производствени процеси. Това поставя доста трудни задачи за решаване пред...
	Предвижданията на ОУПО Плевен за пространствено развитие са насочени основно към социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на инвестиционни инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното развитие, какт...
	Спрямо чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, с общият устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните територии, които са „строителна граница на населено място“.
	За територията на община Плевен има действащи кадастрални и регулационни планове, актуални цифрови модели на картите на възстановената собственост (КВС), както и актуални кадастрални карти (за землището на гр. Плевен).
	Предвиждания на ОУПО Плевен за разширяване на строителните граници на населените места обхващат основно непосредствено прилежащите земеделски територии до населените места, които са подходящи за застрояване, или вече са с променено предназначение, но ...
	Землище на гр. Плевен – за развитието на населеното място и неговото землище е налице създаването на самостоятелна разработка – ОУП на гр. Плевен. ОУП на община Плевен се е съобразил изцяло с устройствените предвиждания на проекта за землището на гр...
	Землище на гр. Славяново
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии – формират се две жилищни зони с ниско етажно жилищно застрояване на базата на територии в регулация на гр. Славяново и втора жилищна зона около съществуващи спортни съоръжения южно:
	1/Жм = 422.1 ха
	2/Жм = 44.2 ха
	Предимно производствени територии – обособяват се пет предимно производствени зони на базата на съществуващи терени със сменено предназначение за производствени нужди с разположение северно, западно и южно от населението място. Площта им е как...
	1/Пп = 82.2 ха
	2/Пп= 20.6 ха
	3/Пп= 37.2 ха
	4/Пп= 30.0 ха
	5/Пп= 9.5 ха
	Територии за озеленяване – обособяват се две зони за спорт и рекреация на „основата“ на съществуващи такива – северно и южно от града с означение и площ 1/Оз = 7.5 ха и 2/Оз = 4.1 ха. Формират се гробищен парк от съществуващ такъв, северно от гра...
	Земеделски територии
	Всички земеделски територии запазват предназначението без посочените по-горе промени в жилищни и производствени зони.
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Беглеж
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии се разширяват и включват към регулационните граници на населеното място с обща площ от 11.6 ха.
	Предимно производствени територии – обособява се една западна предимно производствена зона на базата на съществуващи имоти и се присъединява към регулационните граници на населеното място: Извън регулационните граници на населеното място се обосо...
	1/Пп = 10.5 ха
	862/Пп = 18.4 ха
	Територии за озеленяване – съществуващия гробищен парк се разширява на запад в имот общинска публична собственост:
	881/Оз = 7.2 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии не се променят с изключение на посочените по-горе окрупняване на територии на базата на имоти с вече сменено предназначение.
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Бохот
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват на югоизток на базата на предвидените в регулационния план на селото имоти с обща площ от 3.1 ха.
	Предимно производствени територии – формират се три предимно производствени зони северно, северозападно и югозападно на базата на съществуващи производствени и складови имоти и се включват в регулационните граници на селото:
	1/Пп = 6.5 ха
	2/Пп = 3.7 ха
	3/Пп = 33.3 ха
	Територии за озеленяване – обособява се спортен обект на базата на съществуващ такъв и се разширява гробищния парк на селото в имот общинска публична собственост:
	684/Оз = 1.7 ха
	717/Оз = 2.6 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се отреждат западно от селото по протежение на транспортното трасе:
	685/ЗЗтп = 7.6
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Брестовец
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии – жилищните територии се разширяват с 1.5 ха, за да се формира зона едно за жилищни нужди, както и с създаването на втора зона югоизточно от населеното място.
	1/Жм = 115.9 ха
	2/Жм = 20.4 ха
	Предимно производствени територии – създава се една предимно производствена зона източно от населеното място върху множество индивидуални инициативи за производствени и складови дейности:
	1/Пп = 19.5 ха
	Територии за озеленяване – двете съществуващи гробища на населеното място се разширяват в имоти общинска публична собственост за се отговори по-добре на нарастващите нужди на населението:
	563/Оз = 2.1 ха
	565/Оз = 1.0 ха
	Територии със специално предназначение – формира се зона в най-южната част на землището, която се стопанисва от Министерство на отбраната и се използва с отбранителни цели за нуждите на Българската армия:
	Зона 710 = 47.3 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се заделят северно от селото:
	522/ЗЗтп = 13.5 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Бръшляница
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии не се разширяват.
	Създават се две предимно производствени зони на базата на съществуващи такива северно и южно от населеното място:
	1/Пп = 7.9 ха
	2/Пп = 15.3 ха
	Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище североизточно от селото до площ от 2.4 ха в територии общинска публична собственост.
	Земеделски територии
	Обособяват се две зони от земеделски територии с допустима промяна на предназначението северно и южно от населеното място:
	5/ЗЗтп = 13.8
	20-1/ЗЗтп = 2.4
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Буковлък
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват югозападно от селото с площ 6.4 ха с цел окрупняване на територии с вече променено предназначение.
	Предимно производствени територии – формират се две производствени територии югозападно и югоизточно.
	1/Пп = 2.1 ха
	2/Пп = 3.1 ха
	Територии за озеленяване – разширява се гробищния парк за да отговори на неуредените проблеми с погребалния процес и на двете вероизповедания:
	276/Оз = 1.1 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – създават се две зони за окрупняване на територии с вече променено предназначение:
	277/ЗЗтп = 20.4 ха
	279/ЗЗтп = 8.3 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Върбица
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии запазват площта си.
	Създават се две предимно производствени зони североизточно и югозападно на базата на съществуващи такива.
	1/Пп = 10.1
	2/Пп = 30.7
	Територии за озеленяване - разширяват се съществуващото гробище в имоти общинска публична собственост и се обособява спортен терен на базата на съществуващ такъв.
	128/Оз = 1.9 ха
	177/ Оз = 0.6 ха
	Земеделски територии
	Земеделските територии не се променят с изключение на посочените по-горе територии.
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Горталово
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии на населеното място се разширяват с 0.2 ха източно и западно от населеното място и се включват в регулационните граници на населеното място.
	Предимно производствени територии – източно от селото се формира територия с режим на застрояване предимно производствени дейности, която окрупнява вече съществуващи производствени и складови дейности:
	728/Пп = 4.8 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии намаляват с 0.9 в следствие на окрупняване на производствените територии.
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Гривица
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват на юг и север с обща площ от 9.9 ха.
	Предимно производствени територии – формат се две зони североизточно и южно от населеното място на базата на съществуващи такива:
	1/Пп = 8.7 ха
	2/Пп = 12.9 ха
	Територии за озеленяване – запазва се парка западно от населено място и се разширява съществуващото гробище северно:
	354/Оз = 29.7 ха
	357/Оз = 2.4 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се формират източно от населеното място:
	355/ЗЗтп = 13.1 ха
	351/ЗЗтп = 38.1 ха
	389/ЗЗтп = 4.4 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Дисевица
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии запазват площта си.
	Чисто производствени територии – на територията на землището се намира част от Рафинерия „Плама Плевен“ АД, която се отрежда в чисто производствени зони 400 и 371. Обособява се и нова зона за чисто производство до товарната гара южно от с. Ясен...
	400/Пч = 80.9 ха
	371/Пч = 10.5 ха
	345/Пч = 6.6 ха
	Предимно производствени територии – на територията на землището и не в непосредствена близост до населеното място се образуват 3 предимно производствени зони на базата на съществуващи имоти с променено предназначение:
	376/ Пп = 16.3 ха
	375/Пп = 9.9 ха
	409/Пп = 9.4 ха
	Територии за озеленяване – разширява се гробището на селото в южна посока върху територии с общинска частна собственост – горски територии:
	404/Оз = 1.2 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формират се две зони северно от селото и североизточно от селото върху територии Параграф 4 в местността „Булин дол“
	403/ЗЗтп = 2.1 ха
	383/ЗЗтп = 52.5 ха
	Горски територии
	Горските територии намаляват с общо 0.5 ха за нуждите на гробищния парк.
	Землище на с. Коиловци
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват с имоти предвидени в регулационния план на селото на север и запад с обща площ от 1.5 ха.
	Предимно производствените територии се разширяват за обособяване на две индивидуални зони източно и югозападно от селото, които се включват в регулационните граници на селото:
	1/Пп = 17.5 ха
	2/Пп = 36.0 ха
	Територии за озеленяване - обособяват за двата гробищни парка – източно и северно от селото. Първия се разширява в територии общинска публична собственост. Формира се спортен терен на базата на съществуващ такъв югозападно от селото:
	1/Оз = 5.6 ха
	78/Оз = 0.2 ха
	136/Оз = 2.5 ха
	Земеделски територии
	Формира се зона с земеделски територии с допустима промяна на предназначението на юг от селото:
	137/ЗЗтп = 31.3 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Къртожабене
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват северно и южно на базата на имоти с вече променено предназначение и се включват в регулационните граници на селото:
	1/Жм = + 2.9 ха
	Рекреационни устройствени зони за курортен отдих – създава се курортна зона на базата на съществуваща такава – южно от селото:
	582/Ок = 1.7 ха
	Територии за озеленяване – обособява се ново гробище западно от селото върху имот общинска частна собственост:
	555/Оз = 0.2 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – имотите по Параграф 4 се обособяват в зона с допустима промяна на предназначението западно от селото:
	508-1/ЗЗтп = 15.5 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Къшин
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии се разширяват на север във връзка с предвидени имоти по действащия регулационен план на селото и поради имоти с вече променено предназначение:
	1/Жм = + 4.2 ха
	Предимно производствени територии – формира се зона южно от селото и се включва в регулационните граници на селото:
	1/Пп = 11.5 ха
	Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище на селото в имот общинска публична собственост и се формира зона за озеленяване източно от населеното място:
	484/Оз = 2.0 ха
	Земеделски територии
	Земеделските територии намаляват с посочените по-горе площи, а останалите запазват предназначението си.
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Ласкар
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват на запад с площ от 0.7 ха и се включват в регулационните граници на населеното място:
	1/Жм = + 0.7 ха
	Предимно производствени територии – обособява се северно производствена зона на базата на съществуваща такава и се приобщава към регулационните граници на населеното място:
	1/Пп = 4.3 ха
	Територии за озеленяване – разширява се съществуващия жилищен парк в южна посока в имот общинска частна собственост:
	823/Оз = 1.2
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението
	805-1/ЗЗтп = 4.5 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Мечка
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии се разширяват, чрез усвояване на имоти предвидени в регулационните планове на населеното място за разширяването му на север, северозапад, юг и югоизток с обща площ 18.0 ха.
	Обособява се източна предимно производствена зона на базата на съществуваща такава, която се включва в регулацията на населеното място и територия с режим на застрояване предимно производствена територия:
	1/Пп = 45.2 ха
	48/Пп = 14.7 ха
	 Територии за озеленяване – разширява се гробищния парк в територии общинска публична собственост и се формира спортен терен на базата на съществуващ такъв:
	38/Оз = 3.8 ха
	51/Оз = 1.4 ха
	Земеделски територии
	Въвежда се режим на земеделски територии с допустима промяна на предназначението североизточно от населеното място:
	39/ЗЗтп = 3.5 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Николаево
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии не се разширяват.
	Предимно производствени територии – формира се една предимно производствена зона на базата на съществуваща такава и се включва в регулационните граници на населеното място:
	1/Пп = 19.7 ха
	Територии за озеленяване – източното гробище запазва размера си, а южното се увеличава за да покрие потребностите на населеното:
	901/Оз = 2.4 ха
	925/Оз = 2.6 ха
	Територии със специално предназначение – формира се една зона от имот с производствени дейност и горски имот стопанисвани от Министерство на отбраната за нуждите на Българската армия:
	Зона 938 = 644.8 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението
	851/ЗЗтп = 11.6 ха
	Горски територии
	Горските територии намаляват площта си подари отреждането им за територии със специално предназначение – 408.7 ха.
	Землище на с. Опанец
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии – формира се жилищна зона западно от населеното място на базата на съществуваща такава и се приобщава в регулационните граници:
	1/Жм = 91.0 ха
	Предимно производствени територии – окрупняват се съществуващи производствени и складови имоти в производствена зона южно от населеното място и се включва в регулация;
	1/Пп = 10.5 ха
	Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище северозападно от селото и се формира спортна зона северно:
	220/Оз = 2.7 ха
	270/Оз = 2.4 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се обособяват югозападно и северозападно от селото:
	187/ЗЗтп = 47.1 ха
	265/ЗЗтп = 7.5 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Пелишат
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват с площ от 8.1 ха на север и юг върху имоти вече отредени за жилищни нужди с влезлия в сила регулационен план на селото.
	Чисто производствени територии – концесионната площ за добив на полезни изкопаеми югозападно от селото се запазва подари продължителността на концесията надхвърляща прогнозния срок на плана:
	695/Пп = 38.0 ха
	Предимно производствени територии – формират се три зони източно и западно, които се включват в регулационните граници на населеното място:
	1/Пп = 27.8 ха
	2/Пп = 26.7 ха
	3/Пп = 10.5 ха
	Територии за озеленяване – съществуващото гробище се разширява на изток в част от имот общинска публична собственост:
	626/Оз = 5.6 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се отреждат западно от селото:
	622/ЗЗтп = 10.4 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Радишево
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии се разширяват на север с площ от 16.2 ха върху терени с частично променено предназначение.
	Чисто производствени територии – обособена на базата на съществуващ имот южно от селото
	555/Пч = 3.6 ха
	Предимно производствени територии се обособят от съществуващи такива, южно от селото:
	533/Пп = 28.7 ха
	Рекреационни устройствени зони за вилен отдих – съществуващите зони по Параграф 4 са оформени във нова зона западно от населеното място:
	452/Ов = 32.9 ха
	Територии за озеленяване
	496/Оз = 1.6 ха
	Територии със специално предназначение стопанисвани от Министерство на отбраната и използвани за нуждите на Българската армия:
	Зона 499 = 88.8 ха
	Зона 532 = 10.3 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии се запазват с изключение на описаните по-горе промени.
	Горски територии
	Горските територии намаляват поради отреждането на територии със специално предназначение източно от селото в зона 499.
	Землище на с. Ралево
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии – разширяват се в северна и западна посока с обща площ от 0.3 ха и се присъединяват към регулационните граници на населеното място.
	Смесени територии – формира се смесена многофункционална зона на базата на имоти с вече променено предназначение по протежение на второкласен републикански път II-35:
	783/Смф = 11.3 ха
	Предимно производствени територии – обособява се предимно производствена зона на базата на имоти с производствени и складови дейности южно от населеното място и се включват в регулационните граници на населеното място:
	1/Пп = 13.3 ха
	Територии за озеленяване – разширява се съществуващото гробище на населеното място в западна посока върху части от имот общинска публична собственост:
	758/Оз = 1.7 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формират се две зони с северно от населеното място и южно от населеното място:
	757/ЗЗтп = 5.6 ха
	776/ЗЗтп = 5.8 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Тодорово
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии се разширяват в югоизточна посока и се включват в регулационните граници на населеното място:
	1/Жм = + 12.9 ха
	Предимно производствени територии – формира се производствена зона източно от селото на базата на имоти с производствени и складови функции:
	1/Пп = 20.9 ха
	Територии за озеленяване – разширява се гробището на селото в югоизточна посока върху имот общинска част на собственост:
	593/Оз = 1.2 ха
	Територии със специално предназначение – формира се зона от имоти стопанисвани от Министерство на отбраната и използвани с отбранителни цели за нуждите на Българската армия:
	Зона 409 = 108.9 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формира се зона северозападно от населеното място:
	592/ЗЗтп = 5.7 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Тученица
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии запазват площта си и не се променят.
	Предимно производствени територии – оформят се производствени територии на базата на съществуващи имоти за производствени и складове дейности, съответно източно и южно от населеното място и се включват в регулационните граници на селото:
	1/Пп = 7.8 ха
	2/Пп = 17.7 ха
	Територии за озеленяване – създава се нов гробищен парк в имот общинска публична собственост южно от селото:
	1/Оз = 1.4 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението се отреждат югоизточното от селото и южното от новосформираната производствена зона, по протежение на проектна транспортна отсечка за обходен републикански маршрут – втори клас.
	652-1/ЗЗтп = 7.7 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Търнене
	Урбанизирани територии
	Жилищните територии не се разширяват.
	Чисто производствени територии – на територията на землището се намира част от Рафинерия „Плама Плевен“ АД, която се отрежда в чисто производствена зона:
	399/Пч = 176.5 ха
	Предимно производствени територии – формира се предимно производствена зона южно от населеното място на базата на съществуваща така:
	439/Пп = 9.6 ха
	Територии за озеленяване – обособява се ново гробище за нуждите и на двете вероизповедания в част от имот с общинска публична собственост:
	441/Оз = 1.2 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението – формира се зона южно от населеното място на базата на предвижданията за разширяване по регулационния план на селото:
	440/ЗЗтп = 11.8
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	Землище на с. Ясен
	Урбанизирани територии
	Жилищни територии се разширяват на изток, като се формират две жилищни зони – първата на територията на населеното място, а втората от новообразуваната източна жилищна зона:
	1/Жм = 113.7 ха
	2/Жм = 30.8 ха
	Смесени територии – формира се смесена многофункционална зона на базата вече обособени складови и обслужващи обекти:
	318/Смф = 16.9 ха
	Чисто производствени територии – обособява се чисто производствена зона южно от село на базата имоти с вече сменено предназначение:
	344/Пч = 18.5 ха
	Предимно производствени територии – обособяват с три производствени зони от имоти с вече променено предназначение, които само се окрупняват и се включват в строителните граници на населеното място. Формира се производствена зона на същия принцип и се...
	1/Пп = 37.2 ха
	2/Пп = 2.5 ха
	3/Пп = 26.7 ха
	304/Пп = 13.0 ха
	Територии за озеленяване – разширява се гробището на селото в западна посока в имоти частна собственост и на обществени организации. Въвежда се режим на рекултивация за мината с изтичаща концесия през прогнозния срок на плана източно от селото и река ...
	303/Оз = 4.5 ха
	324/Оз = 15.0 ха
	Земеделски територии
	Земеделски територии с допустима промяна на предназначението
	346-1/ЗЗтп = 7.2 ха
	Горски територии
	Горските територии запазват площта си.
	ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО
	Общият устройствен план на община Плевен и правилата и нормативите за неговото прилагане са публични. Община Плевен изработва и поддържа регистър, съдържащ информация за границите на устройствените структури/зони и самостоятелни терени, правилата и но...
	ПРИЛОЖЕНИЕ: ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ В ЗОНИТЕ
	Източник: Министерство на отбраната
	Екологични проблеми по отношение на флората и фауната в защитените зони, могат да бъдат в резултат на:
	 нарушения на местообитанията на растителните и животинските видове, промени в екосистемите в района в следствие от засилена урбанизация в района. Последствията могат да бъдат унищожаване на цели растения или промени в плътността на популациите, безп...
	 промяна на биоразнообразието и замърсяване на крайречните и водните екосистеми вследствие унищожаването на част от растителността, фрагментиране на местообитания и хабитатите, унищожаването на места за гнездене, храна и почивка на животински видове,...
	 унищожаване на отделни растения, месторастения и места за гнездене, в резултат на ерозиране в близост на хидротехническите съоръжения, и вследствие неправилното изсичане и оголване на терените.
	 замърсяване на почвите и растителността, унищожаване на отделни растения или намаляване на плътността на популациите, засягане на местообитания на застрашени и редки видове, намаляване на видовото разнообразие, безпокоене и прогонване на животни и п...
	 преки въздействия от присъствието на строителна техника на площадки за бъдещо строителство - унищожаване на части или цели растения, нарушаване на растителната покривка или части от нея от строителната техника, нарушаване на целостта и засипване на ...
	 промяна в биоразнообразието на крайречните територии в следствие унищожаване на част от растителните и животинските популации, места за гнездене и промяна в състава на екосистемите при наводнения.

	Фиг. 5.23 Потенциални местообитания на Testudo hermanni в УЗ – Оз в землището на с. Беглеж
	Общата засегната площ възлиза на 115,325 дка засегнати потенциални местообитания на вида в зоната или 0,009%.
	Общата засегната площ възлиза на 115,325 дка засегнати потенциални местообитания на вида в зоната или 0,009%.
	Въздействия
	BG0000181 Река Вит по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
	Описаните имоти попадащи в границите на BG0000181 Река Вит при посещение на терен се установи, че това са частично съществуващи жилищни територии, в които са налични жилищни и стопански постройки, дворни места и стопански дворове и прилежащите им площ...
	Без въздействие.
	Защитена зона BG0000240 „Студенец“
	Кумулативен ефект
	Обезпокояване на видове
	При строителство в засегнатите УЗ зони е възможно обезпокояване на всички описани видове. Въздействието може да се оцени като средно по степен.
	Нарушаване на видовия състав
	Не се очаква.
	Кумулативен ефект
	Не се очаква.
	При реализацията на УЗ и територии на ОУП Плевен в ЗЗ BG 0000240 „Студенец” ще има въздействие в различна степен върху 3 вида птици, от които за 2 вида са поставени оценки 4, за които е необходимо да се приложат смекачаващи мерки, включени в Приложени...



