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Увод 

Докладът за Оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Инвестиционното 

предложение (ИП), е изготвен на основание чл. 31, ал. 1 и ал. 4 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г., последно изм. и доп. бр.98 от 27 Ноември 2018г.) и 

съгласно IV чл.23 и чл.24, ал.1 и 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 (Наредба за ОС, с ПМС № 139 от 

24.06.2004., ДВ бр. 73/11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.).  

Въз основа на уведомление от 3634/28.06.2019г., компетентният орган е направил 

справка относно метоположението на територията – обект на Инвестиционното 

предложение (ИП) спрямо защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 

2000“, при която е установено, че територията, предмет на ИП, попада в защитена зона: 

BG0002111 „Велчево“. Зоната е създадена със заповед РД 733/28.10.2008г. е обявена с ДВ 

103/02.12.2008г. опазване на дивите птици; 

Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздесйтвие върху 

горепосочената зона и е установено, че реализирането на ИП има вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ Велчево. Поради това с Решение на 

РИОСВ-Плевен от ПН187-ОС/2019 г. е указано да се изготви ДОСВ, съгласно 

изискванията на раздел IV чл.23 и чл.24, ал.1 и 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 (Наредба за ОС).  

 

Територията, предмет на ИП, не попада в защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение има силно ограничен 

обхват – част от един имот в землище на едно населено място.  

 

Докладът за Оценка степента на въздействие е съобразен с изискванията на чл. 23, 

ал. 2 от Наредба за ОС и дадените указания от РИОСВ – Плевен.  

Докладът за ОСВ на ИП е възложен от инвеститора - частно лице, отговарящ на 

изискванията на чл. 31, ал. 21 от ЗБР и на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС. 

 

 

Колективът от експерти, изготвили Доклада за ОС на ИП, е в състав: 

Д-р инж. Диньо Кючуков – орнитолог, лесовъд, експерт видове и оценка на въздействието. 

Инж. Светослав Тодоров – лесовъд, еколог, експерт природни местообитания и ГИС,  

 

Данни за Възложителя: 

Росен Момчилов Дурльов, ул. Христо Ботев №101, с. Драшкова поляна 

 

Пълен пощенски адрес:  

с. Драшкова поляна, община Априлци, област Ловеч, ул. Христо Ботев №101 

 

Лице за контакти:  
Росен Момчилов Дурльов, тел: 0876459469 ,  

Светослав Тодоров, ел. поща: elfconsult@gmail.com, тел 0885511636    

mailto:elfconsult@gmail.com
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I. АНОТАЦИЯ  НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
 

В съответствие с нормативната уредба по околна среда, Възложителят  е уведомил 

писмено РИОСВ- Плевен  за инвестиционното предложение (входирано с вх. № 

3634/28.06.2019; вх. № 3634 (1)/ 05.07.2019г.; вх. № 3634 (3)/02.08.2019г.).  

В отговор с писмо ПН187-ОС/2019. (Приложение № 1) РИОСВ-Плевен уведомява, 

че проектът за ИП попада в обхвата на Защитена зона (ЗЗ) Велчево с код  BG0002111, ИП е 

допустимо спрямо режима на зоната и подлежи на Оценка за съвместимостта с предмета и 

целите на опазване на ЗЗона, обявени съгласно Решението за създаване и Заповедта за 

обявяване на зоната. Съгласно Решението на РИОСВ Плевен (Решение № 187/2019г.), са 

изложени мотиви, че Инвестиционното предложение (ИП) ще окаже отрицателно 

въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, 

предмет на опазване в Защитена зона Велчево. Съгласно указанията на РИОСВ Плевен, 

следва да се направи Оценка на степента на въздействие на ИП : ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ № 23621.7.7.,  в землището на с Драшкова поляна, община 

Априлци.  

  

1. Цел на ИП. 
Основната цел на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на жилищна 

сграда - къща за собствени нужди, върху част от поземлен имот (ПИ) № 23621.7.7. в 

землището на с. Драшкова поляна, община Априлци, като се създадат благоприятни 

условия за обитаване и отдих на живеещите. Имотът е с обща площ 5048 кв.м., от които 

обект на ИП са 2000кв.м. (39.62% от площта на целия имот). За осъществяване на ИП, за 

част от площта на имота - 2000 кв.м., ще бъде променено предназначението с отреждане за 

“жилищно застрояване“  

 

2. Описание на инвестиционното предложение.  
ИП предвижда застрояване на ниско жилищно строителство със застроена площ 250 

м
2
 (РЗП 790 м

2
 вкл. 2 бр. Гаражи), както и прилежащи нежилищни обекти – басейн, кът за 

отдих и алеи с обща площ около 160 м
2
.  За целта се предвижда процедура по смяна 

предназначението на част от ПИ (2000м
2
 в североизточната част на имота). Сградата ще 

бъде разположена в имота съгласно приложената схема (Фигура1.). Предвидената площ за 

озеленяване е около 40 м
2
. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на 

съществуващата пътна инфраструктура. Имотът, обект на ИП, граничи с пътища от 

североизток и от югозапад. Водоснабдяване и електроснабдяване в имота ще се осигури, 

чрез отклонения от близо преминаващите водопровод и електропровод. Битовите 

отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма в имота.  

Предвидени за конкретна реализация на ИП  са 250 кв.м.които ще бъдат застроени с 

жилищна сграда. По същността си ИП представлява строителство вурху 4.95% от площта 

на целия имот или 12.5% от отредената за строителство част. Върху още 160 кв.м. (3,17% 

от площта на имота или 8% от предвидената за застрояване част) ще се изгради 

съпътстваща инфраструктура за достъп, отдих и подобряване на жизнената среда (алеи за 

достъп, кът за отдих на открито, озеленяване). ИП не предвижда обществено обслужване. 

Имотът ще се ползва и стопанисва от семейството на собственика.  
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3. Описание на имота за реализация на ИП. 
Обект ПИ № 23621.7.7. е с площ 5048 кв.м. Намира се в м. Дългата ливада, в 

землището на с. Драшкова поляна, община Априлци, област Ловеч. Трайно 

предназначение “земеделска земя“, категория 6 и начин на трайно ползване (НТП) ливада 

(скица № 15-830871-09.11.2018г.). Разположен върху повърхнина с лек наклон на юг-

югозапад, непосредствено до имотите в регулация на с. Драшкова поляна и до външната 

граница на ЗЗ Велчево BG 0002111. Имотът заема 0.0218% от площта на ЗЗ Велчево (две 

стотни от процента). Растителността е вторична, тревиста с рудерални елементи. Имотът е 

с възможност за промяна на предназначението.  

В близкото минало (до ок.2001г.) мястото, както и целият масив са ползвани за 

производство на малини. До 2019г. имотът има статут като начин на трайно ползване 

(НТП) на земеделска земя – нива. През този период имотът и околностите са разоравани 

неколкократно изцяло и частично, което е променило видовият състав на растителността и 

е снижило качествата му на естествено местообитание. През 2019 категорията по НТП е 

променена на “ливада“. В момента се стопанисва като ливада и пасище.  

 

Местоположение и граници. 

Имотът № 23621.7.7. се намира в землището на с. Драшкова поляна, община 

Априлци, в. местността „дългата ливада - оград“ при граници с поземлени имоти 

(Таблица1):  

1. ПИ № 23621.7.17 с начин на трайно ползване (НТП) “друг вид трайно 

насаждение“; 

2. ПИ № 23621.7.8 с НТП “друг вид трайно насаждение“;   

3. ПИ № 23621.7.24 с НТП ведомствен път,  

4. ПИ № 23621.7.27. с НТП ведомствен път. 

 
Таблица 1 Разположение и характеристиките на съседните имоти.  

Посока Поземлен 

имот 

местоположе

ние 

вид собств вид територия НТП площ Заповед за 

одобрение  

Северо 

запад 
23621.7.

17 

област 

Ловеч, 

община 

Априлци, 

с. 

Драшкова 

поляна м. 

ДЪЛГАТА 

ЛИВАДА-

ОГРАД 

Частна, Земеделска, 

категория 6 

Друг вид 

трайно 

насаждение 

1458 

кв.м 

№ РД-18-

37/19.06.2

006 г. на  

ИЗПЪЛ

НИТЕЛЕ

Н 

ДИРЕКТ

ОР НА 

АГКК 

Северо

изток 
23621.7.

24 

Общинска 

публична 

Земеделска За 

селскостопанс

ки, горски, 

ведомствен 

път 

1197 

кв.м., 

Юго 

изток 
23621.7.

8 

Частна Земеделска 

категория 6 

Друг вид 

трайно 

насаждение 

1908 

кв.м 

Юго 

запад 
23621.7.

27 

Общинска 

публична 

Земеделска За 

селскостопанс

ки, горски, 

ведомствен 

път 

1235 

кв.м 

Източник на информацията: https://kais.cadastre.bg/bg/Map   

 

По отношение на зоната имотът, обект  на ИП, попада в централната част по 

отношение оста изток-запад, в западната периферия на Защитената зона. Отстои на : около 

https://kais.cadastre.bg/bg/Map
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10м от границата на зоната в южна посока, където зоната граничи с асфалтов третокласен 

път № 607 гр.Троян – гр. Априлци; и на около 130 м от границата на ЗЗ зона Велчево с 

регулацията на с. Драшкова поляна в северозападна посока (Фигура1)  

 

 
II. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ 

И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  

СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, 

КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНOTO ИП МОГАТ ДА ОКАЖАТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.  

 

 Съгласно Наредбата за ОС “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 такива, независимо от кого са осъществявани. 

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. 

 Съгласно предоставените публични данни от РИОСВ Плевен (http://riew-pleven.eu ) 

и РИОСВ Велико Търново (https://www.riosvt.org ), са установенио следните планове и 

проекти, имащи пряко или косвено отношение към територията на ЗЗона Велчево: 

 

1.  Горскостопанска програма за поземлени имоти  10567.5.19, 10567.327.15, 

10567.320.23, 10567.343.13, 10567.343.2 в землището на село Велчево, съгласувана с 

Решение № ПН 117- ОС/2015. 

2. Горскостопанска програма за поземлени имоти  10567.319.4, 10567.322.10, 

10567.340.9, 10567.319.12, 10567.341.11 в землището на село Велчево, съгласувана с 

Решение № ПН 215- ОС/2017.  

3. Горскостопанска програма за поземлени имоти  10567.5.19, 10567.327.15, 

10567.320.23, 10567.343.13, 10567.343.2 в землището на село Велчево, съгласувана с 

Решение№  ПН 167- ОС/2017. 

4. Горскостопанска програма за поземлени имоти  10567.315.2, 10567.325.6, 

10567.320.25, в землището на село Велчево и ПИ 52218.98.7 в землището на гр. 

Априлци,  съгласувана с Решение № ПН 144- ОС/2017. 

5. Горскостопанска програма за поземлени имоти 10567.26.46; 10567.26.7. , 

10567.26.23, в землището на село Велчево и ПИ 52218.98.7 в землището на гр. 

Априлци,  съгласувана с Решение № ПН 361- ОС/2017. 

6. Горскостопанска програма за поземлени имоти № 18109.114.8; 18109.120.93; в 

землището на с. Гумощник. съгласувана с Решение № ПН 391-ОС/2017г 

7. Горскостопанска програма за поземлени имоти № 18109.102.2; 18109.115.4; в 

землището на с. Гумощник и поземлени имоти № 20300.319.19; 20300.322.32 в 

землището на с. Дебнево, община Троян, съгласувана с Решение № ПН 148-

ОС/2017г 

8. Горскостопанска програма за поземлени имоти № 18109.108.1; 18109.117.38; в 

землището на с. Гумощник и поземлени имоти № 20300.319.45; 20300.322.33 в 

землището на с. Дебнево, община Троян, съгласувана с Решение № ПН 345-

ОС/2017г 

http://riew-pleven.eu/
https://www.riosvt.org/
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9. Общ устройствен план на община Априлци, касаещ цялата територия на общината, 

съгласуван със Становище по екологична оценка № ПН 1-1ЕО/2017  

10. Общ устройствен план на Община Севлиево, 2016г. съгласуван със Становище по 

екологична оценка № ВТ 1/20.01.2017 

11. Общ устройствен план на Община Троян 2015г. - Писмо на РИОСВ Плевен с изх № 

737/15.08.2018г. 

12. Горскостопанска програма за поземлени имоти № 18109.39.137,18109.102.55, 

18109.105.8 18109.110.31, в землището на с. Гумощник. съгласувана с Решение № 

ПН 242-ОС/2018г. 

13. Горскостопанска програма за поземлени имоти № 18109.114.11; 18109.117.23; 

18109.117.81; 18109.122.2, в землището на с. Гумощник. съгласувана с Решение № 

ПН 230-ОС/2018г. 

14. Горскостопанска програма за поземлени имоти № 18109.110.33; и 18109.114.27;  в 

землището на с. Гумощник. съгласувана с Решение № ПН 5-ОС/2018г. 

15. Горскостопанска програма за поземлени имоти № 23261.3.3.(част); 23261.33.116; 

23261.35.48; 23261.35.51; 23261.35.49; 23261.39.26; в землището на с. Драшкова 

поляна и поземлени имоти № 52218.95.13; 52218.89.28; от землището на гр. 

Априлци, съгласувани с Решение № ПН 157-ОС/2018г 

16. Горскостопанска програма за поземлени имоти  10567.54.100, 10567.54.106, в 

землището на село Велчево, съгласувана с Решение ПН 271- ОС/2019. 

17. Горскостопанска програма за поземлени имоти  10567.312.1, 10567.323.21, 

10567.337.3, 10567.338.3 в землището на село Велчево, съгласувана с Решение № 

ПН 285- ОС/2019. 

18. Горскостопанска програма за поземлени имоти 10567.332.4, 10567.332.30, в 

землището на село Велчево, съгласувана с Решение № ПН1-ОС/2020 

 

Изброените планове и програми, касаят както гори , така и открити терени засягащи 

ЗЗВелчево. Оценени са като допустими и неоказващи значително отрицателно 

въздействие върху видовете или местообитанията в защитената зона.  

Други ИП, които представляват строителство и биха имали кумулативен ефект са: 

„Изграждане на малка ВЕЦ Дебнево“; Изграждане на къща за настаняване на гости на 

три етажа в 1/2 от ПИ № 66771.5.5, м. Лъката с. Скандалото; Изграждане на мобилна 

телекомуникационна базова станция (Патрешко).  

Тези ИП са отделечени от района на ИП, засягат малки по размер площи от зоната и 

като цяло не водят до кумулативен ефект върху видовете, предмет на опазаване в 

зоната или върху техните местообитания. 

 

При проверка в регистри в Община Априлци, не са установени данни за започнали 

други инвестиционни проекти в близост до настоящото ИП или в рамките на землището и 

зоната. При отсъствие на такива не може да се направи оценка за наличие на кумулативен 

ефект.  

Предвид практическата липса на пряко въздействие, липсата на сходни ИП оказващи 

негативно въздействие върху видовете и местообитанията в зоната, може да се заключи, че 

: настоящото ИП няма да има кумулативен ефект върху Защитената зона, природните 

местообитания и приоритетните за опазване видове. 
http://riew-pleven.eu/doc/naturadoc/reg_Bio.xls  

http://riew-pleven.eu/naturadoc2017.html  

http://www.obshtina-apriltsi.com/assets/Proekti/Registar%20Proekti%2020.08.2015.pdf   

http://riew-pleven.eu/doc/naturadoc/reg_Bio.xls
http://riew-pleven.eu/naturadoc2017.html
http://www.obshtina-apriltsi.com/assets/Proekti/Registar%20Proekti%2020.08.2015.pdf
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III. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИП, КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В 

КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА 

ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

ИЛИ ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Предложението, съгласно предоставените данни, предвижда :  

 Построяване на жилищна сграда с прилежаща инфраструктура на обща площ 

250 кв.м., включително гаражи, и около 160 кв.м. кът за отдих и озеленяване. 

Застрояването ще бъде с височина до 10м (Нискоетажно жилищно застрояване). В 

близост няма други сгради и постройки. Застроената площ е незначителна спрямо 

площта на зоната - по малко от 1% (0.00108%.), а площта на имота (частта, която е 

обект на ИП) е 0.00862% от площта на зоната или 0,0000862 изразено като 

десетична дроб. 

Потенциалните въздействия върху природните местообитания и видове, предмет на 

опазване в защитени зони, които инвестиционното предложение може да окаже, са: 

- Пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове при 

усвояване на нови територии; 

- Трайно отнемане на площи от местообитанията на видовете предмет на опазване. 

- Фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове при 

усвояване на нови територии; 

- Нахлуване на неместни и/или инвазивни видове при озеленяването; 

- Унищожаване на екземпляри от растителни видове по време на строителството в 

нови територии; 

- Безпокойство за индивиди от животински видове по време на строителството - 

очакван периметър на въздействието е до 20 м от строителните граници; 

- Бариерен ефект за животински видове при усвояване на нови територии; 

Характеристиките на ИП не предполагат бариерен ефект за животински видове.  

- Смъртност на индивиди от животински видове по време на строителството в нови 

територии. 

 Очакваното въздействие е по две от посочените точки  - пряко унищожаване на 

местообитания на видове и трайно отнемане на площи от местообитания на видове при 

усвояване на нови територии. Тъй като въздействието на инвестиционното предложение е 

на нищожно малка площ спрямо площта на зоната (250кв.м.  спрямо 2311.5029 ха или 

23115029 м
2
), то и очакваното въздействие ще бъде твърде малко.  

 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, МЕСТООБИТАНИЯТА, ВИДОВЕТЕ 

И ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО 

НИВО И ТЯХНОТО ОТРАЗЯВАНЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА 

 

1. Обща характеристика на Защитена Зона „Велчево” BG0002111 
Зоната е обявена по Директива 92/43/ЕИО за опазване на дивите птици със заповен 

на МОСВ РД-773/28.10.2008г. (ДВ бр. 103/02.12.2008г. Площта на зоната е 2311.5029 ха. и 

включва части от землищата на с. Патрешкото (5663,955дка), с. Драшкова поляна 

(1683,642дка), с. Велчево (5457,798 дка);  с. Гумощник (4956,663дка), с. Дебнево 

(1891,399дка) с. Скандалото (1982,117дка) и с. Млечево (1471.033дка). В зоната попадат 

територии разположени в граници на три съседни общини : Троян (с. Патрешкото, с. 
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Гумощник, с. Дебнево), Априлци (с. Драшкова поляна, с. Велчево), и Севлиево (с. 

Млечево).  

 

Зоната попада изцяло в континенталния биогеографски район. Част от територията 

на зоната се припокрива с други защитени зони по директивата за местообитанията – ЗЗ 

Видима BG 0000618 и ЗЗ Централен Балкан – буфер BG 0001493. Общото припокриване е 

в порядъка на 167,787ха, от които 92% (над 154,5ха) е със Защитена зона Видима, 

разположена по протежение на реката.  

 

В близост са разположени следните Защитени територии : Злиевци, Варените. 

ЗМ Варените е обявена със Заповед No.РД-198 от 19.03.1981 г., Дв. бр. 34/1981 на 

Комитет за опазване на околната среда при Министерски съвет (КОПС), вековна букова 

гора с площ 6.1 ha в землището на село Млечево. Прекатегоризирана е със Заповед No.РД-

1311 от 27.12.2002 г., (Дв.бр. 7/2003) МОСВ от природна забележителност в защитена 

местност. Обявена е с цел Опазване на характерна за района вековна букова гора.  

ЗМ Злиевци е обявена със Заповед No.2194 от 12.12.1968 г., бр. 33/1969 на Държавен 

вестник  2194-1968 г. Прекатегоризация със Заповед No.РД-734 от 10.06.2003 г., бр. 

60/2003 на Държавен вестник . Цели на обявяване:  Опазване на характерен ландшафт. 

 

Горите в зоната се стопанисват от две горски стопанства към Северозападно 

държавно предприятие : ДГС Троян (западна и северна част) и ДГС Русалка Априлци и 

ДГС Севлиево към Северно централно държавно предприятие.  

 

Разпределението на различните типове територия са дадени съгласно данните от 

стандартния формуляр в Таблица1. 

  

http://eea.government.bg/zpo/docs/1-6-339-2194-1968.pdf
http://eea.government.bg/zpo/docs/1-6-339-734-2003.pdf


10 

 

 

Таблица 1. Обща характеристика на територията. 
К

о
д

 Клас хабитати % покритие 

Приблизи- 

телна площ 

(ха) 

N06 Вътрешни водни тела (застояла вода, течаща вода) 1.00 
23.115 

N08 Равнини, шубраци 9.00 
208.035 

N09 Сухи ливади, степи 10.00 
231.150 

N10 Влажни ливади, пасища  29.00 
670.336 

N12 Обширни зърнени култури 4.00 
92.460 

N15 Други обработваеми земи  0.00 
0 

N16 Широколистни листопадни гори 14.00 
323.610 

N19 
Смесени гори 24.00 554.761 

N21 Негорски площи, заети с растителни видове (включително градини, лозя, 

трайни насаждения) 
6.00 138.690 

N22 
Вътрешни скали, сипеи, пясъци, постоянен сняг и лед 0.00 0 

N23 Други земи (включително градове, села, пътища, места за отпадъци, мини, 

индустриални обекти 
3.00 69.345 

 
Общо покритие на хабитати 100 2311.5029 

 

2. Местообитания.  

В стандартния формуляр и проверените източници не са налични данни за 

разположението и размера на природните местообитания (съгласно Директива за 

местообитанията) в зоната.  

От лични наблюдения, в зоната има представени в разпокъсани полигони следните 

природни местообитания : 

 Горски местообитания:  

91М0 – Балкано-Панонски церово-горунови гори (PAL.CLASS:.41.76.) 
Представени от Подтип „А“ Континентални дъбови гори. Основно са съставени от цер 

(Quercus cerris) и благун(Quercus frainetto), с участието на едролистна липа, обикновен 

габър, клен, мекиш и други.  
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91Е0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior. 

(PAL.CLASS:.44.3; 44.2. и 44.13). Представени от подтип „Б“ Крайречни съобщества на 

Alnus glutinosa в горните и средни течения на реките. Разпространение: западно и 

северозападно от с. Гумощник в рамките на ЗЗ Видима. 

 

 Тревни местообитания : 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс. (PAL.CLASS.: 37.7 and 37.8)  Има ограничено 

разпространение около р. Видима в рамките на припокриването на ЗЗ Велчево със ЗЗ 

Видима, западно и северозападно от с. Гумощник. 

6510 Низинни сенокосни ливади. (PAL.CLASS:.38.2)   
В миналото вероятно широко разпространени, като голяма част от тях са в процес на 

деградация в следствие продължително прилагане на различни селскостопански практики. 

Сега местообитанието е запазено и разпространено на малки, разпокъсани площи в 

ниските и заравнени участъци около р. Видима и нейните притоци (предимно западно от 

реката), установено е северно от м. „Беров мост“. Има значителен потенциал за 

възстановяване при прилагане на определени земеделски практики. 

 
3. Други природни характеристики. 

Защитената зона представлява умерено засегнати от човешка дейност открити и 

горски територии, в които има преди всичко пасища и сенокосни ливади, но също и 

широколистни гори и крайречни елшови галерии. Общата площ на горското покритие в 

зоната е около 975 ха (вкл. гори в земеделски земи), а останалата част е заета от различни 

типове открити (включително захрастени и самозалесяващи се) територии.  

ЗЗ Велчево е разположена в предпланински район от двете страни на река Видима. 

Територията може да се раздели на две части - една на север и северозапад от село Велчево 

и друга на юг и югоизток изток от селото. Горският фонд обхваща около 38% от цялата 

територия. Останалата част се заема от частично захрастени и обрасли с млада дървесна 

растителност открити терени. 

Растителността представлява комплекс от мезофилни и алувиално-ливадни тревни 

съобщества, храсталаци и широколистни гори от долния лесорастителен пояс, 

разположени в долните части на хълмовете около село Велчево и прилежащите села в 

Предбалкана, източно от с. Орешак и по поречието на река Видима – Велчево Гумощник, 

Млечево, Патрешко, Драшкова поляна, и др. Част от тези терени се стопанисват като 

ливади и пасища. Значителна част от ливадите са обрасли с мезофилна тревна 

растителност с разпространение на Agrostis capilaris, Festuca rubra, Cynosurus cristatus и др. 

(Bondev, 1991
5
). Съобществата са вторични, близки по състав до планинските и низинни 

сенокосни ливади, но и с наличие на някои рудерали и храсти. Горите са съставени от цер, 

благун, обикновен габър, в по-високите части и бук с участие на  едролистна липа, 

трепетлика; горун, летен дъб, единично се срещат явор, шестил, череша, мекиш, дива 

круша, киселица, бяла акация;  покрай реките : черна елша, върба, в подлеса леска, 

обикновен и кучешки дрян, черен бъз, глог. В зоната има и горски култури, предимно от 

бял и черен бор и зелена дуглазка. 

.  
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4. Видове предмет на опазване. 

 

Съгласно заповедта за обявяване (РД-773/28.10.2008г.) предмет на опазване в зоната 

са четири вида птици :  

 Ливаден дърдавец (Crex crex),  

 Сив кълвач (Picus  canus ) 

 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius),  

 Червеногърба сврачка (Lanius, collurio). 

 Градинска овесарка (Emberiza hortulana)* 

 

Консервационна значимост.  

Зоната е от международно значение за опазването на глобално застрашения ливаден 

дърдавец  Crex crex, който съгласно оценката в Стандартния формуляр има популация от 

25 гнездещи двойки в зоната. Районът не е достатъчно проучен за останалите видове 

птици.  

Територията на сенокосните ливади на Велчево през 2005 г. е определена като важна 

зона за птици от BirdLife International. Тук трябва да се отбележи, че понятието „сенокосни 

ливади“ от доклада на BirdLife International не покрива напълно Природно месттобитание 

6510 “Низинни сенокосни ливади“.  

*Към приоритетните за опазване видове, в доклад от проучвания през 2015г. 
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 е 

предложена и градинската овесарка (Emberiza hortulana). Други важни видове предложени 

за опазване са : полска чучулига, пъдпъдък, червеношийка, славей, син синигер, зелен 

кълвач, голямо черноглаво коприварче и кос.  
 

5. Цели на управление.  
 

 Цели на опазване:  

Защитена зона Велчево е обявена с цели : 

- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици 

(ливаден дърдавец, червеногърбата сврачка, сивия и среден пъстъри кълвачи) 

за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.  

- Възстановяване на местообитания за видове птици (от посочените 

приоритетни), за които е необходимо подобряване на тяхното 

природозащитно състояние.   

Към общите цели на зоната могат да се добавят :  

- 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 

природните местообитания и местообитанията на видове, както и на популациите на 

видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Зоната няма разработен план за управление.  

Информация за видовете е дадена съгласно официално публикувания  Стандартен 

НАТУРА 2000 формуляр и Атлас на гнездещите видове птици в България.  
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Екологична информация 

В Таблица 2. са посочени видовете предмет на опазване, включени в чл.4 от Директива 

2009/147/EC и изброени в списъка на Приложение II на Директива 92/43/EEC, както и 

тяхната актуална оценка. (
13

данни от Стандартен НАТУРА 2000 формуляр) 

 

Таблица 2. Видове, предмет на опазване 

Видове Популация в зоната Оценка на зоната 

G Код 
Научно 

наименование 
NP Tип Размер Единици 

Качество 

на 

данните 

A|B|C|D A|B|C 

          Min Max     Попул. Опазв. Изол. Цял.Оц 

B A122 Crex crex  
  r  25  25  p   C  A  C  A  

B A238 

Dendrocopos 

medius  

  p  1  1  p   C  B  C  C  

B A338 Lanius collurio  
  r  39  39  p   C  B  C  C  

B A234 Picus canus  
  p  1  1  p   C  B  C  C  

 

Обяснение към таблицата : 

 Група: A = Земноводни, B = Птици, F = Риби, I = Безгръбначни ;  M = Бозайници, P = Растения, R = Влечуги,  

 NP: В случай, че вида вече не се среща в зоната: x (незадължително )  

 Тип пребиваване : p = постоянен, r = гнездещ, c = концентрация, w = зимуващ 

 Единица: i = индивиди, p = двойки или други единици според стандартния списък на единици и кодове  

 Попул. – размер и плътност на популацията на вида: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 

0%; D) незначителна популация. 

 Опазв. – степен на опазване A) отлично опазване ; B) добро опазване; C) средно или слабо 

  Изол. – изолираност на популацията : A) (почти) изолирана популация; B) не изолирана популация, но на 

границата на района на разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение.  

 Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид : A) отлична стойност; B) 

добра стойност; C) значима стойност. 

 

В раздел „Други важни видове от флората и фауната“ са включени и видовете в Таблица 3 

със следните параметри в колоните.  
 Група: A = Земноводни, B = Птици, F = Риби, Fu = Гъби, I = Безгръбначни, L = Лишеи, M = Бозайници, P = 

Растения, R = Влечуги 

 КОД: за видове птици, приложения IV и V   

 Единица: i = индивиди, p = двойки 

 Категория.: Категории за изобилие: C = обикновен, R = рядък, V = много рядък, P = присъстващ 

 Категории причини: IV, V:  Обосновка A: Данни от национална червена книга; B: Ендемити; С: 

Международни конвенции; D: други причини  

  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A122
https://eunis.eea.europa.eu/species/Crex%20crex
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A238
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20medius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20medius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A234
https://eunis.eea.europa.eu/species/Picus%20canus
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Таблица 3. Други важни видове от флората и фауната 

Видове Популация в зоната Обосновка 

Група КОД 
Научно 

наименование 
Размер 

Едини

ца 

Категор

ия 

Вид 

Прилож

ение 

Други категории 

      Min Max   C|R|V|P IV V A B C D 

B  A247 Alauda arvensis  
10  10              X    

B  A113 Coturnix coturnix  
2  2              X    

B  A269 Erithacus rubecula  
      P          X    

B  A233 Jynx torquilla  
      P          X    

B  A271 

Luscinia 

megarhynchos  

      P          X    

B  A329 Parus caeruleus  
      P          X    

B  A235 Picus viridis  
      P          X    

B  A311 Sylvia atricapilla  
      P          X    

B  A283 Turdus merula  
      P          X    

 

 

6. Заплахи, натиск и дейности с въздействия в зоната. 

Най-важни въздействия и дейности с голям ефект върху зоната.  

Източник : Стандартен НАТУРА 2000 формуляр.  

Отрицателни въздействия 

Ниво 
Заплахи и 

натиск [код] 
Наименование  вътре/вън [i| /|о] 

M A03 Изоставяне / липса на косене  o 

M A03 Изоставяне / липса на косене  i 

M A04 Интензивна паша o 

M A05.01 
Отглеждане на домашни животни без 

паша 
o 

L A05.01 
Отглеждане на домашни животни без 

паша 
i 

L A05.02 Липса на паша i 

M A05.02 Липса на паша o 

L A10.01 Екстензивна паша или недоизпасване  i 

M B Паша в гори/залесени площи o 

M B Паша в гори/залесени площи i 

L D01.01 Пътища реки и релсови пътища i 

L D01.01 
 

o 

M D01.02 Пътища, шосета i 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A247
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alauda%20arvensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A113
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coturnix%20coturnix
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A269
https://eunis.eea.europa.eu/species/Erithacus%20rubecula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A233
https://eunis.eea.europa.eu/species/Jynx%20torquilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A271
https://eunis.eea.europa.eu/species/Luscinia%20megarhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species/Luscinia%20megarhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A329
https://eunis.eea.europa.eu/species/Parus%20caeruleus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A235
https://eunis.eea.europa.eu/species/Picus%20viridis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A311
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20atricapilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A283
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20merula
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M D01.02 
 

o 

L E01.01 Непрекъсната урбанизация i 

M E01.01 
 

o 

L E01.03 Обитаване в разпокъсани райони i 

M E03 Зауствания o 

L E03 Зауствания i 

M E03.01 
Депониране на битови отпадъци / 

отпадъци от почивни домове 
o 

L E03.01 
Депониране на битови отпадъци / 

отпадъци от почивни домове 
i 

M G01.02 Изънпътно каране o 

M G01.02 Изънпътно каране i 

L J02.05.02 
 

i 

M J02.05.02 
 

o 

Положителни въздействия 

Ниво 
Дейности, 

управление [code] 

Замърсяване 

(незадължително) [код] 
вътре/вън [i| / |о] 

M A04 Интензивна паша o 

L A04 Интензивна паша i 

M A05.01 
Отглеждане на домашни 

животни без паша 
o 

L A05.01 
Отглеждане на домашни 

животни без паша 
i 

L A05.02 Липса  на паша i 

M A05.02 Липса  на паша o 

L E01.03 
Обитаване в разпокъсани 

райони 
i 

Ниво: H = високо, M = средно, L = ниско; i = вътре, o = отвън, b = и двете 
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V. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

 

1. Видове въздействия. 
Въздействията върху защитената зона, които ИП може да окаже повреме или след 

реализацията  му са следните : 

 

- Пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове 

при усвояване на нови територии; При реализация на ИП ще бъдат пряко унищожени, 

чрез застрояване около 250 кв.м. от общата площ на зоната, с временни съоръжения ще 

бъдат заети около 160кв.м. 

 

- Фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове при 

усвояване на нови територии; Предвид екологичните изисквания на приоритетните за 

опазване видове при реализация на ИП няма да настъпи фрагментация на зоната или 

местообитанията. 

 

- Увреждане в резултат от замърсяване на природни местообитания и 

местообитания на видове в съседни територии; При реализация на ИП няма да настъпи 

увреждане в резултат на замърсяване на зоната или местообитанията. 

 

- Нахлуване на неместни и/или инвазивни видове при озеленяването; 

Реализацията на ИП няма да причини поява на нови или инвазивни видове в зоната. 

 

- Унищожаване на екземпляри от растителни видове по време на 

строителството в нови територии; При реализация на ИП няма да настъпи унищожаване 

на екземпляри от видовете предмет на опазване, нито на видове включени в Приложенията 

на ЗБР, Директивите за птиците и местообитанията. 

 

- Безпокойство за индивиди от животински видове по време на строителството; 

очакван периметър на въздействието е до 20 м от строителните граници;  

При реализация на ИП няма да настъпи безпокойство на видовете предмет на 

опазване, зоната или местообитанията, нито на видове предвидени за опазване по ЗБР и 

двете директиви. 

 

- Бариерен ефект за животински видове при усвояване на нови територии; 

Формата, характера и същността на ИП не предполагат появата на бариерен ефект, 

ограничаване свободата на придвижване или други негативни ефекти върху животинските 

видове в зоната . 

 

- Смъртност на индивиди от животински видове по време на строителството в 

нови територии. При реализация на ИП няма да настъпи смърт на индивиди от 

животински видове по причина на дейностите, свързани с ИП. 

 

2. Степен на въздействието. 
 За определяне степента на въздействието са възприети четири степени за оценка, 

което позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на въздействието:  



17 

 

- без въздействие (0) - не се засягат видове предмет на опазване и техните 

местообитания, в защитената зона. 

 

- незначително въздействие (1) - въздействие, което ще бъде краткосрочно и/или 

ще засегне незначителна площ от природно местообитание или вид, и засегнатата 

площ/част от популация е достатъчно малка, за да не предизвика промяна във функциите 

и/или структурата на природното местообитание/популация на вида в границата на 

защитената зона. 

 

 - средно въздействие (2) - въздействие, което ще бъде дългосрочно и/или ще 

засегне значителна площ от вида, но няма да промени функциите и/или структурата на 

популация на вида в границата на защитената зона в неговото характерно местообитание. 

 

- значително въздействие (3) - въздействие, което ще бъде дългосрочно и/или ще 

засегне значителна площ от съответното природно местообитание/вид и би могло да 

промени функциите и/или структурата на природното местообитание/популация на вида в 

границата на защитената зона. 

 

Тези въздействия се отчитат и в комбинация с други фактори, при определянето на 

смекчаващите мерки с цел предотвратяване или намаляване на въздействието. 

При значително въздействие се прилагат адекватни, изпълними и контролируеми 

мерки за смекчаването му. В случай, че оценката на ефекта от прилагането им покаже, че 

степента на въздействие не се променя, се предлагат и разглеждат алтернативни решения. 

 

3. Кумулативен ефект. 
 Кумулативен ефект би възникнал от такива инвестиционни предложения, планове, 

програми и проекти, които оказват или ще окажат същите въздействия върху природни 

местообтания и местообитания на видове, предмет на опазване в разглежданата защитена 

зона, каквито ще окаже и настоящото ИП. Косвените въздействия (напр. безпокойството) 

не биха могли да доведат до кумулативен ефект, поради отдалечеността на другите ИП, 

планове, програми и проекти, и/или реализацията им в различни времеви срокове.  

Проверката в публичните регистри и страници на отговорните институции не 

показват наличие на такива планове, програми или инвестиционни предложения.  

 

4. Описание и анализ на въздействието на ИП върху видовете - 

предмет на опазване в Защитената зона. 
 

Съгласно заповедта за обявяване на зоната приоритетни за опазване са 4 вида птици 

посочени в стандартния формуляр на защитената зона. Видовете са включени в 

Приложение ІІ на Закона за биологичното разнообразие (Приложение I на Директива 

2009/147/EО). Освен тях в стандартния формуляр са посочени 9 вида птици, редовно 

срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Приложение ІІ на Закона за 

биологичното разнообразие (Приложение I на Директива 2009/147/EО). При проучване в 

зоната, направено през 2013г. като приоритетен е предложен още един вид – градинска 

овесарка. Така общият брой видове птици е 14.  
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Приоритетните видове са : 

Ливаден дърдавец (Crex crex),  

Червеногърба сврачка (Lanius, collurio). 

Сив кълвач (Picus  canus ) 

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius),  

Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

 

Други видове за опазване в Зоната :  

Зелен кълвач (Picus viridis) 

Въртошийка (Junx torquilla) 

Пъдпъдък (Coturnix coturnix) 

Южен славей (Luscinia megarhynchos) 

Полска чучулига (Alauda arvensis) 

Червеношийка (Erithacus rubecula) 

Голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla) 

Син синигер (Parus caeruleus) 

Кос (Turdus merula) 

 

 

 

Ливаден дърдавец (Crex crex (L.)). Ливадният дърдавец 

е най-значимият в консервационно отношение вид, обект 

на защита в ЗЗ Велчево. Територията, сред която попада 

имотът (ПИ No 23 621.7.7, землище на с. Драшкова 

поляна, общ. Априлци, обл. Ловеч), представлява голяма 

по площ поляна повече от пасищен тип като 

местообитание, отколкото от ливаден тип въпреки, че 

трайното предназначение на територията е „земеделска“ 

и начин на ползване – ливада“. Ливаден тип поляната би 

имала през пролетния и през валежната част на летния 

сезони, както и при продължително системно косене в 

най-източната си част. Именно поради тази й особеност 

тя не представлява репродуктивно местообитание 

ливадния дърдавец. Това показват и наблюденията, 

провеждани през периода 2007-2019, вкл. и през 

настоящата 2019 г., при които не е регистрирано присъствие на индивиди през 

размножителния период, както и през извънгнездовия/извънрепродуктивния му период. 

Индивиди на този вид биха могли да попаднат върху площта на поляната с най-голяма 

вероятност през периоди на сезонни миграции, в различни по характер открити територии, 

вкл. и в такива от пасищен тип. Поради тези особености на територията, част от която е и 

предстоящият за частично застрояване имот, реализацията на настоящото ИП няма да 

отнеме част от репродуктивните места/ местообитания на вида в Защитената зона. Имотът 

обект на ИП е ползван продължително време като земеделска земя с НТП „други“.  

Подходящите за вида гнездови местообитания в зоната са разположени предимно в 

районите ползвани като ливади и овощни градини, разположени близо до реката, вкл. и в 

рамките на населените места. През последните години има тенденция към увеличаване 

площта на пустеещите земи, което има известно положително въздействие върху 

популацията. Общия размер на подходящите за вида местообитания възлиза на около 
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1109.521ха (48% от ЗЗона), от които само 670.336 ха (29% от ЗЗона) могат да се определят 

като напълно пригодни за размножаване на дърдавеца. Общата площ на открити, 

включително захрастени, рудерализирани, използвани за земеделие терени е около 

1340.671ха или 58% от зоната. Присъствието на вида в тази по-обобщена група 

местообитания е възможно, без да е така пряко свързано с размножаването. Площта на 

имота (2 dka или 0.000149 % от обобщената група потенциални местообитания) обхваща 

твърде незначителна част от общата площ на откритите типове земно покритие, респ. 

подходящи за вида местообитания в обхвата на тази ЗЗ, което е много под 

препоръчителния при такива случаи 1 %. Важно е обстоятелството, че индивиди на вида, 

вкл. и през размножителния му период, са регистрирани на различни места в района, 

включително и извън  обхвата на територията на настоящата ЗЗ, в подходящи за 

размножаването на вида влажни ливади. Спрямо вида реализацията на ИП ще окаже 

незначително въздействие, заемайки твърде малка част от потенциално бъдещо 

местообитание (степен на въздействие 0-1). 
 

 

Червеногърба сврачка(Lanius collurio L.).  

Червеногърбата сврачка е вид силно свързан с храсталаците и разнообразни 

негорски местообитания. Поляната, сред която попада площта на 

ИП (ПИ No 23 621.7.7), може да бъде разглеждана като подходящо 

местообитание (репродуктивно и хранително) за този вид, а в това 

отношение като най-подходящи следва да бъдат окачествени 

периферните й части, граничещи с гората и близките дворове, тъй 

като сред и до тях са налице дървета и храсти, в т. ч. и ниска такава 

растителност, по каквато двойките на вида обичайно гнездят, 

почиват и от която ловуват основно насекоми (Insecta) и други 

безгръбначни (Nonvertebrata). Видът ловува преобладаващо сред 

тревите, по земната повърхност и по-рядко във въздуха. Като най-

подходящо репродуктивно местообитание обаче, следва да бъде 

оценена площта северозападно от имота, където растителността има 

храсталачен характер/строеж като местообитание, заета от ниска и проредена дървесна и 

храстова растителност, вкл. и с наличието на тревни участъци. Такъв тип територии са 

едни от типичните репродуктивни местообитания за черевеногърбата сврачка. Подобни 

местообитания има в изобилие в цялата зона, а в близост до ИП в южна и източна посока, в 

които територии най-често са регистрирани: присъствие на двойки през размножителния 

период; брачно поведение и гнезда на вида (лични наблюдения 2008-2019). Размерът на 

популацията в ЗЗона е оценен на 39 двойки. Вътрешната част на поляната представлява 

най-вече хранително местообитание за този вид, тъй като сред нея липсва подходяща за 

гнездене храстова и нискодървесна растителност. Поради незначителната площ на имота, 

обект на настоящата оценка (едва 2 дка), реализацията на ИП (чрез застрояването на част 

от площта му) ще засегне само незначителен дял от подходящите хранителни 

местообитания в района. Подходящите за гнездене и ловуване местообитания за вида 

обхващат перифериите на всички горски територии, самозалесяващи се терени, други 

открити терени обрасли в различна степен с храстова растителност. Общия размер е 

трудно да бъдат точно и коректно преценен като площ, но вероятно заемат около 1/3 от 

общата територия на зоната.  

Освен застроената част – от 0.25 dka, върху останалата незастроена част са 

предвидени дейности по естетизирането й и в най-значителна степен озеленяване чрез 



20 

 

внасянето на дървесна и храстова растителност, от видове и форми с декоративни 

качества. Това потенциално озеленяване може да бъде оценено положително както по 

отношение на храненето, както и за гнезденето на червеногърбата сврачка. Озеленяването 

с подходящи храсти и дървета ще доведе до известно увеличение на гнездовата база и на 

местата за почивка и хранене/ловуване. Благоприятстващото в случая е обстоятелството, 

че индивидите и двойките на вида, както при храненето, така и при гнезденето си, понасят 

човешкото присъствие, вкл. и близко (до няколко метра), в т. ч. и сред сгради и 

съоръжения. Озеленяването на незастроената част от площта на имота всъщност ще 

подобри гнездовата база и удобните места за почивка и хранене на вида върху вътрешната 

част от поляната. Към момента имотът, обект на ИП, не включва ниска дървесна и 

храстова растителност, която е предпочитаната среда за сврачката. Предвид посоченото до 

тук не следва да бъдат очаквани каквито и да е негативни влияния върху състоянието на 

този вид в района на ИП и в тази част от територията на Защитената зона, обект на ОС.  

Двойките на вида обитават и гнездят преобладаващо по ниска дървениста 

растителност в открити територии, в тревно-храстови и тревно-храсталачни, в храстово-

тревни и храсталачно-тревни, в первази и проредени участъци на гори и др. подобни 

терени, а също и в населени места. Този вид у нас е твърде многоброен, а освен това се 

среща от морското равнище до твърде големи надморски височини. (През гнездовия период 

е регистриран на н. в. над 1600 m и дори на близо 1800 m, а в края и след края на гнездовия 

период – и на над 2000 m в субалпийски части на планините Стара планина, Рила, Пирин, 

Западни Родопи).  

При този вид в района на ИП, през гнездовия период е регистрирано присъствие на 

индивиди и гнездещи двойки на различни места – в открити територии с ниска дървениста 

растителност, вкл. край асфалтови и черни пътища, храстови и храсталачни терени, 

окрайнини на гори, в населени места. 

Срещите с вида не са само единични, а в подходящите местообитания понякога има 

значителен брой гнездещи двойки. В различните части на района, сред който попада 

обекта на ИП, са налице подходящи за обитаване и гнездене територии – такива с 

наличието на ниска и разпокъсана дървениста растителност сред тревни площи, первази и 

редини на гори и др.. Следователно реализацията на обекта, няма да причини промени в 

местообитанията и популацията на вида в района на имота, около имот, както и на 

територията на защитената зона. Освен това предвидените дейности по озеленяване ще 

доведат до създаването на създаването на още места за почивка, гнездене, наблюдение и 

ловуване. Спрямо вида реализацията на ИП няма да окаже негативно въздействие 

(категория 0). 

 

Препоръка: При озеленяването да се използват средно висока и ниска широколистна 

растителност (особено в периферните части на площта на имота), по която двойките на 

вида могат да гнездят. Черевеногърбата сврачка избягва иглолистната растителност за 

гнездене. При озеленяването могат да се използват местни видове храсти, като е 

препоръчително изграждането на живи плетове – отлична база за развитие популацията на 

червеногърбата сврачка.  
 

 

Сив кълвач (Picus  canus )  

Сивият кълвач обитава както масивни широколистни и смесени гори; така и 

големи паркове и градини. Предпочита букови гори с много изсъхнала дървесина и 

прогнили клони, както и елови и ясенови гори с изгнили дънери. Обитава преобладаващо 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%88%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD
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горски участъци с висока степен на склопеност (над 05-06). Храни се с насекоми (предимно 

мравки и техните ларви) и паяци, както и с плодове и семена; понякога се храни 

от хранилки. Търси храната си, по долната част на дърветата, по дънери, изсъхнали 

дървета и по-рядко по земята. В района на ИП поради пасищно-ливадния характер на 

терена за сивия кълвач няма подходщи местообитания за гнездене. Околните гори 

предлагат добри условия за вида и популацията му зависи предимно от състоянието на 

горите и разпръснатите дървета, вкл. старите овощни градини. Видът фигурира в 

Приложение № 2. 

Озеленяване с подходящи видове дървета, както и опазването на мравуняците в 

района, може да имат слаб положителен ефект върху сивия кълвач. Спрямо вида 

реализацията на ИП няма да окаже никакво въздействие върху развитието на популацията 

и качеството и количеството на местообитанията. (категория на въздействие 0). 
 

 

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius),  

Средния пъстър кълвач е приоритетен за опазване вид (ЗБР, Приложение 2), 

защитен на територията на цялата страна (ЗБР, Приложение 3). Числеността му в страната 

се оценява като стабилна (). Обитава предимно 

масивни широколистни и смесени гори; по-рядко големи 

паркове и градини,  и иглолистни гори предимно в близост или 

сред горски територии. По-висока плътност има в планиските 

райони и в равнините около големите реки. В Предбалкана и 

Стара планина е обикновен вид, със средна до висока плътност 

(100-150 двойки/км2). Предпочита широколистни гори с 

изсъхнала дървесина и прогнили клони. В района на ИП 

поради ливадния характер на терена за вида няма подходщи 

местообитания за гнездене и хранене. Горите в зоната 

предлагат умерено добри местообитания. Популацията му 

зависи предимно от състоянието на горите ( особено 

участъците с дебели дървета), вкл. едроразмерни дървета в старите овощни градини. 

Реализацията на ИП няма отношение към вида и неговите местообитания и няма да окаже 

въздействие върху вида. (категория 0).  
 

Градинска овесарка. (Emberiza hortulana) 

Видът фигурира в Приложение № 2 на ЗБР, защитен на територията на цялата 

страна (ЗБР, Приложение 3), не е включен в Червената книга тъй като не е сред редките и 

застрашени от изчезване видове у нас. Видът е установяван в зоната и в близост до зоната 

през 2013г. и 2015г., но няма други по-подробни данни за характера на присъствието му на 

територията на ЗЗ Велчево.  

Двойките на градинската овесарка през размножителния период обитават, както 

открити територии с незначително количество дървениста растителност (вкл. и с ниска 

такава), така и горски райони, в които обаче, предпочитат открити и проредени участъци, в 

т. ч. поляни, редини, храстово-тревни участъци, первази на гори. Поляната заедно със част 

от съседните й терени попадат сред подходящите за вида репродуктивни местообитания. В 

района на поляната, в която попада и имота, присъствие на индивиди и двойки на вида не е 

регистрирано. Площта на имота, обект на ИП, заема твърде малка дори незначителна част 

от териториите с открит характер в обхвата на ЗЗ (много под 1 % ).  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Реализацията на ИП няма да засегне подходящите за вида местообитания в ЗЗ. 

Спрямо вида реализацията на ИП няма да окаже или ще окаже незначително въздействие 

(категория 0-1). 
 

Зелен кълвач (Picus viridis) 

Зеленият кълвач е типичен горски вид. Обитава разнообразни гори, като предпочита 

изредени редини и гори с ниска степен на склопеност (под 0.5), предимно в ниските части 

на планините, включително около и в населени места. Поляната, както и имота като част 

от нея, не представляват репродуктивно или хранително местообитание, поради открития 

си характер. При зеления кълвач е възможно, макар и рядко, използването на открити 

терени при търсене на храна, най-вече насекоми (основно мравки (сем. Formicidae). Както 

и при сивият кълвач, срещите в открити местообитания са предимно извън гнездовия 

период – при следгнездови скитания, сезонни миграции и през есенно-зимния период. 

Видът е наблюдаван системно в зоната със степен на достоверност на гнездене 3. 

Предвид местообитанията и биологията на вида, спрямо него реализацията на ИП 

няма да окаже въздействие (категория 0). 
 

Полска чучулига(Alauda arvensis).  

Районът на имота – обект на ИП, би могъл да бъде подходящо местообитание за 

полската чучулига. Видът е регистриран в зоната през 2013г., а също в района почти 

ежегодно в периода 2004-2019г., със степен на достоверност на гнездене 2 (пеещ мъжки в 

подходящ за гнездене биотоп). В стандартния формуляр числеността на вида в Зоната е 

оценена на 10 двойки. Полската чучулига обитава открити полета и поляни в равнини и 

планини. Районът на установяването е близо до обекта на ИП. Предвид пашата (поддържа 

твърде ниски тревистите видове), близоста на населеното място и постоянното ползване на 

поляната, конкретното място не е подходящо за гнездене. По отношение на вида ИП ще 

доведе до унищожаване на  250кв.м. от подходящото за хранене местообитание. Спрямо 

общата площ на подходящите за вида местообитания (1340.671 ха) тази площ е 

0.0000186%, което води до извода че : реализацията на ИП няма да окаже въздействие или 

ще окаже незначително въздействие върху вида и неговата популация (категория на 

въздействие 0-1). 
 

Пъдпъдък(Coturnix coturnix),  

Пъдпъдъкът обитава разнообразни открити пространства в равнини и планини. 

Предпочита близост до големи блокове със земеделски и основно житни култури. В 

страната се среща през размножителния период. В стандартния формуляр числеността на 

вида в Зоната е оценена на 2 двойки. По-значимо струпване на индивиди на пъдпъдъка в 

зоната би могло има най-вече през периодите на сезонни миграции. Поляната, в която 

попада имота – обект на ИП, е с малка площ, заобиколена от дървета, път и в близост до 

населеното място и не представлява атрактивно местообитание за вида. В страната видът е 

с голяма численост. Спрямо вида реализацията на ИП ще окаже незначително въздействие, 

заемайки твърде малка част от потенциално местообитание. 
 

Южен славей (Luscinia megarhynchos).  

Видът обитава гори и храсталаци в равнини и предпланини. Предпочита изредени 

участъци и окрайнини на гори, както и богат подлес , гъсти храсти и високи треви. 
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Подходящи за обитаване са терените северно и южно от имота – обект на ИП, които са 

заети от проредена дървениста растителност с мозаечен хоризонтален строеж. Също 

подходящи за вида са ивици от дървета и храсти (такива има южно от имота), синури, 

крайречни гори и др, . Предвид биологията на славея, спрямо вида и неговите 

местообитания реализацията на ИП няма да окаже въздействие (категория 0). 
 

Въртошийка(Jynx torquilla) Jynx torquilla 

Въртошийката е гнездещ вид, разпространен мозаечно в цялата страна, без най-

високите части на планините и обширните, открити земеделски терени. Обитава разредени 

широколистни и смесени гори, малки групи и ивици дървета, паркове и градини с 

хралупести дървета, като тези местообитания са свързани както с храненето, така и с 

размножаването на вида. Както и кълвачите, видът е свързан с дървесната растителност и 

рядко и случайно присъства в други биотопи. Предвид биологията на въртошийката, 

спрямо вида и неговите местообитания реализацията на ИП няма да окаже въздействие 

(категория 0). 

 
Голямо черноглаво коприварче Sylvia atricapilla. 

За голямото черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla) , поляната, в която попада 

имота – обект на ИП, не представлява репродуктивно местообитание, поради открития си 

характер. Видът предпочита просветлени места в гори и окрайнини на гори, а също 

участъци с високи треви и храсти. За черноглавото коприварче слабо значение биха могли 

да имат дървесната и храстова растителност около поляната. Самата поляна не 

представлява местообитание за вида. Реализацията на ИП не засяга местообитания на вида 

и няма да окаже въздействие (категория 0). 
 

Червеношийка(Erithacus rubecula) Erithacus rubecula 

Червеношийката е свързана с типични горски местообитания – обитава 

преобладаващо гори със средна и висока степен на склопеност (над 05-06), където и 

гнезди. Като типичен горски вид рядко търси храна в открити площи Спрямо вида 

реализацията на ИП не засяга местообитания и няма да окаже въздействие (категория 0). 
 

Син синигер(Parus caeruleus), Видът обитава изредени участъци в гори, окрайнини на 

гори паркове, градини крайречни местообитания в цялата срана. В съседните на поляната 

терени/площи е регистрирано присъствие на вида. Свързан е с дървесната растителност и 

няма афинитет към открити терени. Спрямо вида реализацията на ИП няма да окаже 

въздействие (категория 0). За последните 3 вида значение (най-вече за храненето) биха 

имали первазът на гората, ниската дървесна и храстова растителност и проредените 

участъци в горите в зоната. За тези видове не са особено подходящи както обширните гори 

с висока склопеност и гъстота, така и откритите терени без дървесна и храстова 

растителност. Спрямо вида реализацията на ИП не засяга местообитания и няма да окаже 

въздействие (категория 0). 

 

Кос (Turdus merula) 

Косът е свързан с дървесната растителност. Обитава гори, градини, паркова, 

градини с богат подлес от храсти от равнините до горната граница на гората. Храната си 

търси в мъртвата горска постилка и по-рядко на земята, близо до гората. Гнезди предимно 

по ниски дървета и храсти. Както и за горната група видове, от значение за коса е 

окрайнината на гората, ивиците и групите дървета и храсти. Поляната, на която попада 
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ИП, не е от значение за вида, като биотоп, особено като се има предвид, че имотът е на 

разстояние от близките гори и храстови групи. Спрямо вида реализацията на ИП не засяга 

местообитания и няма да окаже въздействие (категория 0). 
 

5. Описание и анализ на въздействието на ИП върху природните 

местообитания. 
В стандартния формуляр и проверените източници не са налични данни за 

разположението и размера на природните местообитания в Защитена зона Велчево. 

Растителността на поляната, в която попада имота – обект на ИП няма характеристики на 

природно местообитание.  
 

 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ ИЛИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МЕРКИ, 

ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОУП  

 

1. Като смекчаваща мярка може да бъде предложена следната препоръка:  

При озеленяването да бъде внесена приоритетно ниска широколистна растителност 

(особено по периферията на имота), по каквато двойките на вида червеногърба сврачка 

предпочитат да гнездят и използват за наблюдение и почивка.  

 

2. При планирането на озеленяването и разполагането на подходяща дървесната и 

храстовата растителност е желателно да се потърси помощта на специалист, познаващ 

предпочитанията на приоритетните видове птици по отношение на гнездене, наблюдение и 

почивка както и екологичните изисквания на различните дървесни и храстови видове. 
 

 

VII. НАЛИЧИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОМЕНИ НА ПЛАНОВЕТЕ, ПРОГРАМИТЕ И 

ПРОЕКТИТЕ/ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

Според т. 8 от допълнителните разпоредби към Наредбата „нулева алтернатива” е 

описание на настоящото състояние и последиците от него в случай, че инвестиционните 

предложения, които се предлагат, не бъдат осъществени. При реализиране на нулевата 

алтернатива ще се запазило сегашното състояние и параметри на компонентите на 

околната среда и изпълнено условието за опазване на защитените зони. 

Като такива алтернативи могат да бъдат посочени:  

1) Имотът да не бъде застроен, което е т. нар. „нулева алтернатива“; или : 

2) Строителството да бъде пренасочено на друго място/имот, като най-

благоприятният вариант относно територията и целите(и задачите), заложени при 

обявяването/създаването на настоящата ЗЗ би бил това строителство да бъде реализирано 

извън територията на ЗЗ. И в двата случая обаче, преимането на нулевата алтернатива не е 

най-доброто решение нито от екологична, нито от икономическа гледна точка и зависи и 

от въможностите на собственика на имота. 

В този смисъл по отношение на Защитената зона и видовете предмет на опазване 

настоящото инвестиционно предложение предлага най-добрата алтернатива.  
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

Област и степен на въздействие. 

 

Природни местообитания  

Реализацията на ИП не попада върху природни местообитания по Директивата за 

местообитанията и няма да окаже въздействие върху природни местообитания в зоната.  

 

Видове, предмет на опазване 

Ливаден дърдавец (Crex crex),  : 

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : няма да окаже или ще окаже незначително 

въздействие (категория 0-1) 

 

Червеногърба сврачка (Lanius, collurio).  

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : без въздействие (0) 

 

Сив кълвач (Picus  canus )  

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : без въздействие (0) 

 

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius),  

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : без въздействие (0) 

 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana)  

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : няма да окаже или ще окаже незначително 

въздействие (категория 0-1)  

 
Други видове, включени в стандартния формуляр: 

Пъдпъдък (Coturnix coturnix)  

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : без въздействие (0) 

 

Зелен кълвач (Picus viridis)  

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : без въздействие (0) 
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Въртошийка (Junx torquilla)  

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : без въздействие (0) 

 

Полска чучулига (Alauda arvensis)  

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : няма да окаже или ще окаже незначително 

въздействие (категория 0-1) 

 

Червеношийка (Erithacus rubecula)  

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : без въздействие (0) 

 

Южен славей (Luscinia megarhynchos)  

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : без въздействие (0) 

 

Голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla) 

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : без въздействие (0) 

 

Син синигер (Parus caeruleus)  

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : без въздействие (0) 

 

Кос (Turdus merula)  

Вид въздействие : Пряко унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове при усвояване на нови територии 

Степен на въздействие : без въздействие (0) 
 

 

Заключение : 

- поради незначителния размер, характера на застрояването и 

функционирането на сградата, реализацията на ИП няма да окаже отрицателно 

въздействие върху целостта и структурата на зоната, както и върху природните 

местообитания в нея. 

- поради незначителния размер, характера на застрояването и 

функционирането на сградата както и поради биологията и етологията на 

приоритетните видове, реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие 

върху популациите на видовете птици, предмет на опазване в Защитената зона – 

ливаден дърдавец, червеногърба сврачка, сив кълвач, среден пъстър кълвач и 

градинска овесарка. 
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- реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху 

популациите на видовете птици включени в стандартния НАТУРА 20000 формуляр : 

зелен кълвач, въртошийка, пъдпъдък, полска чучулига, голямо черноглаво 

коприварче, червеношийка, син синигер,  южен славей, кос. 

  

Инвестиционното предложение :  “Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 23621.7.7.  

в землището на с. Драшкова поляна“, е съвместимо с предмета и целите на опазване 

на защитената зона и няма да има отрицателно въздействие върху видовете предмет 

на опазване и техните местообитания. 
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IX. КАРТЕН МАТЕРИАЛ  

 

В Приложение, дигитално са дадени данни за разположението на обекта в .shp и .kml 

формат, координатна система WGS 84 / UTM zone 35N. 

 
Фигура 1. Разположение на имота, спрямо покритието на терена и границите на Защитена зона 

“Велчево“. 

 
 

. Фигура 2 Разположение на имота обект на ИП – близък план. 
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Фигура 3. Разположение на имот № 23621.7.7. спрямо съседни имоти и границите на Защитена зона 
“Велчево“. 
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Фигура 4. Рзаположение на частта от имота - обект на ИП спрямо ЗЗона и населеното място. 

 

 
Фигура . Разположение на ЗЗ Велчево и припокриване със съседни Защитени зони. 
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X. НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ОТ ЗБР 

 

 В конкретния случай реализацията и експлоатацията на обекта на ИП Изграждане на 

жилищна сграда в ПИ № 23621.7.7. в землището на с. Драшкова поляна, няма да увреди значитело 

Защитената зона и предметът на опазване т.е. не са налични обстоятелства по Чл. 33 от ЗБР. 

 

 

 

XI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, 

МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ 

НА ИНФОРМАЦИЯ, ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА 

ИНФОРМАЦИЯ  

 

1. Методи за изследване, прогноза и оценка 

Методиките, които са използвани са представени в списъка с литературните 

източници в следващия раздел. Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз 

основа на многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на 

планински и горски местообитания, влажни зони, защитени територии, на редки, 

застрашени и защитени видове растения и птици в България.  

Изчисленията и анализите на въздействията върху видове, предмет на опазване в 

зоните (засегнати площи, отстояния, вероятност за безпокойство) са извършени в ГИС 

среда (Quantum GIS 3.4-Madeira; Google Earth, 5.2.1.1588) на база данни от Стандатрния 

НАТУРА 2000 формуляр, собствени данни и данните от проект "Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 

2013). 

 

Информация за видовете и местообитанията е събирана чрез :  

1. Собствени теренни наблюдения: 

- площни, вкл. с преброявания на индивидите; 

- маршрутни, вкл. с преброявания на индивидите; 

- стационарни, вкл. с преброявания на индивидите. 

2. Сведения от посочените и други литературни източници; от изследователски 

проучвания в района; от специалисти в областта на фауната. 

3. Анкетни данни от местни горски и ловни служители, местни ловци и 

природолюбители. 

  

2. Използвана литература и информационни източници 
  

1. Симеонов С., Мичев Т., Нанкинов Д. Фауна на България. БАН, София, 1990, т. 20, 

Aves, Част I, с. 350, ил. 

2. Симеонов С., Мичев Т. Птиците на Балканския полуостров. ДФ Издателство “Петър 

Берон”, ДФ Г. Димитров, ДП “Балкан”, София, 1991, с. 250, ил. 
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3. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г; изм. и доп. ДВ, бр.98/2002 г; 
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XII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Решение за обявяване на ЗЗ Велчево BG0002111. 

 

Приложение 2. Заповед за обявяване на ЗЗ Велчево BG0002111. 

 

Приложение 3. Писмо ПН187-ОС/2019. на РИОСВ-Плевен за изготвяне на ДОСВ.  

 

Приложение 4. Местоположение на ИП, землища и Защитените зони. в .shp и .kml формат, 

координатна система WGS 84 / UTM zone 35N (файлове- дигитално) 

 

Приложение 5. Стандартен формуляр за НАТУРА 2000 за ЗЗ Велчево BG0002111. 

 

Приложение 6. Скица на поземлен имот с идентификатор 23621.7.7. 

 

Приложение 7. Проект за подробен устройствен план (Проект-предложение) за имот 

23621.7.7., землище с. Драшкова поляна. 

 

Приложение 8. Документи по чл. 9, ал. 2, т. 3 на Наредбата за ОС на експертите, 

изготвили ДОСВ.:  

 Трудова автобиография на д-р инж Диньо Кючюков 

 Трудова автобиография на инж Светослав Тодоров 

 

 


