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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата оценка се извършва на основание чл. 6 (3) и 6 (4) на Директива 

92/43/ЕИО, чл. 31-34 на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта (ОСВ) на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони. 

Освен процедурните изисквания при оценката на вероятността от отрицателни 

въздействия и тяхната значимост, са взети предвид следните принципи: 

➢ Принципът за „ненанасяне на значителни вреди“, съгласно Регламента за 

Механизма за възстановяване и устойчивост; 

➢ 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, 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.  

➢ В съответствие с горното целостта и целите на потенциалните зони от 

значение за общността са тълкувани в светлината на подробните параметри за 

благоприятен природозащитен статус (БПС) на природните местообитания и видове. В 

тази част особено важни са параметрите за БПС популация в зоната (само за видове), 

площ на местообитания в зоната (за природни местообитания и видове), структура и 

функции на местообитанията. Параметрите към критерий бъдещи перспективи сами по 

себе си в повечето случаи представляват въздействия. 

➢ Освен общите параметри за благоприятен статус на всеки вид и 

местообитание, са оценени и въздействията на структури, функции и роля, важни за 

съответните видове и местообитания. 

➢ При оценка на въздействията, по отношение на количествените 

параметри площ на местообитания (природни местообитания или местообитания на 

видове) и популация на видове, за референтни стойности са взети стойностите при 
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научно описание на зоната, но не и преди ратифициране на договора за 

присъединяване към ЕС (април, 2005 г.). При оценката на възможностите за 

възстановяване се оценява реалистичността на това изискване. Това означава, че 

където в миналото е имало трайно унищожаване на площи на местообитания, дори 

съгласно параметрите за благоприятен статус да се изисква възстановяване, такива 

трайно увредени площи без реални възможности за възстановяване не се включват в 

референтните стойности за площ и популация. Такива случаи са например вече 

изградените инфраструктури и други застроени територии, както и площи, заети 

трайно с дегресивни видове, нехарактерни за местообитанията, съществували в 

миналото.  

➢ По отношение на параметрите за качество и състояние на 

местообитанията (параметри в рамките на критериите „структура и функции”) 

референтните стойности на параметрите се прилагат и спрямо вече съществуващи 

съоръжения. Така например въздействията от фрагментацията и унищожение на 

местообитанието в миналото от съществуващата инфраструктура се отчитат при 

оценката на кумулативните ефекти.  

➢ Настоящата оценка разглежда очакваните въздействия от ОУП като цяло. 

При разработването на настоящия Доклад за оценка на съвместимост 

(ДОС) е взето предвид Писмо на РИОСВ-Плевен с Изх. № 4466/3//14.09.2021 г. 

(Приложение № 1). 
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1. AНОТАЦИЯ НА ОУП (ПЛАНА). ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДВИЖДАНИТЕ ДЕЙНОСТИ. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1.1 АНОТАЦИЯ НА ОУП (ПЛАНА)  

Общият устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене) 

(ОУПО) се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на 

територията и подзаконовата нормативна уредба към него. 

Изработването на ОУПО е основано на Техническо задание за Общ устройствен 

план, прието с Решение № 27 по Протокол № 3/19.04.2018 г. на Общински съвет – 

Белене. Съгласно изискванията на Решението на Общински Съвет – Белене, ОУПО е 

разработен за землищата на населените места – с. Бяла вода, с. Деков, с. Кулина Вода, 

с. Петокладенци и с. Татари, като се изключва град Белене и неговото землище, за 

който има разработен нов Общ устройствен план. Въпреки това и съгласно 

поставените изисквания в Техническото задание за разработване на ОУПО, с цел 

постигане на единна устройствена основа за цялата общината, са интегрирани 

предвижданията на ОУПО за град Белене и е разработен анализ и за землището на 

града, които не подлежат на оценка и съгласуване в настоящата процедура.  

ОУП се изготвя в изпълнение на Договор №32/16.11.2020 г., сключен между 

Община Белене и ДЗЗД „Планпроект Белене“, предвид необходимостта от осигуряване 

на актуална планова основа за развитие на населените места в общината. ОУП е 

основополагащ програмен документ за цялостното устройство на разглежданата 

територия и важен инструмент при формирането и провеждането на политиката за 

устойчиво и балансирано развитие на община Белене. 

Община Белене е разположена в Свищовско-Беленската низина, в централната 

част на Дунавската равнина, непосредствено до река Дунав. Състои се от шест 

населени места – от общинския център град Белене и пет села – с. Деков, с. Татари, с. 

Петокладенци, с. Кулина вода и с. Бяла вода. На запад граничи с община Никопол, на 

изток с община Свищов и на юг с община Левски. Общината заема територия от 285 

km2. 

Общинският център град Белене е разположен на 60 km от областния център – 

Плевен и на 220 km от град София. Най-близкото пристанище и граничен контролно-

пропускателен пункт се намира в град Свищов. Белене е дунавски град, който не се 

развива като пристанищен. Основната причина за това е, че е разположен на широк (от 

250 до 500 m) дунавски ръкав, който е сравнително плитък и с непостоянна дълбочина 
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и е неподходящ за промишлено корабоплаване. Срещу града е разположен Беленският 

Дунавски архипелаг като плавателният път и държавната граница минават от северната 

страна на островите. В близост до Белене е изградена действаща фериботна връзка с 

Република Румъния от град Никопол до град Турну Мъгуреле, пристанище и граничен 

контролно-пропускателен пункт функционират в град Свищов. 

Географското положение на общината се оценява по-скоро като благоприятно 

от гледна точка на възможностите за нейното развитие, свързани с ефективното 

използване ресурсите на и около р. Дунав, защитените зони по НАТУРА 2000, 

интегрирането и сътрудничеството на община Белене със съседните общини 

(включително румънски) и създаване на предпоставки за реализиране на съвместни 

проекти в различни области. 

Главната цел на ОУПО е да бъде създадена оптимална пространствена и 

функционална структура на развитие, както и да бъде изградено комплексно 

устройство на общината в единство на урбанизираните структури и съществуващите 

природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия.  

Общият устройствен план е стратегически управленски инструмент за 

прилагане на политиките на общината и основа за нейното дългосрочно устойчиво 

пространствено развитие. Документът определя визията, целите и стратегията на 

пространствено развитие, както и преобладаващото предназначение и начин на 

устройство на отделните структурни части на територията, която обхваща, за 

следващите 15-20 години. Съгласно изискванията на Закона за устройство на 

територията, ОУП на община Белене се съобразява с принципите и политиките в 

областта на пространственото развитие на Европейския съюз и Република България, 

както и с предвижданията на актуалните планови документи от по-горна йерархична 

степен, като представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна 

разработка. 

ОУПО Белене служи като инструмент за устойчиво развитие на общината, чрез 

който местната власт да ръководи, управлява и ефективно прилага мерки, действия, 

стратегии, планове, заложени в ОУП за оптимизиране на пространствената и 

функционална структура за развитие, оптимална експлоатация на ресурсите на 

територията, както и възникналите възможности за успешно включване в 

националните и европейски планове и стратегии за интегриране. Постигайки 

заложените цели, да опазва и съхранява идентичността на територията, като в същото 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B2
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време да я експлоатира за популяризиране на Общината като уникално място със 

своите характерни особености. 

При изработване на Общия устройствен план на община Белене са взети 

предвид регионалните фактори като дадености и цели на развитието, съставляващи 

важен компонент в устройственото планиране за общината. Проектът на ОУП има 

взаимовръзка и приемственост с целите и приоритетите, заложени в новата областна 

стратегия и новия интегриран общински план за развитие и ще се реализира чрез 

изработването и прилагането на тези и следващи, нови и актуализирани общи и 

секторни стратегически планове и програми на общината и региона с краткосрочен и 

средносрочен характер. Същевременно е изяснена и устройствената база за 

изработване и актуализация на необходимите подробни устройствени планове за 

територията.  

По този начин ОУП създава пространствени предпоставки за подобряване на 

начина на живот и за реализация на приоритетните инвестиционни инициативи и 

дейности за социално-икономическото развитие на общината. 

Екипът взе предвид и целите, заложени в Заданието за изработване на проект за 

общ устройствен план на община Белене, които припокриват и допълват 

горепосочените, като същевременно в по-пълна степен изразяват спецификата на 

настоящия проект. 

ОУПО служи за основа за цялостното устройство на територията на общината и 

способства изграждането на благоприятна среда за живот и развитие на бизнеса за 

привличане на повече инвестиции в общината. 

С ОУПО се представят и основните, най-общи насоки за бъдещото развитие на 

общината, водещи до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда, 

с гарантирани устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на 

населението. 

При изработването на ОУПО са отчетени и взаимовръзките, 

взаимозависимостите и възможностите за развитие в регионален контекст, с оглед 

осигуряване на балансиран растеж и създаване на устройствени условия за реализация 

на проекти с надобщинско значение и/или на съвместни проекти със съседни общини.  

ОУПО също така има за цел да създаде планова основа за дългосрочно, 

устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда на урбанизираните 

територии и териториите извън тях, обвързани с Общинския план за развитие и 
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подходящи условия за обитаване и реализация на дейности за цялостно социално-

икономическо развитие.  

Въз основа на задълбочен анализ на текущото състояние на общинската 

територия е създадена добра териториална планова основа за устойчиво и балансирано 

развитие на територията в дългосрочен аспект. Отчетени са съответните програмни 

документи на общинско, областно и национално ниво, съобразени със специфичния 

ресурсен потенциал на общината.  

На първо място, е структурирана йерархически селищната мрежа в общината, 

съобразено с демографския и икономически потенциал. Създадени са предпоставки за 

реализиране на потенциалните им възможности. Определени са опорните селища и 

селищата със затихващи функции. Проучен е демографският профил на населението в 

общината и неговите тенденции, като се има предвид общата за страната негативна 

тенденция. Важен аспект, който е проучен е комуникационно-транспортната схема на 

общината и връзките ѝ със съседните общини, и главните пътни артерии на страната, 

във връзка с предвижданите с ОУПО нови зони. 

Цели на ОУПО Белене: 

o Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на 

стратегическите документи по Закона за регионалното развитие /ЗРР/, а именно: 

Националната стратегия за регионално развитие Национална концепция за регионално 

и пространствено развитие; Интегрирани териториални стратегии за развитие на 

регионите за планиране от ниво 2; Плана за интегрирано развитие на община Белене 

/ПИРОБ/. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да 

бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на ОПР; 

o Съобразяване на предвижданията на ОУПО с документи за 

стратегическото планиране на пространственото развитие, а именно: Национална 

концепция за регионално и пространствено развитие. 

o Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез 

стимулиране на  публично-частното партньорство; 

o Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на 

културно наследство; 

o Развитие на основните функционални системи – „Обитаване”, „Труд”, 

„Обслужване”, „Отдих”; 
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o Създаване на ОУПО като инструмент за ползване на финансовите 

ресурсите на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския 

съюз. 

Основните задачи, които са изпълнени с оглед постигане на целите на 

проекта са: 

o Определена е общата структура на територията - предмет на плана и 

преобладаващото предназначение на съставните и структурните ѝ части, 

местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските 

територии; горските територии, защитените територии, защитените зони, зоните с 

местообитания, зоните по „Натура 2000", санитарно-охранителните зони на 

водоизточници, археологически обекти и зони с концентрация на паметници на 

недвижимото културно наследство, нарушените територии за възстановяване, водните 

течения и площи, територии и отделни терени със специално, с друго или със смесено 

предназначение; 

o Означени са земеделските и горските територии, които ще променят 

предназначението си в неземеделски територии, и тези от тях, които ще придобият 

статут на урбанизирани територии; 

o Общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната 

точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, 

използване, изграждане и развитие; 

o Извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична 

държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство; 

o Разположението на мрежите и съоръженията на транспортната и 

техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и 

връзките им с мрежите и съоръженията на териториите на съседни общини и с 

инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

o Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни 

бедствия и необходимите превантивни мерки и начин за устройство и защита; 

o Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени 

мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена 

защита съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ; 

o Територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на 

страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони. 
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1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДВИЖДАНИТЕ ДЕЙНОСТИ. УСТРОЙСТВЕНО 

ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО. 

1.2.1. Характеристика на предвижданите дейности 

✓ Прогноза за демографско развитие на общината 

Изготвената прогнозата за броя на населението на община Белене е основана на 

официални статистически данни и изчисления, като обхваща дългосрочен период от 

време – до 2040 г.. Представлява формално пресмятане при възприети определени 

предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. По 

този начин дава представа за бъдещото развитие на населението през прогнозния 

период. Поради своята неточност (счита се, че най-точни са прогнозите обхващащи до 

5 годишен период, при които има незначителни демографски промени), породена от 

факта, че трябва да се прогнозира демографското поведение на неродени поколения и с 

цел относителното подобряване на нейната точност, тя е направена в три варианта. 

При I вариант (при хипотеза за конвергентност) се вземат под внимание 

настоящата демографска ситуация и тенденциите в нея, като той се определя за 

реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за 

демографско и социално-икономическо развитие на страните членки. При запазване 

нивата на естествен и механичен прираст в общината и съставните населени места се 

очаква общото количество на населението да намалее. Прогнозният брой на 

населението на общинско ниво е 5061 души, а общо за селата 747 души през 2040 г. 

Темповете на прираст при реалистичния вариант са съответно -36,7 и -43,8 %. 

При II вариант (относително ускоряване) се предполага, че демографското 

развитие ще протича при по-благоприятни социално-икономически процеси в страната 

и на територията на общината. В случая за изходни данни се вземат тези от настоящата 

демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на механичния 

прираст ще намалеят, ще има увеличение на тоталния коефициент на плодовитост и ще 

се увеличи очакваната продължителност на живота. При тази хипотеза отново се 

очаква се очаква общото количество на населението да намалее. Прогнозният брой на 

населението на общинско ниво е 5365 души, а общо за селата 790 души през 2040г. 

Темповете на прираст при оптимистичния вариант са съответно -33,2% и -42,0%. 

При III вариант (относително забавяне) се очаква да се развие при хипотези за 

неблагоприятни социално-икономически процеси в страната и на територията на 

общината. При него за изходни данни се вземат тези от настоящата демографска 

ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на механичния прираст ще се 
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увеличат, ще има намаляване на тоталния коефициент на плодовитост и очакваната 

продължителност на живот ще се увеличи незначително. В случая се очаква общото 

количество на населението да намалее. Прогнозният брой на населението на общинско 

ниво е 4912 души, а общо за селата 728 души през 2040 г. Темповете на прираст при 

песимистичния вариант са съответно -38,4% и -45,2%. 

При така направената тривариантна демографска прогноза се очаква броят на 

населението да попада в границите на 4912-5365 души за община Белене и 728-790 

души общо за селата. 

✓ Прогноза за икономическото развитие на общината 

В пространствената структура на община Белене по отношение развитието на 

икономиката от устройствена гледна точка са създадени нови устройствени зони, които 

да отредят подходящи терени за развитие на предимно производствени дейности, както 

и зони за смесено многофункционални дейности, които да отговарят на съвременните 

изисквания и смесения характер и функции на подобен тип нови зони. 

Производствените зони са от типа „предимно производствени“ и „предимно 

производствени за животновъдни обекти“. Разположени са върху терени с подобна 

съществуваща функция – бивши стопански дворове на ТКЗС, отделни животновъдни 

обекти извън населените места, съществуващи производствени и складови терени.  

Въпреки че селското стопанство и специално земеделието е основен отрасъл в 

икономиката на общината, една трета от земеделските земи са необработваеми. Над 

90% от обработваемите земи са заети от зърнени култури, малка част от технически 

култури и трайни насаждения. С основно значение са зърнените култури, а с 

допълващо – техническите и овощните. Съществен дял от земеделието попада в 

границите на частните поземлени имоти и служи за лична консумация. До пазара стига 

продукция от по-площните обработваеми земи и осигурява задоволяване на местното 

потребление. Отглеждат се крави, овце, кози, свине, птици, зайци и пчели. 

Преобладаваща част от тях са в малки стада на семейства от селата и не попадат в 

статистическите данни на стопанствата и тяхната дейност. За развитие на 

животновъдството са определени устройствени зони от типа производствени, „Пп1“. 

Селското стопанство е основен отрасъл в местната икономика, обусловено от 

поземления ресурс на територията. В три от селата са обособени предимно 

производствени зони за животновъдни обекти и комплекси с обща площ 32.05 ha. 
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НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

ЕКАТТЕ 
ВИД 

СОБСТВЕНОСТ 

ТРАЙНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ЗЕМЯТА 
НТП ФУНКЦИЯ УЗ 

НОМЕР 
УЗ 

ИМЕ 
УЗ 

ПЛОЩ, 
ha 

с. Бяла вода 07630 Държавна частна за нуждите на 
селското стопанство 

За стопански 
двор 

Производствени 
дейности - Пп1 

1 Пп1 1,65 

с. Деков 20537 Държавна частна за нуждите на 
селското стопанство 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Производствени 
дейности - Пп1 

2 Пп1 7,54 

с. Петокладенци 56085 Частна 
обществени 
организации 

за нуждите на 
селското стопанство 

За 
животновъдна 
ферма 

Производствени 
дейности - Пп1 

3 Пп1 8,49 

с. Петокладенци 56085 Населено място Населено място Населено 
място 

Производствени 
дейности - Пп1 

4 Пп1 11,78 

с. Петокладенци 56085 Населено място Населено място Населено 
място 

Производствени 
дейности - Пп1 

5 Пп1 2,60 

ОБЩА ПЛОЩ               32,05 

 

За опазване на поливното земеделие са определени територии от земеделски 

земи, за които е забранено промяна на предназначението с обща площ от 1471,78 ha. 

Това са територии, върху които са разположени хидромелиоративни съоръжения на 

НОС „Белене“ и наличие на висока категория земеделски земи. 

 

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

ЕКАТТЕ ВИД 
СОБСТВЕНОСТ 

ТРАЙНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ЗЕМЯТА 

НТП ФУНКЦИЯ УЗ НОМЕР 
УЗ 

ИМЕ 
УЗ 

ПЛОЩ, 
ha 

с. Бяла вода 07630 Общинска 
публична 

за нуждите на 
селското стопанство 

За 
селскостопански, 
горски, 
ведомствен път 

Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

1 Тзз 628,83 

с. Деков 20537       Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

2 Тзз 592,98 

с. Татари 72117       Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

3 Тзз 31,58 

с. Татари 72117 Частна за нуждите на 
селското стопанство 

Нива Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

4 Тзз 218,39 

ОБЩА ПЛОЩ 
       

1471,78 

 

✓ Прогноза за пространствено развитие на общината 

Основните оси на урбанистично развитие, които се открояват на територията на 

община Белене, представляват историческите пътища и перпендикулярните им 

разклонения, днес представени от основните транспортно-комуникационни оси. 

Главната ос на урбанистично развитие, пространствено отложена чрез трасето на 

републикански път II-52, Русе – Белене – Свищов, и връзката на град Белене с него 

републикански път III-5202, Деков-Белене, отразява връзката на общината и 

общинския център с останалата част от страната. Тя съвпада с второстепенната 

републиканска ос на развитие минаваща успоредно на течението на река Дунав, с 

посока изток – запад.  
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Второстепенната ос на урбанистично развитие е обусловена от вторичната 

връзка на общинската територия с останалата част от страната чрез местен общински 

път PVN 1001, който минава през селата Татари и Петокладенци в посока град 

Никопол, а в северна посока се свързва с град Белене. 

✓ Прогноза за развитие на населени места и селищни образувания, 

видове устройствени зони 

Развитието на населените места е разгледано от най-голямото село и сателит в 

агломерационен ареал с общинския център – с. Деков с категория 6, следвано от 

останалите села подредени по азбучен ред. 

✓ село Деков 

Селото е най-голямото в общината, с развито животновъдство. Селищната 

структура на село Деков е компактна, с радиална структура, развита в посока на 

железопътната линия  и с ясно изразен център. Селото се групира с агломерационен 

ареал с общинския център, през него преминават връзките на всички села с общинския 

център, както и връзката на центъра със страната.  На територията му има ж.п. спирка 

за товарни превози, като между нея и селото е обособена промишлената зона и смесена 

многофункционална зона. В момента спирката не се ползва, но жп линията не е 

демонтирана и в бъдеще може функцията ѝ да бъде възстановена. За жилищните 

терени на населеното място се предвижда разширение в югозападния край с 

приобщаване на вилна зона, в която част от сградите се ползват за постоянно 

обитаване. Зона за животновъдни обекти е обособена в югоизточна посока, около 

съществуващи обекти. Изоставен терен за животновъдна ферма е определен за 

рекултивация поради непосредствената му близост с водоизточник за питейна вода. В 

землището на селото има три свлачища, като едното от тях попада в обхвата на 

населеното място. В селото има клуб на пенсионера, осигурява се домашен социален 

патронаж, читалище „Виделина – 1897“ с библиотека, православна църква „Свети 

Георги“, спортно игрище. 
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Фигура 1.2.1-1 Пространствено разпределение на новите устройствени зони в 

землището на село Деков 
 

✓ село Бяла вода 

Село Бяла вода има издължена структура съответстваща на теренните форми, с 

открояващи се стара и нова част. Непосредствено от север на строителната му граница 

се намира находището на винервайс, находище „Бяла вода“. Селото запазва 

съществуващия си характер, не се предвижда разширение на селищната територия.  

 
Фигура 1.2.1-2 Пространствено разпределение на новите устройствени зони в 

землището на село Бяла вода 
 

Предвижда се обособяване на две производствени зони – една за преработваща 

промишленост и една за животновъден обект. И двете са разположени върху терени на 

съществуващи подобни обекти. Запазва се структурата на обработваемата земеделска 

земя със запазена система от напоителни канали, които да бъдат възстановени за 
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развитие на поливно земеделие. В землището на селото има концентрация на обекти на 

НКН от античността, които след провеждане на археологически проучвания и 

определяне на режими за опазване и развитие биха могли да се включат в икономиката 

на общината. Част от територията му попада в границите на две защитени зони – 

„Никополско плато“ за птиците и за хабитатите.  В селото има клуб на пенсионера, 

осигурява се домашен социален патронаж, Читалище „Възраждане – 1924“ с 

библиотека, православна църква „Свети Димитър“. 

✓ село Кулина вода 

Селото е най-малкото в общината. Разположено е тупиково спрямо 

транспортната си свързаност, връзката му с общинския център и останалата част от 

общината и страната минава през с.Деков. Структурата му се запазва. В източната част 

се обособяват две предимно производствени зони върху терени на бивш стопански 

двор. Територията му попада в границите на две защитени зони – „Никополско плато“ 

за птиците и за хабитатите. Селото е в периферно положение спрамо транспортната 

мрежа, в задънена част. Има потенциал за развитие на животновъдство. Поради 

ниската степен на усвоеност на урбанизираната територия е възможно развитието му 

като зона за вилен отдих. В землището му се намира защитена местност „Киселец“, на 

север от него е язовир „Кулина вода“. В селото има клуб на пенсионера, осигурява се 

домашен социален патронаж, Читалище „Изгрев – 1927“ с библиотека, православна 

църква „Свети Димитър“, спортно игрище. 

 
Фигура 1.2.1-3. Пространствено разпределение на новите устройствени зони в 

землището на село Кулина вода 
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✓ село Петокладенци 

Селото е третото по големина населено място в общината. Има компактна 

структура с изразен център. Предвидено е разширение на жилищната територия. 

Обособени са производствени зони – 4 броя предимно производствени и 3 броя за 

животновъдни обекти. Зоните са върху терени на бивши стопански дворове и ферми. 

Предвидено е трасе на нова пътна връзка между селото и гробището, за което е 

предвидено разширение. Степента на усвояване на жилищната територия е ниска и има 

възможност за уплътняването ѝ. Селото е свързано транспортно със съседни села в 

други общини. В селото има клуб на пенсионера, осигурява се домашен социален 

патронаж, Читалище „Напредък – 1903“ с библиотека, православна църква „Свети 

Георги“, спортно игрище. 

 
Фигура 1.2.1-4 Пространствено разпределение на новите устройствени зони в 

землището на село Петокладенци 
 

✓ село Татари 

Селото е с обособени пет производствени зони, които са разширени. Терените 

на изоставена ферма са определени за рекултивация. Селото има потенциал за развитие 

на животновъдството. На север от селото се намира язовир „Татари“, част от НОС 

„Белене“. 
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Фигура 1.2.1-5  Пространствено разпределение на новите устройствени зони в 

землището на село Татари 

 

✓ Прогноза за обитаване и жилищен фонд 

Поради намаляващия брой на населението в селата и запазване на тази 

тенденция в демографската прогноза, както и според данните от направения анализ на 

обитаването в общината не се налага обособяването на големи площи за нови 

жилищни зони. Разширение на границите на населено място с присъединяване на 

терени с жилищни функции е определено в някои села в синхрон с наблюдавана 

тенденция за усвояване на терени за вилен отдих, превърнали се постепенно в такива 

за постоянно обитаване. Такъв е случаят в с. Деков и новопредвидената жилищна зона, 

означена като „Жм*“. При съществуващите тенденции на отрицателен прираст на 

населението в бъдеще не се очаква рязко повишаване в търсенето на жилища. В 

усвоените урбанизирани територии на населените места има възможност за реновиране 

на съществуващи и изграждане на нови жилищни сгради на мястото на амортизирани 

стари постройки. Значителният дял на остарелите сгради предпоставя развитие на 

строителството на жилищни сгради в прогнозния период. 

Поради това, че населените места няма одобрена КККР, като цялата им 

територия е определена като „жилищна“. 

✓ Прогноза за земеделски територии, ограничителни режими и 

допустима промяна на предназначението 
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Земеделските територии в общината в по-голямата си част запазват 

предназначението си. Обособени са земеделски територии със забрана за промяна на 

предназначението - защитен режим „Тзз“, с цел съхраняване на плодородната 

земеделска земя за целите на селското стопанство, опазване на хидромелиоративните 

системи и развитие на лозовите насаждения.  

В част от земеделските територии са изградени хидромелиоративни 

съоръжения, които са собственост или са стопанисвани от  „Напоителни системи“ ЕАД 

– клон Среден Дунав, Плевен. Съоръженията са обединени в напоително – 

отводнителна система „Белене“. Към момента част от съоръженията и каналите не 

функционират, но могат да бъдат възстановени. За земеделските земи, попадащи в 

обхвата на тези системи е определен устройствен режим със забрана за промяна на 

предназначението им „Тзз“. 

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

ЕКАТТЕ 
ВИД 

СОБСТВЕНОСТ 

ТРАЙНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ЗЕМЯТА 
НТП ФУНКЦИЯ УЗ 

НОМЕР 
УЗ 

ИМЕ 
УЗ 

ПЛОЩ, 
ha 

с. Бяла вода 07630 Общинска 
публична 

за нуждите на 
селското стопанство 

За 
селскостопански, 
горски, 
ведомствен път 

Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

1 Тзз 628,83 

с. Деков 20537       Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

2 Тзз 592,98 

с. Татари 72117       Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

3 Тзз 31,58 

с. Татари 72117 Частна за нуждите на 
селското стопанство 

Нива Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

4 Тзз 218,39 

ОБЩА ПЛОЩ 
       

1471,78 

 

За останалите земеделски земи промяна на предназначението с цел застрояване 

се допуска по реда на приложимата нормативна уредба с одобряване на подробен 

устройствен план при спазване на санитарно-хигиенните и противопожарни норми и 

правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Белене. Препоръчително е 

подробните устройствени планове да са с обхват позволяващ транспортно и 

инфраструктурно структуриране на територията, а не изработването им за отделни 

поземлени имоти, което ще доведе до проблеми при усвояване на съседни терени. С 

подробния устройствен план се променя предназначението на земята от земеделска в 

урбанизирана и се определя конкретното предназначение на поземлените имоти. 

Допустимо е изграждането на промишлени и складови обекти за чисти производства, 

обществено обслужващи и търговски обекти, включително обекти за настаняване, 
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здравни обекти, селскостопански обекти за отглеждане и преработка на земеделска 

продукция, спортни обекти и съоръжения, транспортни обекти и съоръжения, обекти и 

съоръжения на техническата инфраструктура, по изключение обекти за постоянно 

обитаване, свързани пряко с конкретното предназначение на поземления имот. 

Необходимите места за паркиране се осигуряват в границите на поземлените имоти. 

Допуска се изграждането на подземни нива, включително за паркинги и гаражи. 

✓ Прогноза за горски територии, води и водни площи 

Горските територии запазват площта и предназначението си. Тъй като площта 

на им  е относително малка, те нямат стопанско значение за частта от общината, 

предмет на разработката. Тяхното поддържане има значение за защитените зони за 

опазване на дивите птици, които заемат части от общинската територия. Основната 

част от горските територии са в землището на град Белене. 

Преобладаващите гори собственост на общината са с естествен издънков 

произход, главно от акация с процентно или единични участие на сребролистна липа, 

полски бряст, мъждрян, келяв габър. Създадените култури са от акация, гледичия и 

черен бор. 

Териториите заети от води и водни обекти запазват предназначението и площта 

си. 

✓ Прогноза за извънурбанизирани територии държавна и общинска 

собственост 

Извънурбанизираните територии държавна собственост са поземлените имоти 

на републиканската пътна мрежа, горски територии, защитените територии, дерета и 

водосбори, първи пояс на СОЗ. Санитарно-охранителните зони около водоизточниците 

и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води - публична държавна собственост се устройват съгласно Закона за 

водите  и Наредба № 3 от 16.10. 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Санитарно-

охранителните зони осигуряват физическа охрана на водоизточника и/или 

съоръжението; защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците; 

гарантиране на проектното количество и качеството на водите във водовземните 

съоръжения за срока на действие на разрешителното за водоползване; запазване на 

водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели от бъдещите 
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поколения. Границите на СОЗ се определят и оразмеряват при условията и по реда на 

глава четвърта от Наредба №3. В СОЗ се определят и учредяват охранителни режими, с 

които се забраняват, ограничават, наблюдават, спират и контролират дейности, които 

унищожават, увреждат или застрашават да предизвикат в дългосрочен план 

отрицателна промяна на качеството и/или количеството на водите, непосредствено или 

като увредят елементите на околната среда. Охранителните режими за подземните 

води се разпростират и върху проучването, добива и използването на подземните, в т.ч. 

и минералните води. Собствеността на първи охранителен пояс е публична – държавна 

или общинска. 

Горските територии запазват площта и предназначението си. Тъй като площта 

на им  е относително малка, те нямат стопанско значение за общината. Тяхното 

поддържане има значение за защитените зони за опазване на дивите птици, които 

заемат части от общинската територия. 

Общинската собственост извън урбанизираните територии обхваща имотите на 

общинските местни пътища, общински гори, дерета и водосбори. С плана се 

предвижда изграждането на нова пътна връзка за с. Петокладенци, която ще свърже 

населеното място с гробищния парк.   

✓ Прогноза за развитие на зелена системаотдих и туризъм 

Предвид настоящия брой на населението и демографските тенденции, няма 

необходимост от отреждане на територии за бъдещо озеленяване в селата. 

Необходимо е полагането на усилия за поддържане в добро състояние на 

съществуващите обществени озеленени пространства и на уличното озеленяване. 

В землищата на селата не са предвидени рекреационни зони. Обекти за 

настаняване липсват. За развитие на сектор туризъм е необходимо създаването на 

обекти  и услуги, които привличат интерес – културни маршрути (разгледани са в част 

„Културно наследство“), характерни местни традиции и занаяти, риболов. На 

територията на община Белене има само три места за настаняване, като те са тип 

хотели с категории съответно 3, 2 и 1 звезди и се намират в гр. Белене. Към настоящия 

момент, при община Белене туристическите дейности са слабо застъпени, с 

неоползотворен потенциал, ниска възвращаемост и ограничени възможности за 

развитие. Предвид официално предоставените данни и направените изчисления, може 

да се направи заключението, че не е необходимо изграждането на нов сграден фонд за 

временно настаняване и обособяване на туристически зони, а насочване на усилията 

към вече съществуващите. Разработването на стратегически проекти и насочването на 
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финансови средства може да се спомогне само за частично повишаване на 

ефективността на капацитета на съществуващата материална база. 

✓ Прогноза за опазване на културното-историческото наследство 

За археологически обекти намиращи се извън границите на населените места е 

определена зона за опазване на културно-историческото наследство – превантивна 

устройствена защита за археологически обекти в съответствие с режимите на ползване 

посочени в регистрационните картони на обектите, съответно режим А и режим Б. 

Режимите за ползване на териториите на археологически обекти са определени според 

чл. 35 от Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Зоната на 

превантивна устройствена защита се определя като кръг с радиус 30 м с център точката 

с координати съгласно списъка от АИС АКБ. 

▪ Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, 

добивни, благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които 

нарушават целостта на земния пласт в границите на археологическия обект. 

▪ Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми 

земеделски площи; забраняват се всички видове изкопни работи, както и дълбочинната 

обработка на почвата (риголване), засаждане на трайни култури с дълбока коренова 

система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата 

субстанция в границите на обекта. 

Осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в 

ПИ попадащи в обхвата на зоната, задължително се предхожда от спасителни теренни 

археологически проучвания, с които се установява дали няма да бъдат засегнати или 

нарушени археологически обекти. В процеса на изкопните дейности се провежда 

наблюдение от археолог. В случай на откриване на археологически обекти се прилагат 

чл. 148 и 160 от ЗКН. Забранява се изграждането на ветроенергийни и фотоволтаични 

генератори и площадки. Забранява се изграждането на депа за преработка и съхранение 

на какъвто и да е вид отпадъци. 

✓ Транспортна инфраструктура 

С плана се предвижда изграждането на нова пътна връзка за с. Петокладенци, 

която ще свърже населеното място с гробищния парк. 

✓ Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдителните и канализационните системи на територията на община 

Белене се обслужват от „ВиК” Плевен. 
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Всички населени места на територията на община Белене са водоснабдени и са 

обхванати 100 % от обитаваните жилища, съгласно данни от последното преброяване и 

от ВиК Плевен.  

Изградената водоснабдителна мрежа е остаряла и половината от нея се нуждае 

от подмяна. Затруднения с водоснабдяването се наблюдават единствено през летните 

месеци в с. Кулина вода, където вътрешната водоснабдителна мрежа е изградена 

предимно от етернитови тръби. Към момента, загубата на водни ресурси на 

територията на община Белене е сравнително голяма, което налага поетапна 

реконструкция на водопроводната инфраструктура, за постигане тяхното устойчиво 

управление. 

По данни на паспортизацията на канализационната мрежа, 70% от населението в 

град Белене е включено в канализационната мрежа на града. Тя е смесена – за битови и 

промишлени отпадни води и се зауства в река Дунав, минавайки през КПС и ПСОВ. 

Общата дължина на изградените колектори е 7635м. Необходимо е да се доизгради 

канализационната мрежа като се обхване 100% от градската територия. И петте села в 

общината са без канализация. Необходимо е провеждане на специализирано проучване 

на възможностите за изграждане на канализация и пречиствателни станции за селата, 

самостоятелни или обвързани в система. 

В Регионален генерален план за обособената територия на “ВиК” EООД - гр. 

Плевен са предвидени дейности единствено за общинския център град Белене. При 

определяне на прогнозата за развитие на ВиК инфраструктурата е взета предвид 

демографската прогноза в обособените територии на ВиК дружествата за периода 

2012-2043 г. , която се базира изцяло на националната прогноза за броя на населението 

до 2060 г. на НСИ. Взети са предвид и трите варианта: първи, целеви (реалистичен); 

втори, относително ускоряване (оптимистичен); трети, относително забавяне 

(песимистичен).  

Осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в 

ПИ попадащи в обхвата на зоната, задължително се предхожда от спасителни теренни 

археологически проучвания, с които се установява дали няма да бъдат засегнати или 

нарушени археологически обекти. В процеса на изкопните дейности се провежда 

наблюдение от археолог. В случай на откриване на археологически обекти се прилагат 

чл. 148 и 160 от ЗКН. Забранява се изграждането на ветроенергийни и фотоволтаични 

генератори и площадки. Забранява се изграждането на депа за преработка и съхранение 

на какъвто и да е вид отпадъци. 



Доклад за Оценка на съвместимост на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) 

ДЗЗД „Планпроект Белене“    26 

✓ Енергийна система 

С развитието на селищните системи ще се налага изграждане на нови 

трафопостове за осигуряване на мощности за нарастващото с всеки ден потребление 

съгласно Закон за енергетиката и Наредба № 6 за присъединяване на производители и 

потребители. 

Като отчетем разрастването на града и останалите населени места следва да се 

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

електроразпределителното дружество. 

Електроразпределителната мрежа 0,4 kV да се обновява с използване на усукани 

проводници с достатъчна проводимост за доставка на качествена ел. енергия на 

потребителите. 

Електроразпределителната мрежа има възможност за присъединяване на 

производители на ел. енергия от възобновяеми източници.  

При разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ по райони да се определят терени за 

изграждане на трафопостове и прокарване на електропроводни линии /кабелни или 

въздушни/. 

Не се препоръчва вграждане на трафопостове в жилищни сгради или да се 

вземат мерки за избягване на шума от трансформаторите. 

Електроснабдяването на Община Белене следва и за в бъдеще да се разглежда 

свързано с развитието на съседните общини като цяло. 

✓ Територии с особена териториално-устройствена защита 

Според определенията на ЗУТ "Територии с особена териториално устройствена 

защита" са защитените територии за природозащита по Закона за защитените 

територии, за културно-историческа защита по Закона за културното наследство, други 

територии със специфична характеристика, чийто режим на устройство и контрол се 

уреждат в отделни закони (високопланинските и крайграничните територии, морското 

крайбрежие, територията на столицата и други), свлачищните територии, санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води - публична държавна 

собственост съгласно Закона за водите. С ОУПО се запазват приетите с обявяването на 

защитените зони и територии ограничения и правила за устройство на територията им. 

1.2.2. Устройствени зони и режими в обхвата на ОУПO 

В Таблица 1.2.2-1 са представени новопредвидените устройствени зони по 

землища в териториалната структура на община Белене. В Приложение № 3 са 
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представени поземлените имоти, които попадат в устройствените зони, вкл. вид 

територия, начин на трайно ползване и площ от поземлените имоти, попадащи в 

устройствените зони. 
 

Таблица 1.2.2-1 Устройствени зони по землища в териториалната структура на 

община Белене, съгласно проекта на ОУП 

Пореден 

номер  

Устройствена 

зона (УЗ) 

Площ 

на УЗ 

в ha 

УЗ попада в 

ЗЗ 

BG0000247 

Никополско 

плато 

УЗ попада в 

ЗЗ 

BG0002074 

Никополско 

плато 

УЗ 

попада 

в ЗТ 

Землище 

1.  1/Пп1 1.65 ✓ ✓ - с. Бяла вода 

2.  1/Тзз 628.83 ✓ - 
ПП 

Персина 
с. Бяла вода 

3.  1Оз1 3.07 - ✓ - с. Деков 

4.  1Са 3.09 - - - с. Деков 

5.  2/Пп 28.71 - - - с. Деков 

6.  2/Пп1 7.54 - ✓ - с. Деков 

7.  2/Тзз 592.98 - - 
ПП 

Персина 
с. Деков 

8.  6/Жм* 27.49 - ✓ - с. Деков 

9.  3/Пп 9.70 ✓ ✓ - 
с. Кулина 

вода 

10.  4/Пп 3.39 ✓ ✓ - 
с. Кулина 

вода 

11.  3/Пп1 8.49 - - - 
с. 

Петокладенци 

12.  4/Пп1 11.78 - - - 
с. 

Петокладенци 

13.  3/Са 0.77 - - - 
с. 

Петокладенци 

14.  5/Пп 9.15 - - - 
с. 

Петокладенци 

15.  5/Пп1 2.60 - - - 
с. 

Петокладенци 

16.  6/Пп 1.12 - - - 
с. 

Петокладенци 

17.  7/Пп 3.80 - - - 
с. 

Петокладенци 

18.  8/Пп 2.43 - - - 
с. 

Петокладенци 

19.  9/Жм 4.13 - - - 
с. 

Петокладенци 

20.  Тгп 1.21 - - - 
с. 

Петокладенци 
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Пореден 

номер  

Устройствена 

зона (УЗ) 

Площ 

на УЗ 

в ha 

УЗ попада в 

ЗЗ 

BG0000247 

Никополско 

плато 

УЗ попада в 

ЗЗ 

BG0002074 

Никополско 

плато 

УЗ 

попада 

в ЗТ 

Землище 

21.  10/Пп 9.34 - - - с. Татари 

22.  11/Пп 3.08 - - - с. Татари 

23.  12/Пп 12.04 - - - с. Татари 

24.  13/Жм 1.19 - - - с. Татари 

25.  13/Пп 1.02 - - - с. Татари 

26.  3/Тзз 31.58 - - - с. Татари 

27.  4/Тзз 218.39 ✓ - - с. Татари 

28.  9/Пп 0.18 - - - с. Татари 
 

1.2.3. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО 

В Таблица 1.2.3-1 са представени правилата и нормативите за устройство и 

застрояване на поземлените имоти и отделните видове територии, групирани в 

устройствени зони. 
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Таблица 1.2.3-1. Правила и нормативи за устройство и застрояване на поземлените имоти и отделните видове територии, 

групирани в устройствени зони 

№ 

ВИД 

УСТРОЙСТВЕНА 

ЗОНА 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО 

ФУНКЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ Плътност 

в % 

Височина, 

м 
Кинт 

Минимално 

озеленяване, 

% 

I.      ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 

1 

Жилищна зона с 

преобладаващо застрояване 

с малка височина (до 10 м) 

Жм 

 

Жм* 

60 10 1,2 40 

Жилищна устройствена зона на територията на населените 

места; преобладаващо жилищно застрояване с малка 

височина свободно разположено в самостоятелни УПИ; 

допустимо е застрояване на отделни поземлени имоти 

съгласно чл.17 от Наредба №7 при спазване на хигиенните 

и противопожарни норми 

  Забележка  
Една трета от озеленената площ в УПИ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност 

Със * се отбелязват новопредвидени зони от същия вид 

II.        ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ 

2 
Предимно производствена 

зона 
Пп 80 10 2,5 20 

Терени, които се застрояват предимно с производствени, 

складови, административни, търговски и обслужващи 

сгради и съоръжения. В тях не се допускат производства с 

вредни отделяния, като предприятия на химическата и 

каучуковата промишленост с отпадъчни технологични 

продукти; варо-бетонови центрове и асфалтови бази; 

всякакъв вид леярни за черни и цветни метали. 

3 

Предимно производствена 

зона за животновъдни 

обекти и комплекси 

Пп1 80 10 2,5 20 
Терени, които се застрояват със сгради за животновъдни 

комплекси; не се допускат производства с вредни отделяния 

 Забележка 
Една трета от озеленената площ в УПИ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност. 

 

III.  ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ 

4 
Смесена 

многофункционална зона 
Смф 60 10 1,5 30 

Територии със смесени функции – жилищни, обслужващи, 

рекреационни, спортни и други безвредни за околната среда 

дейности; допускат се жилищни и обществено-обслужващи 
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сгради, хотели и заведения за хранене и развлечения, 

надземни и подземни гаражи и паркинги за леки 

автомобили, сгради, мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура 

 IV.  ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, СПОРТ И АТРАКЦИИ 

5 

Зона за специфично 

озеленяване – гробищен 

парк 

Оз1 5 - 0,1 10 

Терени за гробищни паркове; допуска се застрояване с 

обслужващи сгради и религиозни обекти; осигурява се 

обществен паркинг 

6 
Зона за спортни и 

атракционни обекти 
Са 60 - 0,8 20 

Терени за спортни и развлекателни обекти в населените 

места или извън тях – стадиони, игрища и др.подобни 

вкл.трибуни и спомагателни помещения, спортни зали, 

игрални зали и др.; конкретните стойности на 

устройствените показатели се определят с ПУП в 

зависимост от конкретното предназначение на УПИ и 

обектите в него, осигурява се и необходимото паркиране на 

автомобили за посетители 

 Забележка  

В обществените озеленени площи (паркове и градини) без промяна на предназначението им може да се разполагат обекти при условията 

на чл. 32 от Наредба № 7/2003г.; за терените отредени за обществено озеленяване е допустима промяна на предназначението им при 

спазване на ограничителните условия на ЗУТ. 

Всички строежи в обхвата на зоните, за които има действащи към момента на одобряване на ОУПО разрешения за строеж, завършен е 

грубият строеж или са въведени в експлоатация по действащи към момента правила, запазват състоянието си и се довършват при 

условията и по реда, по който са допуснати. 

V.       УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ ЗА ТЕРИТОРИИ С КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО – АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ 

7 

Зона за опазване на 

културно-историческото 

наследство с определен 

териториален обхват и 

режим 

Ткин  А 
Режим „А“ съгласно чл.35 от Наредба №7/2003г. за 

ПНУОВТУЗ 

Зона с режим на превантивна устройствена защита, 

свързана с опазване на културното наследство, режим „А“ 

съгласно чл.35 от Наредба №7/ЗУТ – не са допустими 

благоустройствени, строителни, селскостопански, 

мелиоративни и други дейности, които биха нарушили 

целостта на почвения слой, като се допуска използване на 

земята като пасище. 

Осъществяването на инвестиционни проекти на физически 

и юридически лица в ПИ попадащи в обхвата на зоната, 

задължително се предхожда от спасителни теренни 

археологически проучвания, с които се установява дали 

няма да бъдат засегнати или нарушени археологически 

обекти. В процеса на изкопните дейности се провежда 
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наблюдение от археолози. В случай на откриване на 

археологически обекти се прилагат чл. 148 и 160 от 

ЗКН.Забранява се изграждането на ветроенергийни и 

фотоволтаични генератори и площадки. Забранява се 

изграждането на депа за преработка и съхранение на 

какъвто и да е вид отпадъци. 

8 

Зона за опазване на 

културно-историческото 

наследство – превантивна 

устройствена защита за 

археологически обекти в 

процес на идентификация 

извън населени места, 

режим „Б“ 

Ткин Б 
Режим „Б“ съгласно чл.35 от Наредба №7/2003г. за 

ПНУОВТУЗ 

Зона с режим на превантивна устройствена защита, 

свързана с опазване на културното наследство, режим „Б“ 

съгласно чл.35 от Наредба №7/ЗУТ – не са допустими 

изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, 

засаждане на дървета и култури с дълбока коренова 

система, като се допуска плитка обработка на почвата до 

0,25 м. 

Осъществяването на инвестиционни проекти на физически 

и юридически лица в ПИ попадащи в обхвата на зоната, 

задължително се предхожда от спасителни теренни 

археологически проучвания, с които се установява дали 

няма да бъдат засегнати или нарушени археологически 

обекти. В процеса на изкопните дейности се провежда 

наблюдение от археолози. В случай на откриване на 

археологически обекти се прилагат чл. 148 и 160 от 

ЗКН.Забранява се изграждането на ветроенергийни и 

фотоволтаични генератори и площадки. Забранява се 

изграждането на депа за преработка и съхранение на 

какъвто и да е вид отпадъци. 

VI.    

  
ТЕРИТОРИИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С РЕЖИМ НА УСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА 

9 

Земеделски земи, чието 

предназначение не може да 

се променя 

Тзз 
Терени с трайно предназначение земеделска земя, в чийто обхват са изградени хидромелиоративни съоръжения, и 

чието предназначение не може да се променя  

В зоните с активни и потенциални свлачища, вписани в регистъра по чл.95, ал.2 от ЗУТ, застрояване се допуска след геоложко проучване и изпълнение на 

предписани геозащитни мерки и дейности. Строителни и монтажни работи в тези зони се допуска при условията на чл.96, ал.4 от ЗУТ. Не се допуска сондажи, 

изкопи чрез взрив, канализационни колектори и ями и др. подобни дейности, които могат да доведат до отслабване на земната основа в обхвата на регистрираните 

свлачища. 

 

Всички строежи в обхвата на зоните, за които има действащи към момента на одобряване на ОУПО разрешения за строеж, завършен е грубият строеж или са 

въведени в експлоатация по действащи към момента правила, запазват състоянието си и се довършват при условията и по реда, по който са допуснати. 
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1.3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Възложител: Община Белене 

Адрес: 5930, гр. Белене, ул. „България” № 35 

Кмет: Милен Дулев 

Лице за контакт: г-жа Христина Иванова 

Телефон за връзка: 0887751369 

E-mail: obshtinabl@gmail.com 

 

mailto:obshtinabl@gmail.com
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2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В ПРОЦЕС НА 

РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНИЯ ПЛАН МОГАТ ДА 

ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

По реда на ЗДОИ са подадени заявления за Достъп до обществена информация до 

МОСВ и РИОСВ-Плевен за период от пет години назад. В Приложение № 2 е представена 

информацията, получена от МОСВ и РИОСВ-Плевен. 

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. 

След преглед и анализ на предоставените от МОСВ данни, както и посочените от 

МОСВ и РИОСВ-Плевен публични регистри с данни за извършване на процедури по ЕО и и по 

ОВОС, бяха извадени всички становища/решения по тези процедури, за инвестиционните 

предложения, плановете, програмите и проектите, които засягат ЗЗ BG0000247 „Никополско 

плато“ по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

и/или ЗЗ BG0002074 „Никополско плато“ по Директивата за опазване на птиците, като бе 

направен анализ и на вероятността за кумулативни въздействия при реализирането им и 

реализирането на ОУП на Община Белене. Направен е анализ на всички ИП, планове, програми 

и проекти, които засягат ЗЗ BG0000247 „Никополско плато“ по Директивата за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна и/или ЗЗ BG0002074 „Никополско 

плато“ по Директивата за опазване на птиците:  

Анализът показва, че не се очаква кумулативно въздействие със следните 

инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, които съгласно решенията на 

компетентните органи, няма да имат въздействие върху ЗЗ:  

Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План за дейностите за 

защита на горските територии от пожари (ПДЗГТП) на ТП Държавно горско стопанство 

(ДГС) „Никопол“. При реализирането на плана, се очаква да бъдат засегнати 1476,4 ha в ЗЗ 

BG0000247, като 1041,4 ha от тях са предвидени за сечи. Засягат се природни местообитания 

91F0, 91H0* и 91Z0. Очаква се да бъдат засегнати и 1720,4 ha в ЗЗ BG0002074, като 1147,3 ha от 

тях са предвидени за сечи. При реализирането на ОУП на Община Белене не се очаква да бъдат 

засегнати природни местообитания 91F0, 91H0* и 91Z0, поради което не се очаква и 
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кумулутавин ефект.  

ИП „Реконструкция на съществуваща поточна линия и монтаж на нова машина за 

производство на хартия тип „тишу“ в „ДЖИ ЕФ ЕФ“АД, гр. Никопол. ИП не попада в ЗЗ, но 

граничи със ЗЗ BG0002074 и е за реконструкция и модернизация на вече съществуващи 

производствени мощности. Не се засягат природни местообитания и местообитания на видове и 

не се очаква кумулативен ефект. 

Програма за управление на отпадъците на територията на община Никопол 2015 – 

2020 г. Съгласно Решение №ПН ЕО 3/2016 г. на РИОСВ-Плевен не се засягат природни 

местообитания и такива на видове при реализиране на програмата, както и не се очаква 

значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на ЗЗ.  

Стратегия за местно развитие за периода 2016 – 2020 г. на Сдружение „Местна 

инициативна група Белене – Никопол. Съгласно Решение №ПН ЕО 6/2016 г. на РИОСВ-Плевен 

не се засягат природни местообитания и такива на видове при реализиране на програмата, 

както и не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите 

на опазване ЗЗ BG0002074. 

Програма за управление на отпадъците на територията на община Никопол 2021 – 

2028 г. Касае се за актуализация на общинската програма, съгласно Решение №ПН ЕО 12/2021 

г. на РИОСВ-Плевен, като програмата е насочена към опазване и възстановяване на околната 

среда и не се очаква въздействие върху ЗЗ, техният предмет и цели, каккто и кумулативно 

въздеъствие по отношение на предмета и целите на опазване на ЗЗ.  

Стратегия на ВОМР за територията на „Местна инициативна рибарска група Дунав 

– Долна Мизия, 2014 – 2020 г. Не засяга природни местообитания и местообитания на видове и 

не се очаква кумулативен ефект.  

План за интегрирано развитие на Община Никопол 2021 – 2027 година. Не са посочени 

природни местообитания и такива на видове, върху които да се очаква значително въздействие 

и не се очаква кумулативен ефект.  

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община 

Белене 2015 – 2020 г. Програмата е ориентирана към възстановяване и опазване на околната 

среда и не предполага въздействие върху ЗЗ. Не се очаква кумулативен ефект.  

Изграждане на път до архелогически обект „Скална църква“ от о.т. 54 до о.т. 67д по 

ул. Александър Стамболийски“, гр. Никопол. ИП попада в ЗЗ BG0002074. В Решение № ПН 8 

ПР/2021 г. на РИОСВ-Плевен не са посочени природни местообитания и такива на диводе, 

върху които да се очаква значително въздействие. Не се очаква кумулативен ефект.  

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци и възстановяване на 

замърсени терени и местност „Карач дере“, гр. Никопол, община Никопол, област Плевен. 

Засяга ЗЗ BG0002074, но имотът е с НТП „Депо за битови отпадъци, сметище“ и се цели 

възстановявне на терена. Не се засягат природни местообитания на видове. Не се очаква 
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кумулативен ефект. 

Създаване не мини мандра, ремонт на съществуваща сграда и закупуване на система 

на производство на сирене. ИП попада в ЗЗ BG000274 и BG0002074, но е свързано с действащ 

обект. Не се очаква увреждане на местообитания и кумулативен ефект.  

Хидротехнически мероприятия за защита от наводнения на населените места в 

община Белене, област Плевен. Попада в ЗЗ BG000274 и BG0002074, но не засяга 

местообитания и не се очаква въздействия върху такива. Не се очаква кумулативен ефект.  

Общ устройствен план за Община Гулянци. Засяга ЗЗ BG0000247, но съгласно 

Становище по ЕО ПН 2-2 ЕО/2018 г. на РИОСВ-Плевен, няма вероятност реализирането на 

ОУП да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популации и местообитания на видове в ЗЗ и не се очаква значително кумулативно въздействие 

по отношение на предмета и целите на опазване на ЗЗ.  

С одобряването на Общ устройствен план на община Белене се очаква кумулативен 

ефект от осъществяването на ОУП Община Никопол. Засягат се ЗЗ BG000274 и BG0002074, 

като е изготвен ДОСВ, който е приет от компетентен орган по околна среда – РИОСВ-Плевен. 

Според закляченията на доклада се очаква средно до значително въздействие върху природно 

местообитание 6250* и 1530*. Но при реализиране на смекчаващи мерки, това въздействие ще 

бъде сведено до незначително. При реализирането на ОУП на Община Белене, по отношение на 

функциите на ЗЗ BG0000274, се очаква незначително въздействие, като  при реализирането на 

ОУП пряко се засягат малки проценти от площа на местообитание 6250* Панонски льосови 

степни тревни съобщества –  0,047 % от площта на местообитанието в ЗЗ. Предвид малките 

засегнати площи от местообитанието и незначителното въздействие , което се очаква върху 

него при реализирането на ОУП, не се очаква значителен кумулативен ефект. 

От постъпилата информация за процедираните инвестиционни предложения, планове и 

програми в близост или в обхвата на защитени зони ЗЗ BG0000247 „Никополско плато“ по 

Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ 

BG0002074 „Никополско плато“ по Директивата за опазване на птиците, следва че характерът и 

продължителността на предвидените в ОУП на община Белене дейности няма да нарушат 

целостта и кохерентността на защитените зони и и не се очаква кумулативно въздействие с 

представените планове, програми и инвестиционни предложения. 
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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 ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

3.1 ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНА, КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С 

ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОГАТ ДА 

ОКАЖАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

В територията на община Белене са обособени пет защитени зони от екологичната 

мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие – три зони по 

директивата за птиците и две зони по директивата за местообитанията. 

 

Таблица 3.1-1 Защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, съгласно 

Закона за биологичното разнообразие  

Директива Код и 

наименование 

Населено място 

/ землище 

Площ 

/ha/ 

Година на 

обявяване 

Защитена зона по 

директивата за 

местообитанията  

BG0000247  

„Никополско 

плато“  

община Белене, 

община Никопол  

18500.69 Решение No.122 от 

02.03.2007 г., бр. 

21/2007  

Защитена зона по 

директивата за 

птиците  

BG0002074  

„Никополско 

плато“  

Община Белене, 

Община 

Никопол  

22246.4 Заповед № РД-841 

от 17.11.2008 г. на 

МОСВ изменена 

със Заповед №РД-

80/28.01.2013г.  

Защитена зона по 

директивата за 

птици  

BG0002017  

Комплекс 

„Беленски 

острови“  

град Белене, град 

Свищов  

7009.77 Заповед  

№РД-82 от 12  

февруари 2008г.  

Защитена зона по 

директивата за 

местообитанията  

BG0000396  

“Персина”  

Община Белене, 

Община 

Никопол, 

Община Свищов  

25684.19 Решение №122 от 

02.03.2007 г., бр. 

21/2007 на 

Държавен вестник  

Защитена зона по 

директивата за 

птиците  

BG0002083 

„Свищовско-

Беленска 

низина“  

град Белене, град 

Свищов  

544 Заповед №  

РД-768 от 28  

октомври  

2008 г.на МОСВ и 

изменена със 

Заповед №РД-

82/28.01.2013г.  

Източник: Регистър за защитените територии и защитените зони в България, 

Изпълнителна агенция околна среда, 2021 г. 
 

И петте защитени зони са включени в Списъка на защитени зони за опазване на 

дивите птици и в Списъка на защитени зони за опазване на природните местообитания 
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и на дивата флора и фауна приети с Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерски 

съвет. 

Съгласно становище на РИОСВ-Плевен с изх. № 4466/3//14.09.2021 г., в 

настоящия Доклад за Оценка на съвместимостта на ОУП на община Белене, оценката за 

степента на въздействие е направена върху защитени зони BG0000247 „Никополско 

плато“ по директивата за местообитанията и BG0002074 „Никополско плато“ по 

директивата за птиците.  

УЗ, които попадат в ЗЗ BG0000247 „Никополско плато“ по директивата за 

местообитанията и BG0002074 „Никополско плато“ по директивата за птиците, са 

следните (таблица 3.1-2):  

 

Таблица 3.1-2 УЗ, които попадат в ЗЗ BG0000247 „Никополско плато“ по 

директивата за местообитанията и BG0002074 „Никополско плато“ по директивата 

за птиците 

Населено 

място 
УЗ Площ на УЗ, hа Попада в ЗЗ 

Площ от УЗ 

в ЗЗ, hа 

с. Бяла вода 1/Пп1 1.65 

BG0000274 

Никополско плато 
1.65 

BG0002074 

Никополско плато 
1.65 

с. Бяла вода 1/Тзз 628.83 
BG0000274 

Никополско плато 
4.50 

с. Кулина вода 3/Пп 9.70 

BG0000274 

Никополско плато 

 

9.70 

BG0002074 

Никополско плато 
9.70 

с. Кулина вода 4/Пп 3.39 

BG0000274 

Никополско плато 

 

3.39 

BG0002074 

Никополско плато 
3.39 

с. Татари 4/Тзз 218.39 
BG0000274 

Никополско плато 
0.002 

с. Деков 1/Оз1 3.07 
BG0002074 

Никополско плато 
3.07 

с. Деков 2/Пп1 7.54 
BG0002074 

Никополско плато 
0.01 

с. Деков 6/Жм* 27.49 
BG0002074 

Никополско плато 
9.88 
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В пространствената структура на община Белене са обособени седем защитени 

територии, съгласно Закон за защитените територии /ЗЗТ/ - три защитени местности, два 

резервата, един поддържан резерват и един природен парк. 

 

Таблица 3.1-2 Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии /ЗЗТ/ в 

община Белене 

Категория ЗТ Наименование Местоположение Площ 

/ha/ 

Година на обявяване 

Защитена 

местност  

„Киселец“  село Кулина вода  11.95  Заповед  

1187/19.04.1976 г.; 

№РД-705/10.06.2003г, 

№РД-884/25.11.2013  

Резерват  „Китка“  град Белене  27.59  Заповед  

№1106/02.12.1981г  

Резерват  „Милка“  град Белене  38.9  Заповед 2245 от  

30.12.1956г.  

Поддържан 

резерват  

„Персински 

блата“  

град Белене  385.2  Заповед  

№1106/02.12.1981г. на 

КОПС  

Защитена 

местност  

„Персин“  град Белене  551.3  Заповед № РД-284 от 

03.04.2012 г.,  

Защитена 

местност  

„Персин-

Изток“  

град Белене  718.9  Заповед  

№1106/02.12.1981г. на 

КОПС  

Природен 

парк  

„Персина“  град Белене, град 

Никопол, град 

Свищов, село 

Ореш, село 

Драгаш  

21 762.2  Заповед №РД-  

684 04.12.2000 г.  

Източник: Регистър за защитените територии и защитените зони в България, 

Изпълнителна агенция околна среда, 2021 г. 
 

УЗ, които попадат в ЗТ, са следните:  

Таблица 3.1-3 УЗ, които попадат в ЗТ 

Населено място УЗ 
Площ на УЗ, 

hа 
Попада ЗТ 

Площ от УЗ 

в ЗТ, hа 

с. Бяла вода 

 
1/Тзз 628.83 ПП Персина 0.01 

с. Деков 

 
2/Тзз 592.98 ПП Персина 0.59 

 

Съгласно Правилата и нормативите за прилагане на ОУП, „Тзз“ представляват 

земеделски земи, чието предназначение не може да се променя. Това са терени с трайно 

предназначение „земеделска земя“, в чиито обхват са изградени хидромелиоративни 

съоръжения, и чието предназначение не може да се променя. Имайки предвид това, а и 
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отчитайки малкия дял от двете зони „Тзз“, който попада в защитените територии 

(Таблица 3.1-3), следва да се заключи, че не се очаква въздействие от реализацията на 

ОУП върху защитените територии, попадащи в неговия обхват. 

В Таблица 3.1-4 е представен баланс на територията на община Белене с 

предвиждания за промяна в начина на трайно ползване. 
 

Таблица 3.1-4 Баланс на територията на община Белене  

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ 

ЕЛЕМЕНТ 

ПЛОЩ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩ

И ЕЛЕМЕНТИ 

ПЛОЩ НА 

ПРОЕКТНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

Разлики 

в /ha/ в /%/ в /ha/ в /%/ +ha -ha 

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ    

1. Жилищни функции  664.07 4.77 684.09 4.91 20,02 - 

2. Смесена многофункционална зона  0.00 0.00 9.83 0.07 9,83 - 

3. Производствени дейности  68.18 0.49 91.04 0.65 22,86 - 

3.1 Производствени дейности - Пп1  0.00 0.00 32.05 0.23 32,05 - 

4. Складови дейности  2.91 0.02 0.58 0.00 - 2,33 

6. Озеленяване. паркове и градини  2.02 0.01 4.28 0.03 2,26 - 

7. Спорт и атракции  6.12 0.04 8.25 0.06 2,13 - 

8. Комунално обслужване и стопанство  6.38 0.05 2.84 0.02 - 3,54 

9. Земеделски земи    

9.1.Обработваеми земи - ниви  8501.29 61.06 7310.75 52.51 - 1190,54 

9.2.Обработваеми земи - трайни насаждения  650.01 4.67 648.61 4.66 - 1,4 

9.3.Необработваеми земи  2762.13 19.84 2515.16 18.07 - 246,97 

9.4. Земеделски земи със забрана за промяна на 

предназначението  
0.00 0.00 1471.78 10.57 1471,78 - 

10.  Горски територии    

10.1. Гори  540.15 3.88 540.15 3.88 - - 

10.4. Горски земи  107.48 0.77 107.48 0.77 - - 

11. Водни площи  169.29 1.22 94.97 0.68 - 74,32 

12 Транспорт и комуникации  419.49 3.01 373.20 2.68 - 46,29 

13. Техническа инфраструктура  22.79 0.16 22.59 0.16 - 0,2 

ОБЩО  13922.31 100.00 13922.31 100.00 - - 

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ    

А За природозащита - защитени територии и 

защитени зони (територии + площ от натурите в 

общинската територия)  

4927.23 35.39 4927.23 35.39 - - 

Б За опазване на културното наследство  0.58 0.004 0.58 0.004 - - 

В С особена териториалноустройствена защита, в това число    

В.1 СОЗ по ЗВ  0.00 0.00 0.00 0.00 - - 

В.2 Подземни водни тела за питейни нужди по 

ЗВ, чл.119  
13921.23 99.99 13921.23 99.99 - - 

Г За възстановяване и рекултивация  0.00 0.00 4.68 0.03 4,68 - 

Д С активни и потенциални свлачища и 

срутища, вероятно разпространение на 

природни бедствия  

296.17 2.13 296.17 2.13 - - 

Е Други нарушени територии  0.00 0.00 0.00 0.00 - - 

ОБЩА ПЛОЩ /С ОТЧИТАНЕ НА 

ПРИПОКРИВАНЕТО/  
13921.23 99.99 13921.23 99.99 - - 
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Забележка: При определяне на заеманата площ от „водни площи“ в 

прогнозния баланс на територията се образува разлика спрямо баланса в опорния план, като 

въпросната площ намалява със 74,32 ha. В действителност това не е така - площта на 

водните обекти се запазва напълно. Разликата се дължи на включването на напоителни и 

отводнителни канали в контурите на земеделски земи със забрана за промяна на 

предназначението, чиято площ присъства в баланса като обща за земеделските земи и 

каналите в тях. Целта на забраната за смяна на предназначението на земеделските земи е 

запазването на тези канали с цел възстановяване на поливното земеделие в общината. 
 

В Таблица 3.1-5 и Таблица 3.1-6 е представен балансът на територията с 

предвиждания за промяна в начина на трайно ползване, според предвижданията на 

ОУП и неговите елементи в защитените зони от мрежата Натура 2000 на територията 

на община Белене.  
 

Таблица 3.1-5 Баланс на територията според предвижданията на ОУП – за частта 

от ОУП, която попада в границите на ЗЗ BG0000247 „Никополско плато“  

Предназначение 

Стара площ 

(площ на 

съществуващи 

елементи) 

Нова площ 

(площ на 

проектни 

елементи) 

Разлики  

Площ (ha) Площ (ha) +ha -ha 

Водни площи 0,07 0,00 - - 

Транспорт и комуникации 0,88 0,00 - - 

Производствени дейности 9,94 13,09 3,15 - 

Производствени дейности – Пп1 0,00 1,65 1,65 - 

Обработваеми земи – ниви 2,90 0,00 - - 

Обработваеми земи – трайни насаждения 0,39 0,00 - - 

Необработваеми земи (земеделски територии) 5,07 0,00 - - 

Земеделски земи със забрана за промяна на 

предназначението 
0,00 4,51 4,51 

- 

ОБЩО 19,24 19,24 - - 

Забележка: В така представения баланс на територията е налице 

незначителна разлика с общата площ на защитената зона, съгласно официално 

предоставените граници на защитената зона. Разликата се дължи на 

идентифицирани топологични грешки, изразяващи се в припокриване на полигоните на 

някои имоти. Тези грешки са налице след трансформирането на файловете от .zem 

формат в използваният за целите на анализите ESRI Shape File формат. Тези 

топологични грешки не са отстранени, защото са унаследени от официалния формат 

(.zem), в който се поддържат от Министерство на земеделието, храните и горите в 

качеството му на първичен администратор и единствена институция с право да 

актуализира, поддържа и променя данни от КВС. 
 

Съгласно Таблица 3.1-5, според предвижданията на ОУП – за частта, която 

попада в границите на ЗЗ BG000247 „Никополско плато“, при реализирането на плана 

не се очакват значителни изменения. Промяната се изразява в увеличение на площите 

на Земеделски земи със забрана за промяна на предназначението – с 4,51 хектара. Както 
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и в незначителна промяна на площите за Производствени дейности – увеличение с 3,15 

хектара и на тези за Производствени дейности – Пп1 – увеличение с 1,65 хектара.  

 

Таблица 3.1-6 Баланс на територията, според предвижданията на ОУП – за частта 

от ОУП, която попада в границите на ЗЗ BG0002074 „Никополско плато“  

Предназначение 

Стара площ 

(площ на 

съществуващи 

елементи) 

Нова площ 

(площ на 

проектни 

елементи) 

Разлики  

Площ (ha) Площ (ha) +ha -ha 

Жилищни функции 0,00 9,88 9,88 - 

Водни площи 0,07 0,00 - - 

Транспорт и комуникации 0,94 0,00 - - 

Производствени дейности 12,40 13,09 0,69 - 

Производствени дейности - Пп1 0,00 1,65 1,65 - 

Обработваеми земи - ниви 1,02 0,00 - - 

Обработваеми земи - трайни насаждения 0,39 0,00 - - 

Необработваеми земи (земеделски 

територии) 
13,96 0,00 - - 

Терени за гробищни паркове 1,37 3,07 1,7 - 

За рекултивация 0,00 2,46 2,46 - 

ОБЩО 30,15 30,15 - - 

Забележка: В така представения баланс на територията е налице 

незначителна разлика с общата площ на защитената зона, съгласно официално 

предоставените граници на защитената зона. Разликата се дължи на 

идентифицирани топологични грешки, изразяващи се в припокриване на полигоните на 

някои имоти. Тези грешки са налице след трансформирането на файловете от .zem 

формат в използваният за целите на анализите ESRI Shape File формат. Тези 

топологични грешки не са отстранени, защото са унаследени от официалния формат 

(.zem), в който се поддържат от Министерство на земеделието, храните и горите в 

качеството му на първичен администратор и единствена институция с право да 

актуализира, поддържа и променя данни от КВС. 
 

Съгласно Таблица 3.1-6, според предвижданията на ОУП – за частта, която 

попада в границите на ЗЗ BG0002074 „Никополско плато“, при реализирането на плана 

не се очакват значителни изменения. Промяната се изразява в увеличение на площите 

за Жилищни функции – с 9,88 хектара; производствени дейности – 0,69 хектара; 

производствени дейности - Пп1 – с 1,65 хектара; терени за гробищни паркове – с 1,7 хектара и 

за рекултивация (изоставен терен с площ 2.46 ha, с НТП „за животновъдна ферма“, за който е 

определено да се върне към естествения си облик, поради непосредствената му близост с 

водоизточник за питейна вода) – с 2,46 хектара.  

В Приложение № 4 е представена информация за устройствените зони, които 

попадат в границите на ЗЗ и засягат природно местообитание и/или местообитание на 

видове, съгласно официално получените от МОСВ данни от проект № DIR-59318-1-2 
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„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове – Фаза I“. 

3.2 ВЕРОЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И 

ПОПУЛАЦИИ НА РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

В Таблица 3.4 е посочена връзката между елементите на ОУП на община Белене 

и възникващите от тях въздействия с потенциално отражение върху природните 

местообитания и популации на растителни видове в защитената зона. 

 

Таблица 3.4 Елементи на плана и въздействия с потенциално отражение върху 

природните местообитания и популации на растителни видове в защитените зони 

Елемент на проекта на ОУП 

на община  

Белене 

Потенциални въздействия 

Производствени зони 

- Пряко унищожаване или увреждане на 

местообитания при строителните дейности 

(изгребване на почвен слой, насип на инертни 

материали). 

- Унищожаване на части от популации на 

растителни видове и части от растителни 

съобщества. 

Временни строителни 

площадки и съоръжения, 

строителни дейности 

- Пряко унищожаване или увреждане на 

местообитания при изкопните дейности; 

- Унищожаване на части от популации на 

растителни видове и части от растителни 

съобщества; 

- Замърсяване със строителни и твърди битови 

отпадъци. 

Строителство на съоръжения и 

поддържащи технически 

съоръжения 

- Пряко унищожаване или увреждане на 

местообитания при изкопните дейности; 

- Унищожаване на части от популации на 

растителни видове и части от растителни 

съобщества; 

- Замърсяване със строителни и твърди битови 

отпадъци. 

Временни строителни 

площадки и съоръжения, 

строителни дейности 

- Пряко унищожаване на местообитания; 

- Унищожаване на части от ценопопулации и части 

от растителни съобщества в районите на 

съоръженията. 

Временно депониране на  

материали (пръст, скална маса) 

в периода на изкопните и 

рекултивационните дейности. 

- Пряко унищожаване на местообитания; 

- Унищожаване на части от ценопопулации на 

растителни видове и части от растителни 

съобщества. 

Депониране на излишни 

материали (почва, пясък) в 

резултат от строителството. 

- Пряко унищожаване и/или увреждане на 

природни местообитания и местообитания на 

видове. 

Рекултивация след 

приключване на 

- Формиране на нови типове местообитания и 

съобщества; 
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Елемент на проекта на ОУП 

на община  

Белене 

Потенциални въздействия 

експлотационната дейност. - Промяна на местообитанията и вероятно 

заселване с широкоспектърна флора в районите на 

новосъздадения екотон. 

Озеленителни и 

рекултивационни дейности. 

- Нахлуване на чужди, инвазивни и рудерални 

видове, увреждане и промяна на природните 

местообитания (видов състав, структура, функции); 

Поддържане на зелени площи 

чрез поливане, наторяване. 

- Опасност от промяна на водния режим и 

акумулация на биогени. 
 

По време на строителството  

При реализация на ОУП на oбщина Белене, въздействията върху включените 

имоти в устройствените зони в границите на защитена зона BG0000247 „Никополско 

плато“ и ЗЗ BG0000 2074 „Никополско плато“ или в близост до тяхната територия, по 

време на строителството ще се ограничат пространствено в рамките на територията, 

включена в устройственото зониране, съгласно плана. По време на етапите на 

реализация на отделните обекти, в съответните устройствени зони въздействията ще 

бъдат свързани с подготовката и извършването на строителни дейности в терените на 

отделните площадки, които ще бъдат повлияни от изкопни работи. В този случай, 

териториите на устройствените зони след реализацията ще попаднат под пряко 

въздействие на засилено антропогенно присъствие в границите на усвоената територия. 

Обхватът на тези дейности няма да бъде извън територията, определена от ОУП.  

По време на експлоатация 

Увеличаване на човешкото присъствие в УЗ, предвидени в проектa на ОУП на 

община Белене. Въздействието от повишен антропогенен натиск се оценява като пряко, 

постоянно, дълготрайно, но незначително за територията на защитената зона. 

Емисии в атмосферния въздух  

По време на реализиране на проекта на ОУП в съответните устройствени зони 

ще се извършват почвоотнемащи, изкопни, насипни, товаро-разтоварни и транспортни 

дейности, които са източници на неорганизирани емисии. Емисиите ще се дължат на:  

➢ Изгорели газове от двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на строителна, 

монтажна и транспортна техника в обхвата на строителните площадки. Основните 

замърсители, които ще се отделят от ДВГ във въздуха са CO, NOx, SO2, въглеводороди, 

прах.  
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➢ При изкопните, насипните и товаро-разтоварни работи, както и поради 

ветрово разпрашаване във въздуха, ще се увеличат праховите частици. Тези емисии ще 

са ограничени по време само за периода на строителството.  

Възможни въздействия върху типовете природни местообитания, предмет 

на опазване в защитените зони, при най-неблагоприятни условия, са представени 

в следните групи:  

А) Преки въздействия 

Унищожаване на местообитания 

Пряко унищожаване на местообитания, вследствие на строителни работи 

свързани с транспорт на строителни материали и оборудване; увреждания при 

създаване и поддържане на инфраструктурата. 

Унищожаване на индивиди 

Възможно е унищожаване на индивиди при пряко въздействие върху техни 

местообитания, вкл. при строителство и експлоатация в границите на естествено 

разпространение на популациите им, частично създаване на прегради и фрагментиране 

на местообитанията на видове. 

Прегради за нормално функциониране на местообитанията 

Възможно е при извършване на изкопните работи и при ненавременното 

извозване на земните маси да се получат прегради, които при определени условия да 

предизвикат частична фрагментация на местообитания, с което може да се влоши 

тяхното природозащитно състояние. 

Б) Косвени въздействия  

Пожари 

Възможно е при липса на технологична дисциплина и при инциденти при 

паленето на огън в района при сухо време и силен вятър и при изхвърляне и складиране 

на неподходящи места на лесно запалими материали. 

Нахлуване на чужди видове в природните местообитания 

При строителство и експлоатацията на обекти е възможно внасяне на чужди, 

инвазивни, плевелни и рудерални видове растения, които променят видовата структура 

на природните местообитания и местообитанията на растителните видове. 

Промяна в местообитанията  

По време на строителството е възможно замърсяване на въздуха от изгорели 

газове на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) от машините, осъществяващи 

строителните и транспортни дейности. Основните замърсители, които ще се емитират 
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са: СО2, СО, NOx, SO2, CH-ди и прах. Също така прахови частици при изкопните, 

насипните, товаро-разтоварни и транспортни работи. Тези прахови емисии ще зависят 

до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, 

устойчивост на атмосферата), характеристиките на земните частици и много други 

условия. 

3.3 ВЕРОЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ И 

ТЕХНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

Преки въздействия: 

Унищожаване на местообитания и индивиди 

• В следствие застрояване: 

✓ нарушения на целостта на зоната; 

✓ намаляване на площта на местообитания на видове, предмет на опазване 

в защитената зона; 

✓ застрояване на площи, които могат да бъдат от значение за оцеляването 

на видовете, предмет на опазване в защитената зона, тъй като могат да бъдат важни 

като места за размножаване, хранене, зимуване, почивка или за укриване; 

застрояването ще доведе до пряко, постоянно и необратимо разрушаване на 

местообитания на животински видове на мястото на строителните работи върху 

естествени ливади и ниви.  

✓ подмяна на растителност, която е източник на храна за видовете, предмет 

на опазване; 

✓ прекъсване на миграционни коридори. 

• Поради антропогенизиране на района: 

✓ прогонване на защитени видове от местообитанията им, поради шум и 

безпокойство; 

✓ пряко унищожаване, поради недобросъвестност, вандалски прояви и пр.; 

✓ прогонване от местообитанията на животински видове, които са важна 

хранителна база за видовете, които се опазват в защитените зони. 

• Фрагментация на местообитанията при промяна на предназначението и 

плътно застрояване. 

Косвени въздействия: 

✓ Безпокойство в граничните части на защитените зони.  

✓ Влошаване качеството на хранителните местообитания и хранителната 

база, вследствие замърсяване на води, пътен трафик. 
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✓ Влошаване качествата на местообитанията в съседство с новите 

урбанизирани, територии и инфраструктурни съоръжения, заради: 

- шумово замърсяване 

- светлинно замърсяване. 

3.4 ОБОБЩЕНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОУП 

В табличен вид (Таблица 3.4-1) са посочени вероятните въздействия, като са 

взети предвид следните положения: 

- обхват по отношение местоположението на УЗ спрямо защитената зона; 

- фаза от изпълнение на плана, на която е вероятно да възникнат;  

- ефектът върху местообитанията и видовете;  

- характер на въздействията - дълготрайно или имат временен ефект;  

- времетраенето на въздействията - дали въздействията са постоянни, 

краткосрочни, периодични, инцидентни (не се предполага задължително да възникнат);  

- с кои други въздействия на ОУП имат комбинирано влияние върху даден 

параметър за благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията. 

Оценяват се връзките между преките въздействия и се оценява комбинираният ефект 

върху тях; 

- какви други планове, програми и инвестиционни намерения може да имат 

кумулативен ефект. 

 

Таблица 3.4-1 Възможни въздействия от реализирането на ОУП върху типовете 

природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони, в 

обобщен вид  

Вид 

въздействие 

Обхват на 

въздействието 

(в рамките 

на зоната, извън 

зоната) 

Фаза на 

въздействие 

Трайност 

Периодичност 

Възможни 

комбинирани 

въздействия 

Възможни 

кумулативни 

въздействия 

(други 

проекти) 

Пряко 

унищожаване на 

местообиания и 

раститени 

съобщества 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

Строителство 

- дългосрочно, 

постоянно и 

отчасти 

обратимо 

Частично увреждане 

качеството на съседни 

местообитания при 

експлоатация поради: 

- фрагментиране на 

местообитанията 

Изграждащи се 

други обекти 

Фрагментация 

на 

местообитания и 

на растителни 

съобщества 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

Строителство и 

експлоатация 

- дългосрочно 

и постоянно 

 

- 

Изграждащи се 

други обекти. 

Фрагментация 

на природните 

В рамките на 

зоната и 

Строителство и 

експлоатация 
- 

Изграждащи се 

други обекти. 
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местообитания и 

местообитанията 

на видове. 

извън зоната. - дългосрочно 

и постоянно. 

Унищожаване 

на растителни 

съобщества 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

Строителство и 

Експлоатация 

-краткосрочно 

по време на 

строителството 

 

- 

Изграждащи се 

други обекти 

Изхвърляне на 

отпадъци - 

земна маса, 

изгорели газове, 

прахови частици 

и др. 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

Строителство и 

Експлоатация 

- локално, 

средносрочно, 

обратимо след 

премахване на 

въздействието 

Има комбинирано 

действие с 

нарушаване и 

унищожаване на 

местообитанията, 

възможно 

замърсяване на 

почвите 

Изграждащи се 

други обекти. 

Опасност от 

инциденти 

замърсявания 

при аварии 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

Експлоатация 

- временно 

- инцидентно 

Може да доведе до 

временно 

(възстановимо) 

увреждане на 

местообитания и 

популации 

Изграждащи се 

други обекти. 

Нахлуване на 

чужди видове в 

природните 

местообитания 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

Строителство и 

Експлоатация 

- дълготрайно 

- постоянно 

Може да доведе до 

нежелани промени в 

местообитанията 

Изграждащи се 

други обекти. 

Намаляване 

възможностите 

за устойчиво 

природосъобраз-

но развитие на 

част от 

защитената зона 

 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

 

Експлоатация 

- дълготрайно 

- постоянно 

Увреждане на 

ландшафта 

Изграждащи се 

други обекти. 

Унищожаване 

на индивиди. 

В рамките на 

зоната, 

(локално). 

Строителство. 

Прекъсването на 

миграционни 

биокоридори за 

разпространение на 

видовете. 

Изграждащи се 

други обекти. 

Прогонване на 

животни, заради 

засилено 

човешко 

присъствие и 

повишен шумов 

фон. 

В рамките на 

зоната, 

(локално). 

Строителство. 

Комбинирано 

въздействие върху 

качеството на 

местообитанията, 

както и може да 

спомогне за 

увреждане и 

прекъсване на 

биокоридори. 

Изграждащи се 

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

НА ОПАЗВАНЕТО ИМ И ТЯХНОТО ОТРАЗЯВАНЕ (ОТЧИТАНЕ) ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА 

ОУП 

4.1 ЗЗ BG0000247 „НИКОПОЛСКО ПЛАТО“ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА 

Защитена зона BG0000247 „Никополско плато“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна е обявена с Решение № 122 от 02.03.2007 г. 

на Министерски съвет. 

Съгласно Заповед за обявяване на ЗЗ (Заповед № РД-323 от 31-ви март 2021 г.), 

нейната площ е 185006,869 декара.  

Съгласно Стандартния формуляр за защитената зона, нейната площ е 18503.18 

хектара.  

Обща характеристика на защитената зона 

Съгласно Заповед № РД-323 от 31-ви март 2021 г., ЗЗ попада в в землищата на с. 

Бяла вода, с. Деков, с. Кулина вода, с. Петокладенци, община Белене, област Плевен, с. 

Сомовит, община Гулянци, област Плевен, с. Въбел, с. Дебово, с. Евлогиево, с. Жернов, 

с. Лозица, с. Любеново, с. Муселиево, с. Новачене, с. Санадиново, с. Черковица, 

община Никопол, област Плевен. 

Цели на опазване: 

o опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, 

местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и 

разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на 

благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски 

регион; 

o увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природно 

местообитание с код 6240*; 

o подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 

1530*, 6240*, 6430, 91E0*, 91F0, 91H0* и 91Z0; 

o подобряване на местообитанията на видовете Голям нощник (Myotis myotis), 

Остроух нощник (Myotis blythii), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър 

смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); 



Доклад за Оценка на съвместимост на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) 

ДЗЗД „Планпроект Белене“    49 

o при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове 

природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 

видове и техни популации. 

Предмет на опазване в защитена зона BG0000247 „Никополско плато“ са: 

➢ следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР): 

✓ 1530 * Панонски солени степи и солени блата; 

✓ 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-

Sedion albi; 

✓ 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества; 

✓ 6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества; 

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

до алпийския пояс; 

✓ 6510 Низинни сенокосни ливади; 

✓ 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 

✓ 8310 Неблагоустроени пещери; 

✓ 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове; 

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

Alnion incanae, Salicion albae); 

✓ 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus 

excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris); 

✓ 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens; 

✓ 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. 

➢ местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: 

✓ бозайници – *Европейски вълк (Canis lupus), Пъстър пор (Vormela peregusna), 

Степен пор (Mustela eversmanii), Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus 

citellus), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), Голям подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), 

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Южен подковонос 

(Rhinolophus eur yale), Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Широкоух 

прилеп (Barbastella barbastellus), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), 

Голям нощник (Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), Трицветен 

нощник (Myotis emarginatus), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii); 
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✓ земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон (Triturus 

karelinii), Добруджански тритон (Triturus dobrogicus), Пъстър смок (Elaphe 

sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca); 

✓ риби – Распер (Aspius aspius), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Черна 

(балканска) мряна (Barbus meridionalis), Европейска горчивка (Rhodeus amarus); 

✓ безгръбначни – Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Обикновен сечко (Cerambyx 

cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), *Осмодерма (Osmoderma eremita), 

Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis),Бисерна мида (Unio crassus). 

4.1.1. Типове природни местообитания, представени в защитената зона и 

тяхната оценка в ЗЗ 

Типове местообитания по Приложение I:  
 

Типове местообитания по Приложение I  Оценка на зоната  

Код ПФ Н 
Покритие 

[ha] 

Пещера 

[брой] 

Качество 

на 

данните 

A/B/C/D A/B/C 
П

р
ед

ст
а
в

и
т
ел

н
о
ст

 

О
т
н

о
си

т
ел

н
а

 

п
о
в

ъ
р

х
н

о
ст

 

С
т
еп

ен
 н

а
 

съ
х
р

а
н

ен
и

е 

Ц
я

л
о
ст

н
а
 о

ц
ен

к
а
 

1530   78,13  M B C B B 

6110   14,61751   A C B A 

6240   436,14  M A B B B 

6250   1697,35  M A B A A 

6430   11,09  M B C B B 

6510   74,01272   C C B B 

8210   121,21  M B C B B 

8310    5 G C C C C 

9180   20,59  M C C C C 

91E0   24,3  M B C B B 

91F0   4,49  M C C C C 

91H0   82,53  M C C C C 

91Z0   398,99  M A C B B 

Код: четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете 

местообитания в Приложение І към Директива 92/43/ЕЕС. 
ПФ: приоритетни форми -  за типове местообитания, които могат да имат 

както приоритетна, така и неприоритетна форма (6210, 7130, 9430), нанесено с „х“ 

– за приоритетна форма. 
Н: неприсъствие - ако местообитание от Приложение І, заради което зоната 

е била първоначално обявена, вече не съществува в зоната, се посочва „х“. 
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Пещера - за пещери (8310, 8330) броят на пещерите може да се впише ако 

няма данни за оценката на площта. 
Качество на данните - G = “добро” (въз основа на проучвания); M = “средно” 

(въз основа на частични данни с известна екстраполация); P = ‘лошо” (група оценка). 
Оценка на зоната: 

Представителност  – степен на представителност, предоставя индикация за 

това,  

доколко даденото местообитание е „ типично“.  
• А – отлична представителност 

• В – добра представителност 

• С – значителна представителност 

• D – незначително наличие 

Относителна повърхност – площта, обхваната от естествения тип  

местообитание, в съотношение към общата площ на това местообитание, 

обхваната от този естествен тип местообитание в рамките на съответната 

национална територия. 

• А: 100 ≥ р ˃ 15% 

• В: 15 ≥ р ˃ 2% 

• С: 2 ≥ р ˃ 0% 

Степен на съхранение – степен на опазване на структурата и функциите на  

дадения тип природно местообитание и възможности за възстановяване. Този 

критерий включва три под – категории: i) степен на опазване на структурата; ii) 

степен на опазване на функциите; iii)възможности за възстановяване. 

• А – отлично съхранение 

• В – добро съхранение 

• С – средно или намалено съхранение 

Цялостна (общо) оценка - цялостна оценка на стойността на защитената 

зона за  

опазването на дадения тип природно местообитание. Представлява 

интегрирано оценяване на предишните критерии, като се взема предвид различната 

им тежест за  

разглежданото местообитание. 

• А – отлична стойност 

• В – добра стойност 

• С – значима стойност 

4.1.2. Видове, съгласно член 4 от Директива 2009/147/ЕС и включени в 

Приложение II на Директива 92/43 /ЕИО и тяхната оценка в ЗЗ 

Видове Популация в зоната Оценка на зоната 

Г
р
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а
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М
и

н
. 
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F 1130 Aspius aspius   p 190990 190990 area P G C B B A 

M 1308 
Barbastella 

barbastellus 
  

p 11 50 
i V M C B C C 

F 1138 Barbus meridionalis   p 859495 859495 area P P C A C A 

A 1188 Bombina bombina   

p 4 4 loca

litie

s 

V P C A C B 

A 1193 Bombina variegata   

p   loca

litie

s 

P DD C A B A 

M 1352 Canis lupus   p 0 2 i P M C A C B 

I 1088 Cerambyx cerdo   p    P DD C C C C 

F 1149 Cobitis taenia   p 16284 16284 i C G C A C A 

R 5194 Elaphe sauromates   

p 1 1 loca

litie

s 

V P C A C A 

R 1220 Emys orbicularis   

p 1 1 loca

litie

s 

V P C A C A 

F 2484 Eudontomyzon mariae   p    V DD D    

I 1083 Lucanus cervus   p 53337 104923 i R M C C C C 

M 1355 Lutra lutra   p 2 3 i C G C B C B 

M 2609 Mesocricetus newtoni   p    V DD C B C C 

M 1310 
Miniopterus 

schreibersii 
  

p 51 100 
i R G C B C C 

I 1089 Morimus funereus   p    P DD C C C C 

M 2633 Mustela eversmanii   p    R DD C A C A 

M 1307 Myotis blythii   p 51 100 i R M C B C C 

M 1316 Myotis capaccinii   p 101 250 i R G C B B C 

M 1321 Myotis emarginatus   p 51 100 i R M C B C C 

M 1324 Myotis myotis   p 51 100 i R M C B C C 

I 1084 Osmoderma eremita   p    P DD C C C C 

M 1306 Rhinolophus blasii   p 51 100 i R M C B C C 

M 1305 Rhinolophus euryale   p 251 500 i C G C B C B 

M 1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
  

p 251 500 
i C G 

C 
B C B 

M 1303 
Rhinolophus 

hipposideros 
  

p 51 100 
i R M 

C 
B C C 

M 1302 Rhinolophus mehelyi   p 51 100 i R M C B C C 

F 5339 Rhodeus amarus   p 21538 21538 i C G C A C B 

F 5329 
Romanogobio 

vladykovi 
  

p   
 V DD 

D 
   

M 1335 Spermophilus citellus   
p 8 8 colo

nies 
C G C B C A 

R 1219 Testudo graeca   

p 12 12 loca

litie

s 

C G C A B A 

R 1217 Testudo hermanni   

p   loca

litie

s 

P DD C A C A 
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I 4064 
Theodoxus 

transversalis 
  

p 13513 13513 
i V M B A C A 

A 1993 Triturus dobrogicus   

p   loca

litie

s 

P DD C A C A 

A 1171 Triturus karelinii   

p   loca

litie

s 

P DD C C C C 

I 1032 Unio crassus   p 463077 463077 i R M C B C B 

M 2635 Vormela peregusna   p    P DD C B C B 
 

Видове: 

Група: A =  земноводни, В = птици, F = риби, I = безгръбначни, М = бозайници, 

Р = растения, R = влечуги 

Код – четири цифрен код, който следва йерархичното представяне. 

Чувствителност – посочва, когато наличната информация за определен вид,  

предоставена на широката общественост, може да окаже/е причина за вредно  

въздействие върху опитите за съхранението му и достъпността на данните 

може  

действително да увеличи заплахата за вида. 

Н – неприсъствие – ако вид, заради който зоната е била първоначално обявена, 

вече не присъства в зоната, се отбелязва с „х“. 

 

Популация в зоната: 

Tип: 

• Р – местни популации - намират се в зоната през цялата година 

(немигриращи видове или растения, постоянна популация от мигриращи видове) 

• R – възпроизвеждащи се – използват зоната за отглеждане на малки ( 

напр. размножаване, гнездене) 

• С – съсредоточаване – зоната се използва за спиране или кацане, или  

почивка по време на прелет или смяна на оперението извън местата за 

размножаване или с изключение на презимуването 

• W – презимуване – използващи зоната през зимата. 

 

Тъй като редица животински видове и по – специално, много видове птици 

мигрират, обектът може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота 

на тези видове. 

Численост – ако числеността на популацията е известна попълват се и двете  

полета  (min и max). Ако не може да се направи дори груба оценка на 

числеността на популацията се нанася типа на популацията. 

Единица – посочва се единицата на стойността на популацията 

• i – индивиди 

• р – двойки 

Категория на плътността -  

• С – обичайни 

• R – редки 

• V – много редки 

• Р – налични 

Качество на данните   

• G – добро 

• М – средно 

• Р – лошо 
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• DD – недостатъчни данни 

Оценка на зоната: 

Популация -  размер и плътност на популацията на вида, обитаваща зоната, в 

сравнение с популациите, представени в границите в границите на националната  

територия. 

• А – отлична представителност 

• В – добра представителност 

• С – значителна представителност 

• D – незначително наличие 

Съхранение (опазване) – степен на съхранение на характерните особености на 

местообитанията, които са важни за разглежданите видове, и възможности за 

възстановяване. Този критерии съдържа два подкритерия:  i) степен на съхранения на 

важните за видовете характеристики на  местообитанието;  ii) възможности за 

възстановяване. 

• А – отлично съхранение – елементи в отлично състояние, независимо от 

степента на възможност за възстановяване 

• В – добро съхранение – добре запазени елементи, независимо от 

степента на възможност за възстановяване; елементи в средно или частично 

деградирано състояние и лесни за възстановяване 

• С – средно или намалено съхранение 

Изолация – Степен на изолация на популацията, присъстваща в зоната по 

отношение на естествения обхват на видовете.  

• А – ( почти) изолирана популация 

• В – неизолирана популация, но на границите на ареала на 

разпространение 

• С – неизолирана популация в рамките на разширен ареал на 

разпространение 

Цялостна оценка – този критерий се отнася за общата оценка за значението 

на зоната за съхранение на разглежданите видове. 

• А – отлична стойност 

• В – добра стойност 

• С – значима стойност 

 

4.1.3. Други значими растителни и животински видове 

Видове  Популация в зоната Обосновка 

Г
р

у
п

а
  

К
о

д
  

Н
а

у
ч

н
о

 и
м

е 
 

Ч
у

в
ст

в
и

т
ел

н
о

ст
  

Н
еп

р
и

съ
ст

в
и

е 

Ч
и

сл
ен

о
ст

  

Е
д

и
н

и
ц

а
  

К
а

т
ег

о
р

и
я

 н
а

 

п
л

ъ
т
н

о
ст

а
  

П
р

и
л

о
ж

ен
и

е 
за

 

в
и

д
о
в

ет
е 

Д
р

у
г
и

 к
а

т
ег

о
р

и
и

  

Мин. Макс. C/R/V/P IV V A B C D 
F  Abramis brama      P      X 

F  Alburnus alburnus      C      X 

P  Anchusa stylosa      P   X    

P  Anemone sylvestris      P   X    

I  Argynnis paphia      C   X    

P  
Astragalus 

pubiflorus 
     P   X    
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F  Barbus barbus      C      X 

A  Bufo viridis      C     X  

I  Calosoma inquisitor      R      X 

I  
Calosoma 

sycophanta 
     R   X    

P  
Caragana frutex 

ssp, mollis 
     R   X    

P  Celtis glabrata      R    X   

P  
Chamaecytisus 

kovacevii 
     R     X  

F  
Chondrostoma 

nasus 
     C      X 

R  Coluber caspius           X  

M  Cricetus cricetus      R   X    

P  
Dianthus 

cartusianorum 
     P    X   

P  
Dianthus 

nardiformis  
     P     X  

R  Elaphe longissima      C     X  

P  Ephedra distachya      R   X    

M  Eptesicus serotinus      R   X    

F  Esox lucius      R      X 

P  Fritillaria orientalis      R   X    

M  Glis glis      R   X    

P  
Goniolimon 

tataricum 
     P   X    

A  Hyla arborea      C     X  

M  Hypsugo savii      R   X    

R  Lacerta trilineata      C     X  

R  Lacerta viridis      C     X  

I  Laemostenus stoevi      P    X   

I  Lestes dryas      C   X    

F  Leuciscus cephalus      C      X 

F  Leuciscus idus      C      X 

P  
Limodorum 

abortivum 
     R   X    

P  
Linum tauricum 

ssp. linearifolium 
     P    X   

M  Mus spicilegus      R   X    

M  
Muscardinus 

avellanarius 
     R   X    

M  Myotis daubentonii      R   X    

M  Myotis mystacinus      R   X    

M  
Nannospalax 

leucodon 
     R   X    

R  Natrix tessellata      P     X  

P  Nepeta parviflora      R   X    

M  Nyctalus leisleri      R   X    

M  Nyctalus noctula      R   X    

A  Pelobates fuscus      C     X  

A  
Pelobates syriacus 

balcanicus 
     C     X  

M  
Pipistrellus 

pipistrellus 
     R   X    

I  
Platycleis 

medvedevi 
     R   X    

M  Plecotus austriacus      R   X    

R  Podarcis muralis           X  
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R  Podarcis taurica           X  

A  Rana dalmatina      R     X  

F  Rutilus rutilus      C      X 

P  Seseli rigidum      P    X   

P  
Stachys 

arenariaeformis 
     P     X  

F  Vimba vimba      C      X 

R  Vipera ammodytes      C     X  
 

Видове: 

Група – А – земноводни, В – птици, F – риби, Fu – гъби, L – лишеи,  I – 

безгръбначни, М – бозайници, Р – растения, R – влечуги 

Код – код, посочен в справочния портал. За птиците, и видовете от 

приложение IV и V трябва да се използва кодът, посочен в справочния портал - в 

допълнение към научното наименование. 

Чувствителност - посочва, когато наличната информация за определен вид, 

предоставена на широката общественост, може да окаже/е причина за вредно 

въздействие върху опитите за съхранението му и достъпността на данните може 

действително да увеличи заплахата за вида. 

Неприсъствие – ако вид, заради който зоната е била първоначално обявена, 

вече не присъства в зоната, се отбелязва с „х“ 

Популация в зоната: 

Численост – ако числеността на популацията е известна попълват се и двете 

полета  (min и max). Ако не може да се направи дори груба оценка на числеността на 

популацията се нанася типа на популацията. 

Единица: посочва се единицата на стойността на популацията 

• i – индивиди 

• р – двойки 

Категория на плътността  

• С – обичайни 

• R – редки 

• V – много редки 

• Р – налични 

Обосновка: 

Приложение за видовете 

ІV, V – видове по приложения (Директива за местообитанията) 

А – данни от националната Червена книга 

В – ендемити 

С – международни конвенции 

D – други основания. 

4.1.4. Обща характеристика на растителността и местообитанията в 

района на ОУП  

Територията на община Белене се отнася към Никополски район от 

Крайдунавски геоботанически окръг в Долнодунавската провинция към Евроазиатската 

степна и лесостепна област (Бондев, 1997).  

Никополски район включва най-северните части на Дунавската равнина от 

долното течение на р. Вит до долното течение на р. Янтра. Преобладаваща част от 

района е заета от земеделски земи, на които се отглеждат различни едногодишни или 
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многогодишни агрокултури. Има остатъци и от унищожените ксеротермни гори от 

мъждрян и ксеромезофитни гори с преобладаване на сребролистна липа. Покрай водни 

течения има хигромезофитна и хигрофитна дървасто-храстова и тревиста растителност. 

Около 89 % от територията на община Белене е заета от земеделски земи. На 

обработваемите селскостопански земи – ниви, с площ 8501.99 ha в зависимост от 

отглежданите култури най-често се формират едногодишни агрофитоценози и 

плевелни съобщества, които се отнасят към клас Stellarietea mediae. Съобщества от 

този клас са формирани и в някои от изоставените земеделски земи и на частично 

деградирани терени. Местообитанията са производни и вторично преобразувани. 

Селскостопанските култури се отнасят към 2 групи: Агрофитоценози от зимни и 

проленти култури със слята повърхност и окопни култури, включително лозя и 

зеленчукови градини.  В тези агрофитоценози се развиват характерни плевели, въз 

основа на които се обособява нитрофилния клас растителност. Агрофитоценозите със 

слята повърхност се отнасят към разред Centauretalia cyani. Окопните култури, които се 

отнасят към съюз   Panico-setarion се диференцират в зависимаст от почвените условия. 

На тежки почви с неутрална реакция се формира асоциация Cynodon dactylon - Hibiscus 

trionum. На по-леко почви с кисела до неутрална реакция се формира асоциация 

Chondrilla juncea-Sorghum-halepensis. На по-кисели и влажни почви се формира 

асоциация Equisetum arvense-Xanthium italicum. 

На обработваемите земеделски земи – трайни насаждения с площ 650.01 ha са 

формирани многодишни агрофитоценози, като в зависимост от провежданита 

агромелиоративни мероприятия са формирани фрагменти от производни тревни 

синузии с различна плътност. 

На необработваемите земеделски земи с площ 2762.13 ha са формирани тревни 

съобщества с различна устойчивост и единично или групово участие на храстови и 

дървесни видове. 

На плодородни почви при среден режим на овлажнение са формирани 

мезофилни ливади и пасища, които се отнасят към клас Molinio-Arrhenatheretea. На по-

бедни почви с недостатъчно овлажнение формираните тревни съобщества принадлежат 

към клас Festuco-Brometea, като местообитанията на тези класове растителност са 

краткопроизводни и продължителнопроизводни.  

На изоставени деградирани терени и насипи, след протекли вторични сукцесии 

са формирани ксерофилни рудерални съобщества от многогодишни плевели и бодливи 
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треви, които се отнасят към клас Artemisietea vulgaris. Местообитанията са вторично 

преобразувани. 

На горските територии в община Белене с площ 540.15 ha, са формирани  

различни типове растителни съобщества. На преовлажнени местообитания покрай р. 

Дунав и вътрешни водни течения има формирани хигрофилни гори с преобладаване на 

бяла върба (Salix alba), тритичинкова върба (Salix triandra), ракита (Salix purpurea), 

бяла топола (Populus alba), черна топола (Populus nigra), полски бряст (Ulmus minor), 

полски ясен (Fraxinus oxycarpa) и др. Части от тези гори са свързани с потенциално 

местообитание 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Покрай р. Дунав има фрагменти от горски съобщества, които могат да се 

свържат с потенциално местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, 

Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 

minoris). 

 На по-сухи местообитания са формирани горски съобщества и с преобладаване 

на сребролистна липа (Tilia tomentosa), полски клен (Acer campestre), мъждрян 

(Fraxinus ornus) и др., които могат да се отнесат към местообитание 91Z0 Мизийски 

гори от сребролистна липа. 

Преобладаваща част от горите са с естествен издънков произход, като 

доминиращи видове най-често са бял салкъм (Robinia pseudoacacia), сребролистна липа 

(Tilia tomentosa), мъждрян (Fraxinus ornus), полски бряст (Ulmus minor) и келяв габър 

(Carpinus orientalis). Формирани са и горски култури с преобладаване на салкъм 

(Robinia pseudoacacia), гледичия (Gleditshia triacanthos)  и черен бор (Pinus nigra). 

На мезофитните ливадни тревни формации, които са формирани на територии 

заети преди това от гори, местообитанията са относително по-стабилни, като 

промените са свързани предимно с изменението на режима на овлажнение и текущото 

антропогенно въздействие. Една част от мезофилните тревни съобщества са свързани с 

природно местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади, а  части от ксерофилните 

тревни съобщества на пасищата са свързани с местообитание 6250 Панонски льосови 

степни тревни съобщества. В тези съобщества в различни количествени съотношения 

участват видовете: черна садина (Chrysopogon gryllus), белизма (Dichantium ischaemum), 

австрийски пелин (Artemisia austriaca), полски пелин (Artemisia campestris), авсрийско 

сграбиче (Astragalus austriacus), еспарзетово сграбиче (Astragalus onobrichis), четинест 

пирей (Elymus hispidus), твърдолистна метличина (Centaurea stereophylla),  тъмно 
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шекерче (Nonea pulla), горска какула (Salvia nemorosa), грудеста руница (Phlomis 

tuberosa), валезийска власатка (Festuca valesiaca), обикновен дворник (Falcaria 

vulgaris). 

На територията на общината има и участъци с местообитание 6240 Субпанонски 

степни тревни съобщества. Те най-често се отнасят към съюз Festucion valesiacae. 

Характерни видове за местообитанието са валезийска власатка (Festuca valesiaca), 

влакновидно коило (Stipa capillata), белизма (Dichantium ischaemum), ресничеста 

бисерка (Melica ciliatа), едроцветно едроцветно срамливче (Orlaya grandiflora), ниска 

острица (Carex humilis), илирийско лютиче (Ranunculus illyricus), обикновено подъбиче 

(Teucrium chamaedrys), бяло подъбиче (Teucrium pollium), дребноплодна люцерна 

(Medicago minima), белолистен родакс (Rhodax canus), луковична ливадина (Poa 

bulbosa), дребна динка (Sanguisorba minor), сребролистен очиболец (Potentilla argentea), 

тънколистен лен (Linum tenuifollium), жълт равнец (Achyllea clypeolata), дребен 

зимзелен (Vinca minor). 

На преовлажнени територии и покрай потоци и канали са формирани фрагменти 

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

планинския до алпийския пояс.  

По флористичния подход за класификация, растителността в горския фонд на 

общината се отнасят към следните класове: 

- Клас Querco – Fagetea – смесени листопадни гори в умерените и 

суббореалните области на Европа; 

- Клас Quercetea pubescentis – термофилни листопадни дъбови гори и 

храсталаци; 

- Клас Salicetea purpurea – върбови и тополови крайречни гори и 

храсталаци в равнините и предпланининте;  

- Клас Rhamno-Prunetea – храстови и полухрастови съобщества в областта 

на умерените широколистни гори; 

- Клас Trifolio – Geranietea sanguinei  – тревни съобщества в окрайнини на 

гори и редини. 

Растителността в обработваемите земеделски земи и в изоставени обработваеми 

площи в зависимост от фазите на протичащите сукцесии се отнася към някои от 

следните класове: 

- Клас Stellarietea mediae – съобщества от едногодишни плевели в окопни и 

сляти култури и на деградирани местообитания; 
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- Клас Artemisietea vulgaris – ксерофилни рудерални съобщества от 

многогодишни плевели и бодливи треви; 

- Клас Polygono arenastri-Poetea annuae – утъпквана растителност 

доминирана от терофити. 

В необработваемите земеделски земи, естествени ливади, мери и пасища 

преобладават следните класове: 

- Клас Molinio-Arrhenatheretea - умерено влажни ливади и пасища на 

плодородни почви; 

- Клас Festuco-Brometea – съобщества в степи и планински суходолинни 

ливади; 

- Клас Koelerio-Corynephoretea – съобщества на бедни каменисти почви и 

скален рохляк в райони с умерен климат. 

Анализът на съществуващите местообитания в района на община Белене 

показва, че на тази територия има следните местообитания от европейска значимост, 

включени в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 към Закона за биологично 

разнообразие: 

- 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion albae); 

- 6240* Субпанонски степни тревни съобщества; 

- 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества; 

- 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс;  

- 6510 Равнинни сенокосни ливади;  

- 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-

Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii; 

- 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове;  

- 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens;  

- 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.    

Изводи: 

Анализът на съвременото състояние на местообитанията в района на ОУП дава 

възможност да се направят следните обобщени констатации:  

В преобладаваща част от местообитанията в миналото са протекли процеси на 

преобразуване и деградация, които са свързани с унищожаването на гори и формиране 
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на селскостопански площи. При протичащите вторични сукцесии има и деградационни 

процеси в различни направления, при което съвременната растителност е съставена от 

сериални съобщества, свързани с различни етапи от общата сукцесия на екосистемите.  

Състоянието на преобладаваща част от местообитанията на тревните и 

храстовите съобщества се оценява като относително нестабилно, което е следствие на 

различни форми на антропогенно въздействие.  

Общото състояние на местообитанията на горските съобщества, които са 

свързани с различни насоки на протичащите първични и вторични сукцесии, се оценява 

като средно.  

На съществуващите черни пътища са формирани фрагменти от вторични 

плевелно-рудерални съобщества, които са свързани с различни насоки на протичащите 

вторични сукцесии. В съседните на пътищата територии преобладават растителни 

съобщества от клас Festuco-Brometea. 

Обобщена характеристика на устройствените зони в ЗЗ по землища:  

• Землище на с. Бяла вода 

В землището на с. Бяла вода в ЗЗ BG 0000247 е проектирана една УЗ – 1/Пп1. В 

тази УЗ по начин на трайно ползване на земите са включени 0.8 ha имоти с НТП 

„необработваеми земи“ и 0.85 ha имоти с НТП „за производствени дейности“. На 

територията на необработваемите земи е формирана тревна растителност с 

преобладаване на плътнотуфести житни треви с доминанти черна садина (Chrysopogon 

gryllus), белизма (Dichantium ischaemum), валезийска власатка (Festuca valesiaca) и 

четинест пирей (Elymus hispidus). В отделни микрогрупировки доминират австрийски 

пелин (Artemisia austriaca), полски пелин (Artemisia campestris), австрийско сграбиче 

(Astragalus austriacus), еспарзетово сграбиче (Astragalus onobrichis), твърдолистна 

метличина (Centaurea stereophylla),  тъмно шекерче (Nonea pulla), горска какула (Salvia 

nemorosa), обикновен репей (Arctium lappa), триделен бутрак (Bidens tripartita) и др. 

Анализът на флористичния състав в този имот показва, че местообитанието е свързано 

с тип 6250. В имотите по НТП „за производствени дейности“ има основи от разрушени 

постройки и други съоръжения, които показват, че тази територия в миналото е била 

използвана за стопански цели, като е урбанизирана предимно за целите на 

животновъдството. Съвременната растителност в тези имоти се определя, като 

сериална, включена в различни насоки на протичащи сукцесии. Има множество 

микрогрупировки с рудерални и плевелни видове.  
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По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – Фаза I“, територията на УЗ 1/Пп1 е включена в 

голям полигон на местообитание 6250.  

 

 

 

Изглед от УЗ 1/Пп1:   
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• Землище на с. Кулина вода  

В землището на с. Кулина вода, в ЗЗ BG 0000247 са проектирана две УЗ – 3Пп и 

4Пп.  

По данни от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – Фаза I“, територията на двете УЗ не попада и не 

граничи с природно местообитание.  

В УЗ 3Пп с обща площ 9.70 ha са включени следните имоти по НТП на земите: 

„за стопански двор“ – 7.264 ha; „за селско стопанство“ – 1.265 ha; „пасище“ – 0.448 ha; 

„нива“ – 0.169 ha; „лозе“ – 0.393 ha; „ливада“ – 0.161 ha.  

Изглед от УЗ 3Пп:  
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В УЗ 4Пп с обща площ 3.39 ha са включени следните имоти по НТП на земите: 

„ливада“ – 1.134 ha; „нива“ – 0.339 ha; „за селскостопанство“ – 0.053 ha; „дере“ – 0.068 

ha; „пасище“ – 0.344 ha; „за база за селско стопанство“ – 1.346 ha; „за местен път“ – 

0.040 ha. 

Изглед от УЗ 4Пп:  
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4.1.5. Обща фаунистична характеристика на ЗЗ BG0000247 „Никополско 

плато“. Съвременно състояние на целевите видове и техните местообитания в ЗЗ и 

конкретно в територията на ОУП. Установени целеви животински видове и 

прогнози за развитието на популациите им 

Никополското плато се намира близо до р. Дунав, в централната част на Северна 

България. Представлява карстово възвишение, покрито с льос и със запазена 

лесостепна растителност. Отличава се с богато биологично разнообразие – редки, 

застрашени и защитени видове  животни, като във фауната преобладават съобщества от 

ксеромезофилен и мезофилен тип. Развитието на варовикови структури обуславя 

наличието на калцифилни видове.  

Животинските видове са представени предимно европейски и евросибирски тип 

на разпространение.  

Широко разпространение от безгръбначните животни са: от правокрилите 

насекоми (Orthoptera) - зелен скакалец (Tettigonia viridissima), от представителите на 

твърдокрилите (Coleoptera) майски бръмбар (Melolontha melolontha), обикновена златка 

(Cetonia aurata) и др.  

От влечугите са характерни: зелен гущер (Lacerta viridis), кримски гущер 

(Podarcis taurica), смок мишкар (Zamenis longissima) и др. Районът е от изключително 

значение в цялата Дунавска равнина за опазване на Шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca) и шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). 

Специални проучвания върху популационната биология и екология на дребните 

и едри бозайници не са извършвани.  
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Фауната на дребните бозайници в района е твърде разнообразна. Тя е 

представена от характерната за изследваните биотопи видове от разредите Rodentia и 

Insectivora – Cocidura sp. Разпространени са обикновена полевка (Microtus arvalis), 

къртица (Talpa europea) и европейска катерица (Sciurus vulgaris), европейски лалугер 

(Spermophilus citellus). В горските местообитания се срещат и представители на сем. 

Сънливци (Gliridae)– голям (Glis glis) и горски сънливец (Dryomis nitedula). Широко са 

разпространени видове от род Apodemus (горски мишки), както и представители на род 

Mus. В откритите площи се среща див заек (Lepus europaeus).  

От едрите бозайници присъстват: сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus 

scrofa), лисица (Vulpes vulpes). 

На територията на предвидените УЗ, попадащи в ЗЗ „Никополско плато“, се 

срещат видове, защититени по българското и международно законодателство. Една 

част от тях са установени на терен при огледа на устройствените зони. 

Местонахождението им е представено с точни географски координати: 

От прилепната фауна беше регистирана висока летателна активност на видовете 

Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) и 

Ръждив вечерник (Nyctalus noctula) в УЗ за производствени дейности 4/Пп в 

землището на с. Кулина вода по поречието на река Барата и в близките околности: 

N 43.58602°E 25.03213° и N 43.58764°E25.03552. 

При язовир Кулина вода N 43.60326° E 25.06438°: Воден нощник (Myotis 

daubentonii), Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii), Кафяво прилепче (Pipistrellus 

pipistrellus), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Дългокрил прилеп (Miniopterus 

schreibersii) и Ръждив вечерник (Nyctalus noctula). 

 

 
Фигура 4.1.5-1 Язовир Кулина вода, хранително местообитание на прилепи 
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Фигура 4.1.5-2 Река Бара при с. Кулина вода, миграционен коридор на прилепи 

 

 
Фигура 4.1.5-3 Река Бара при с. Кулина вода, миграционен коридор на редица лелеви 

видове животни 
 

4.2 ЗЗ BG 0002074 „НИКОПОЛСКО ПЛАТО“ ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ОПАЗВАНЕ 

НА ДИВИТЕ ПТИЦИ 

Защитена зона BG0002074 „Никополско плато“ за опазване на дивите птици е 

обявена със Заповед № РД-841 от 17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и 

водите, изменена със Заповед № РД-80/28.01.2013 г. 

Съгласно Стандартния формуляр за защитената зона нейната площ е 22246,3989 

хектара. Съгласно Заповед № РД-80/28.01.2013 г. площта на ЗЗ е 222 463,989 декара.  

Защитената зона попада в землищата на гр. Белене, с. Бяла вода, с. Деков и с. 

Кулина вода, община Белене, област Плевен, с. Черковица, с. Дебово, с. Драгаш 
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войвода, с. Евлогиево, с. Жернов, с. Лозица, с. Любеново, с. Муселиево, с. Новачене, с. 

Санадиново, с. Въбел и град Никопол, община Никопол, област Плевен. 

Съгласно Заповед РД-841 от 17.11.2008 г.,  защитената зона се обявява с цел: 

• Опазване и поддържане на местообитанията на следните видове птици 

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Сива чапла (Ardea  cinerea),   Фиш (Anas  

penelope),  Зимно бърне (Anas  crecca), Лятно бърне (Anas  querquedula),  Голям ястреб 

(Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), 

Черношипа ветрушка (Falco  tinnunculus), Сокол орко (Falco  subbuteo), Зеленоножка 

(Gallinula chloropus), Лиска (Fulica  atra),  Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), 

Голям горски водобегач (Tringa ochropus),  Късокрил кюкавец (Actitis  hypoleucos), 

Белокрила рибарка (Chlidonias  leucopterus), Пчелояд (Merops apiaster) за постигане на 

тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

• Възстановяване на местообитанията на видовете птици Малък гмурец 

(Tachybaptus ruficollis), Сива чапла (Ardea  cinerea),   Фиш (Anas  penelope),  Зимно 

бърне (Anas  crecca), Лятно бърне (Anas  querquedula),  Голям ястреб (Accipiter gentilis), 

Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка 

(Falco  tinnunculus), Сокол орко (Falco  subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), 

Лиска (Fulica  atra),  Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Голям горски водобегач 

(Tringa ochropus),  Късокрил кюкавец (Actitis  hypoleucos), Белокрила рибарка 

(Chlidonias  leucopterus), Пчелояд (Merops apiaster), за които е необходимо подобряване 

на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване в ЗЗ са:  

➢ По чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:  

Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax  nycticorax), 

Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла 

(Ardea  purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Белоока 

потапница (Aythya  nyroca), Осояд (Pernis apivorus), Морски орел (Haliaeetus  albicilla), 

Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар 

(Circus cyaneus), Ливоден блатар (Circus  pygargus), Малък креслив орел (Aquila 

pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter  brevipes), 

Белоопашат мишелов (Buteo  rufinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Ливаден 

дърдавец (Crex crex), Кокилобегач (Himantopus  himantopus), Белобуза рибарка 

(Chlidonias  hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Бухал (Bubo bubo), Земередно 

рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър кълвач 
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(Dendrocopos  syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста 

чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска 

бъбрицо (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка 

(Lanius minor),  Ястребогушо коприварче (Sylvia  nisoria),  Градинска овесарка 

(Emberiza hortulana). 

➢ По чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:  

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Сива чапла (Ardea  cinerea),   Фиш (Anas  

penelope),  Зимно бърне (Anas  crecca), Лятно бърне (Anas  querquedula),  Голям ястреб 

(Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), 

Черношипа ветрушка (Falco  tinnunculus), Сокол орко (Falco  subbuteo), Зеленоножка 

(Gallinula chloropus), Лиска (Fulica  atra),  Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), 

Голям горски водобегач (Tringa ochropus),  Късокрил кюкавец (Actitis  hypoleucos), 

Белокрила рибарка (Chlidonias  leucopterus), Пчелояд (Merops apiaster) 

4.2.1. Обща характеристика на защитената зона 

Предназначение:  

В защитената зона са описани следните класове земно покритие (отбелязаните с 

удебелен шрифт класове са установени на терена на ОУП). 

 

Класове земно покритие                       % Покритие 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)  2 

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища 0 

Храстови съобщества 4 

Сухи тревни съобщества, степи 15 

Влажни ливади, мезофилни ливади 1 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар) 42 

Друга орна земя 10 

Широколистни листопадни гори 13 

Иглолистни гори 0 

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични дървета) 0 

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета) 9 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 0 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 4 

Общо покритие  100 
 

Качество и значимост: 

Според Шурулинков и др. (ръкопис) „... Никополското плато се намира в 

Дунавската равнина южно от град Никопол. На север граничи с р. Дунав и града, на 

запад и юг с р. Осъм, а на изток със Свищовско-Беленската низина, като границата там 

е очертана между селата Драгаш войвода, Бяла вода и Деков. Никополското плато има 

карстов характер. Над р. Осъм формира ръб с множество скални разкрития. На изток 
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губи от височината си и постепенно се слива с низината. През територията му 

преминава пътя от Свищов за Никопол. По-голямата част от територията на платото е 

заета от земеделски земи и ксеротермни тревни съобщества от белизма (Dichantium 

ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa) черна садина (Chrysopogon grillus) и 

коило (Stipa tirsa) , а в доловете и ксеромезофитни тревни съобщества от луковична 

ливадина (Poa bulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne), троскот (Cynodon dactylon) и 

др., на места обрасли с храсти с преобладаване на келяв габър (Carpinus orientalis). 

Голям процент от територията съставляват широколистните гори с мозаечно 

разположение, основно смесените гори от космат дъб (Quercus pubescens) с подлес от 

смрадлика (Cotynus coggygria), но също така и малки площи със смесени гори от 

сребролистна липа (Tilia tomentosa), цер и полски клен (Acer campeste) . По поречието 

на Осъм има остатъци от крайречни галерии от бяла върба (Salix alba). Преобладават 

тополовите култури. (Бондев, 1991). В западната част на платото около р. Осъм има 

разливи, стари корита, влажни ливади и открити скални терени. 

На територията на Никополското плато са установени 92 гнездящи вида птици, от 

които 16 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 

43 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). 

Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида, а като застрашени в 

Европа съответно в категория SPEC2 - 11 вида, в SPEC3 - 30 вида. Мястото осигурява 

подходящи местообитания за 27 вида, включени в приложение 2 на Закона за 

биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 25 

са вписани също в приложение І на Директива 79) 409 на ЕС. Мястото е едно от най-

важните в страната от значение за Европейския съюз за орела змияр (Circaetus gallicus), 

малкия орел (Hieraaetus pennatus), синявицата (Coracias garrulus) и полската бъбрица 

(Anthus campestris). То е с европейско значение за гнездящия тук пчелояд (Merops 

apiaster), чийто гнездови популации на територията на платото са значителни. 

Никополското плато поддържа представителни гнездови популации на група от 

застрашени видове, като черния щъркел (Ciconia nigra), белоопашатия мишелов (Buteo 

rufinus), осояда (Pernis apivorus), малкия креслив орел (Aquila pomarina), черночелата 

сврачка (Lanius minor) и червеногърбата сврачка (Lanius collurio). В района на 

Никополското плато се срещат 15 вида редки и ендемични растения, повечето от които 

са със степен характер. Тук са открити и едни от най-многочислените колонии на 

лалугера (Spermophilus citellus) в Северна България......”. 

Уязвимост: 
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Според Шурулинков и Цонев (ръкопис) „..Никополското плато е заобиколено от 

селища с добре развита инфраструктура и разнообразни земеделски практики. Има 

няколко селища и на територията на платото. Североизточната част на територията 

граничи с град Никопол. Цялата територия е лесно достъпна за хората и 

местообитанията значително се влияят от земеделие, животновъдство, и развитие на 

инфраструктурата. Пашата се осъществява в близост до селищата. Отдалечените 

пасища не се използват пълноценно поради намаления брой селскостопански животни 

в сравнение с миналото. По тази причина ливадите и пасищата биват изоставени, което 

води до бърза сукцесия и влошаване на ключови за птиците местообитания. Други 

дейности, предизвикващи влошаване на ценни местообитания, са бързото изграждане 

на каменни кариери (главно незаконни) през последните две години, както и лошото 

управление на отпадъците. Горите в голяма степен са засегнати от интензивни 

горскостопански дейности, пожари и залесяване с неприсъщи за района видове. 

Изсичането на крайречните гори по поречието на р. Осъм може да доведе до пълното 

унищожаване на този тип местообитание. Мястото е уязвимо от развитието на 

промишлеността, урбанизацията, разрастването на пътната мрежа, както и изграждане 

на ветрови генератори. Тези дейности могат да нанесат сериозни щети върху 

местообитанията. Преки заплахи за птиците са бракониерството (вземането на малки и 

на яйца от гнездата на грабливите птици, отстрелване на грабливи птици и сови, 

използване на капани), движението с моторни превозни средства извън пътищата 

(включително т.нар. “off road”) и други. ...” 

4.2.2. Видове птици, включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC 

Предмет на опазване са следните видове птици, включени в Прил. 2 на Закона 

за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир. 79/409/EEC) – 35 вида птици: 

1. Малък воден бик (Ixobrychus minutus) 

2. Нощна чапла (Nycticorax nycticorax)  

3. Малка бяла чапла (Egretta garzetta)  

4. Голяма бяла чапла (Egretta alba)  

5. Червена чапла (Ardea purpurea)  

6. Черен щъркел (Ciconia nigra)  

7. Бял щъркел (Ciconia ciconia)  

8. Белоока потапница (Aythya nyroca) 

9. Осояд (Pernis apivorus)  

10. Мoрски орел (Haliaeetus albicilla)  
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11. Орел змияр (Circaetus gallicus)  

12. Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 

13. Полски блатар (Circus cyaneus)  

14. Ливаден блатар (Circus pygargus)  

15. Малък креслив орел (Aquila pomarina)  

16. Малък орел (Hieraaetus pennatus)  

17. Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)  

18. Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)  

19. Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)  

20. Ливаден дърдавец (Crex crex)  

21. Kокилобегач (Himantopus himantopus) 

22. Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus)  

23. Черна рибарка (Chlidonias niger)  

24. Бухал (Bubo bubo) 

25. Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

26. Синявица (Coracias garrulus)  

27. Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)  

28. Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) 

29. Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla)  

30. Горска чучулига (Lullula arborea)  

31. Полска бъбрица (Anthus campestris) 

32. Червеногърба сврачка (Lanius collurio)  

33. Черночела сврачка (Lanius minor)  

34. Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)  

35. Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

4.2.3. Други редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са 

включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир. 

79/409/EEC) 

Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР:  17 вида 

1. Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis)  

2. Сива чапла (Ardea cinerea)  

3. Фиш (Anas penelope)  

4. Зимно бърне (Anas crecca)  

5. Лятно бърне (Anas querquedula)  
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6. Голям ястреб (Accipiter gentilis)  

7. Малък ястреб (Accipiter nisus)  

8. Обикновен мишелов (Buteo buteo)  

9. Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus)  

10. Сoкол орко (Falco subbuteo)  

11. Зеленоножка (Gallinula chloropus)  

12. Лиска (Fulica atra)  

13. Речен дъждосвирец (Charadrius dubius)  

14. Голям горски водобегач (Tringa ochropus)  

15. Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos)  

16. Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus)  

17. Пчелояд (Merops apiaster). 

В териториалния обхват на ЗЗ BG0002074 „Никополско плато“ по директива за 

птиците попадат 6 от УЗ, предвидени в ОУП, или части от тях. Това са следните УЗ:  

Населено 

място 
УЗ Площ на УЗ, hа Попада в ЗЗ 

Площ от УЗ 

в ЗЗ, hа 

с. Бяла вода 1/Пп1 1.65 

BG0000274 

Никополско плато 
1.65 

BG0002074 

Никополско плато 
1.65 

с. Кулина вода 3/Пп 9.70 

BG0000274 

Никополско плато 
9.70 

BG0002074 

Никополско плато 
9.70 

с. Кулина вода 4/Пп 3.39 

BG0000274 

Никополско плато 
3.39 

BG0002074 

Никополско плато 
3.39 

с. Деков 1/Оз1 3.07 
BG0002074 

Никополско плато 
3.07 

с. Деков 2/Пп1 7.54 
BG0002074 

Никополско плато 
0.01 

с. Деков 6/Жм* 27.49 
BG0002074 

Никополско плато 
9.88 
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В преобладаваща част от местообитанията в района на тези УЗ в миналото са 

протекли процеси на преобразуване и деградация, които са свързани с унищожаването 

на гори и формиране на селскостопански площи. При протичащите вторични сукцесии 

има и деградационни процеси в различни направления, при което съвременната 

растителност е съставена от сериални съобщества, свързани с различни етапи от 

общата сукцесия на екосистемите.  

Състоянието на преобладаваща част от местообитанията на тревните и 

храстовите съобщества се оценява като относително нестабилно, което е следствие на 

различни форми на антропогенно въздействие.  

Общото състояние на местообитанията на горските съобщества, които са 

свързани с различни насоки на протичащите първични и вторични сукцесии, се оценява 

като средно.  

На съществуващите черни пътища са формирани фрагменти от вторични 

плевелно-рудерални съобщества, които са свързани с различни насоки на протичащите 

вторични сукцесии. В съседните на пътищата територии преобладават растителни 

съобщества от клас Festuco-Brometea. 

Всички посочени УЗ са антропогенно повлияни към момента.  

Изглед от устройствените зони в ЗЗ по землища:  

• С. Бяла вода 

УЗ 1/Пп1 – с площ 1,65 ha, изцяло попада в ЗЗ BG0002074 „Никополско плато“, 

с начин на трайно ползване на земите „За стопански двор“ и „Друг вид земеделска 

земя“ (необработваеми земи) (виж Прил. №3). 
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• С. Кулина вода 

УЗ 3/Пп – с площ 9,7 ha, изцяло попада в ЗЗ BG0002074 „Никополско плато“, с 

начин на трайно ползване на земите – „За стопански двор“ (преобладаващата част от 

територията на УЗ), „лозе“, „нива“, „пасище“, „друг вид ливада“ и „за селскостопански, 

горски, ведомствен път“ (виж Прил. №3). 
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УЗ 4/Пп – с площ 3,39 ha, изцяло попада в ЗЗ BG0002074 „Никополско плато“, с 

начин на трайно ползване на земите – „за база за селскостопанска или горскостопанска 
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техника“, „за местен път“, „За селскостопански, горски, ведомствен път“, „нива“, 

„ливада“, „дере“, „пасище“, „за местен път“ (виж Прил. №3). 

 

 

 



Доклад за Оценка на съвместимост на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) 

ДЗЗД „Планпроект Белене“    79 

 

• С. Деков 

УЗ 1/Оз1 – с площ 3,07 ha, изцяло попада в ЗЗ BG0002074 „Никополско плато“, 

с начин на трайно ползване на земите – „гробищен парк“, „пасище“, „за 

селскостопански, горски, ведомствен път“. 
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УЗ 2/Пп1 – с площ 7,54 ha, от които едва 0,01 ha попадат в ЗЗ BG0002074 

„Никополско плато“.  
 

 

 

УЗ 6/Жм* - с площ 27,49 ha, от които 9,88 ha попадат в ЗЗ BG0002074 

„Никополско плато“ 
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При посещението ни на терен (на всяка едно от УЗ, предмет на ОУП и в района) 

през октомври 2021 г. бяха установени следните видове птици, които са типични за 

територии около и в населените места (таблица 4.2.3-1): 
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Таблица 4.2.3-1 Видове птици, установени по време на теренните проучвания през 

2021 г. 

 

Вид 

Вид, 

предмет на 

опазване в 

ЗЗ 

Район на ЗЗ, 

включена в ОУП 
Съседни райони 

Общ брой 

(екз.) 

Accipiter nisus + 1 1 2 

Buteo buteo + 6 8 14 

Dendrocopos syriacus + 2  2 

Hirundo rustica  2  2 

Turdus merula  3  3 

Lanius collurio +  1  3 

Pica pica  12 10 22 

Corvus corone cornix  10 10 20 

Fringilla coelebs  30 20 50 

Sturnus vulgaris  15 20 35 

Passer montanus  40  40 

Passer domestica  20  20 

Carduelis carduelis  22  22 
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5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОУП ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

Оценката на вероятността и степента на въздействие на плана върху предмета и 

целите на опазване на защитените зони се базира на сравнителен анализ, на 

прогнозните изменения и на експертната оценка за тяхното влияние върху 

съществуващото биологично разнообразие в границите на защитените зони.  

5.1 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОУП ВЪРХУ ТИПОВЕТЕ 

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕТЕ - ПРEДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ 

ЗОНИ  

На основата на обобщените въздействия в Таблица 3.4-1 е оценена вероятността 

дадени въздействия на проекта на ОУП да окажат отрицателно влияние върху 

параметрите за благоприятен природозащитен статус (БПС) на природните 

местообитания и видове, обект на опазване в защитените зони.  

За оценката на степента на въздействието (без видове птици) е използвана 

диференцирана 10-степенна скала (Таблица 5.1-1). 

 

Таблица 5.1-1 Скала/матрица за оценка степента на въздействие  

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

0 Дейността не оказва въздействие Няма въздействие  – 0  

1 
Дейността има много слабо отрицателно 

въздействие  

Слабо въздействие (незначително при 

природни местообитания), 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 вторични 

отрицателни въздействия 
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 

Значително въздействие, което е 

необходимо да бъде премахнато чрез 

избор на алтернативи или прилагане 
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ОЦЕНКА КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 

мерки. 

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 

 
 

За оценяване степента на отрицателно въздействие върху отделните видове 

птици - предмет на опазване в защитената зона е използвана изготвената от нас 

таблица 5.1-2: 

Таблица 5.1-2 Оценяване на отрицателното въздействие върху даден вид птица - 

предмет на опазване в защитената зона 
 

Защитена зона 

 

Вид предмет на опазване 

 

СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Размножаване Миграция Зимуване  

Обща 

оценка Гнезда 

Яйца 

Малки 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранен

е 

Хранене 

Термики 

Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0,8 т)*         

Увреждане (0,5 т)**         

Влошаване (0,3 т)**         

Обезпокояване (0,1 т)**         

Фрагментация (0,1 т)         

Замърсяване (0,2 т)         

Биокоридори (0,8 т)  

Геогр. свързаност (0,8 т)  

Общо         

 

Забележки:  
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* Когато се касае за вид от Червената книга, точките се удвояват. 

** Когато при увреждане, влошаване и обезпокояване се засяга между 10% и 70% от 

популацията на дадения вид в съответната защитена зона, точките се удвояват, а над 

70% - точките се утрояват. 

В най-лявата колона на таблицата са подредени категориите (видовете) 

отрицателно въздействие върху дадения вид. Особеностите на всяка една от тези 

категории са разгледани последователно: 

Унищожаване – отрицателно въздействие, което причинява нулев гнездови успех; 

причинява пълно унищожаване по различни начини на гнезда, яйца, на места за 

гнездене, миграция и зимуване; с 38% тежест от цялостното въздействие. 

Увреждане – отрицателно въздействие, което причинява съществено (над 50%) 

намаляване на гнездовия успех, прогонване на преобладаващата част от двойките, 

които са заели гнездова територия, или са направили гнезда, на малки пред излитане и 

пр; съществено намаляване на възможностите за гнездене, хранене и нощуване; с 23% 

тежест от цялостното въздействие. 

Влошаване - отрицателно въздействие, което причинява намаляване (под 50%) на 

гнездовия успех; прогонване на малка част от двойките, които са заели гнездова 

територия или са направили гнезда, на малки пред излитане и пр. незначително 

намаляване на възможностите за гнездене, хранене и нощуване; съществено 

нарушаване нормалната денонощна активност на птиците; с 14% тежест от цялостното 

въздействие. 

Обезпокояване - отрицателно въздействие, което не се отразява съществено на 

гнездовия успех, но нарушава нормалната денонощна активност на птиците; с 5% 

тежест от цялостното въздействие. 

Фрагментация – отрицателно въздействие, което причинява разкъсване, 

надробяване, насичане на местата за гнездене, миграция и зимуване; с 5% тежест от 

цялостното въздействие. 

Замърсяване - отрицателно въздействие от няколко вида: 

· Замърсяване с твърди битови отпадъци; 

· Замърсяване с промишлени отпадъци; 

· Замърсяване с нефтени продукти; 

· Замърсяване с химически препарати за торене, за борба с вредители и др. 

подобни; 

· Шумово замърсяване; 
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· Светлинно замърсяване. 

В таблицата се нанася само степента, а характера на замърсяването се уточнява в 

текста към дадения вид; с 9% тежест от цялостното въздействие. Тук се включва и 

зацапване, омазутяване на отделни птици. 

Категориите въздействие „Биокоридори” и „Географската свързаност” са 

включени в таблицата само като обща оценка.  

В следващата колона са включени трите фази от годишния цикъл на птиците: 

· Размножаване – разделено е на: 

Птици, гнезда и яйца – имат се предвид както възрастни птици в размножителна 

фаза, новопостроени гнезда, така и такива с яйца в различен стадий на развитие; 

Места за гнездене – естествените субстрати, на който са разположени гнездата – 

дървета, храсти, скали и скални комплекси, тръстикови масиви, пасища, ливади, 

пясъкчни коси (тук не се включват, ел. стълбове, комини, покриви, кубета на църкви и 

др. подобни). 

Места за хранене - всякакви хранителни биотопи с естествен характер. 

· Миграция – разделена е на: 

Места за термики - терени, над които се образуват възходящи въздушни потоци, 

които реещите се птици използват за набиране на височина по време на миграцията. 

Без тяхна помощ тази група мигранти не може да достигне до местата за зимуване в 

Африка.  

Места за нощуване – преобладаващата част от водолюбивите птици използват за 

нощуване естествени и изкуствени водоеми с голямо водно огледало, където се 

намират в безопасност. Мигриращите ята от обикновени щъркели и жерави използват 

открити пространства, отдалечени от пътища и селища - стърнища, угари, ливади, 

пасища. Мигриращите грабливи птици нощуват в обширни горски комплекси. Към 

местата за нощуване следва да се прибавят и онези терени, които патици и гъски 

използват за убежища по време на линеенето (смяната на оперението, когато губят 

способността да летят и стават уязвими). Мигриращите пойни птици използват за 

нощуване горски и тръстикови масиви, храсталаци. 

· Зимуване – разделено на: 

Места за хранене – ниви със зимни житни култури, люцерни, езера и блата, 

рибарници и рибовъдни стопанства, язовири и микроязовири, черноморския шелф. 
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Места за нощуване – незамръзнали езера и блата, язовири и микроязовири, 

рибарници и рибовъдни стопанства, черноморския шелф; заливни и лонгозни гори по 

Дунава, Тунджа, Марица и Черноморието, пясъчни коси по Дунава, Марица и др. 

В най-дясната колона е посочена обобщената степен на въздействие от 

съответната категория въздействие, която е сума от отделните оценки. 

В най-долната част на тази колона е посочена обобщената степен на въздействие 

от всички категории. Това е крайната оценка за степента на въздействие върху дадения 

вид.  

от 0 до 1 няма въздействие 

от 1 до 5 –  малка степен на въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане 

на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж 

и експлоатация; 

от 5 до 10 –  средна степен на въздействие, което е необходимо да се намали или 

премахне чрез прилагане на смекчаващи мерки; 

от 10 до 15 –  голяма степен на въздействие, което е необходимо да се намали или 

премахне чрез избор на алтернативи или прилагане на компенсаторни 

мерки. 

5.1.1. ЗЗ BG 0000247 „Никополско плато” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

5.1.1.1.  Растителност и типове природни местообитания в ЗЗ BG0000247 

„Никополско плато” 

На основата на формулираните обобщени въздействия в Таблица 3.4-1 е 

оценена вероятността дадени въздействия на ОУП да окажат отрицателно влияние 

върху параметрите за благоприятен природозащитен статус (БПС) на природните 

местообитания и на растителните видове, обект на опазване в защитената зона. В 

оценката, освен общите параметри за БПС са добавени и специфичните структури и 

функции, характерни за отделните зони. Оценките са представени в табличен вид, като 

с цел опростяване, не са включени параметрите за БПС, за които оценката е, че нямат 

отношение към идентифицираните въздействия. По отношение на растителните видове, 

при оценката са използвани въздействията, описани в точка 3. 

Оценката за степента на въздействие на ОУП върху защитената зона е 

формирана по показателите: пряко унищожаване на части от местообитанията; 

въздействие върху граничните зони на местообитанията; фрагментация (разпокъсване 

на местообитания); замърсяване с вредни вещества при строителството, при аварии и 
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инциденти по време на експлоатацията на изградените съоръжения; други форми на 

антропогенно въздействие при използване на териториите за рекреация и туризъм; 

промени във флористичното разнообразие и сукцесионни изменения на растителността. 

Проучванията в проектираните УЗ дават основание да се направи изводът, че не 

се очакват преки и косвени въздействия върху следните природни местообитания, 

предвидени за опазване в защитената зона:  

• 1530* Панонски солени степи и солени блата - 78.13 ha; 

• 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 

albi - 14.61751 ha; 

• 6240* Субпанонски степни тревни съобщества - 436.14 ha; 

• 6510 Низинни сенокосни ливади - 74.01272 ha;   

• 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове - 121.21 ha;   

• 8310 Неблагоустроени пещери 5 ha;   

• 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion  върху сипеи и стръмни склонове - 

20.59 ha; 

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

incanae, Salicion albae) - 24.3 ha;   

• 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior 

или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) - 4.49 ha; 

• 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens - 82.53 ha;  

• 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа -  398.99 ha. 

В Стандартния формуляр не са включени растителни видове от приложение II 

към Директива 92/43/ЕИО, които да са обект на опазване и при проведените 

проучвания не са установени находища на такива видове. 

Не се очакват да бъдат засегнати находища и местообитания на следните 

растителни видове включени в категорията „Други важни видове от флората и 

фауната“: Дългоосилесто винче (Anchusa stylosa), горска съсънка (Anemone sylvestris), 

мъхнатоцветно сграбиче (Astragalus pubiflorus), храстовидна карагана (Caragana frutex 

ssp. molis), оголена копривка (Celtis glabrata), ковачен зановец (Chamaecytisus 

kovachevii), картузиански карамфил (Dianthus cartusianorum), обикновена ефедра 

(Ephedra distachia), източна ведрица (Fritilaria distachia), татарска змийска трева 

(Goniolimon tataricum), недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), кримски лен 
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(Linum tauricum ssp. linearifolium), дребноцветна коча билка (Nepeta parviflora), пясъчен 

чистец, бодлив порезник (Seseli rigidum). 

При реализиране на ОУП се очаква пряко и косвено въздействие върху едно 

местообитание - 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества и частично 

въздействие върху фрагменти от местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс. 

От територията на община Белене, в границите на защитена 

зона BG0000274 „Никополско плато“ по директива за местообитанията са включени 

3549.27 ha. От тях, в УЗ на ОУП са включени 19.24 ha, което представлява 0.10 % от 

площта на защитената зона. 

Проведените проучвания дават възможност да се направят следните оценки по 

отношение БПС на местообитанията и очакваното въздействие върху тях при 

реализирането на ОУП:  

5.1.1.1.1. Местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни 

съобщества 

Типът местообитание 6250 се формира на льосови възвишения. На почви с по-

голяма мощност преобладават гъстотуфести степни съобщества с преобладаване на 

черна садина, белизма и коило (Stippa tirsa). На по-плитки почви с разкритие на льоса 

се формират по-отворени съобщества с преобладаване на клонесто коило (Stippa 

capillata) и полски пелин (Artemisia campestris). 

Съгласно СФ на ЗЗ, местообитание 6250 заема територия в размер 1697.35 ha, 

което съответства на 9.17 % от нейната обща площ. На общото състояние на 

местообитанието в ЗЗ са дадени следните оценки: 

По степен на представителност, която предоставя индикация за това, доколко 

даденият тип местообитание е „типично” оценка: А- отлична представителност;  

По относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип 

местообитание, отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този 

тип местообитание е дадена оценка: клас  В: 15 ≥ р ˃ 2% 

По степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природно 

местообитание и възможности за възстановяване е дадена оценка А: отлично опазване; 

Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип природно 

местообитание - А: отлична стойност. 
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При реализирането на ОУП в УЗ 1/Пп1 в землището на с. Бяла вода се очаква да 

бъдат засегнати пряко 0.8 ha от местообитание 6250, което се равнява на 0.047 % от 

неговата площ в зоната. 

Степен на въздействие - 3 

5.1.1.1.2. Местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви 

в равнините и в планинския до алпийския пояс  

Типът местообитание на високотревните ценози се формира по бреговете на 

реките и потоците и в покрайнините на горите, при наличие на висока едафична и 

въздушна влага. Наклонът на терените е различен - от 5-10˚ до 60˚. Силно ограничени 

по площ встрани от водните потоци, те следват тяхното течение понякога стотици 

метри без или с прекъсване. Във високотревната растителност, растения с различна 

височина заемат цялото пространство от нивото на водата до 1.5 - 2 m височина. 

Проективното покритие почти винаги е максимално – 100 %. Високотревните 

съобщества се отличават с изключително богат флористичен състав, който се променя в 

зависимост от надморската височина, поради което са обособени три подтипа.  

В УЗ 4Пп, местообитание 6430 е представено от Подтип 2 – Влажни и 

нитрофилни високотревни съобщества покрай водните течения принадлежащи към 

разредите Glechometalia hedwraceae и Convolvuletalia sepium. Характерни растения са 

горска пищялка (Angelica sylvestris), блатна дрипавка (Crepis paludosa), влакнеста 

върбовка (Epilobium hirsutum),  обикновена блатия (Lythrum salicaria), европейска 

катушка (Lycopus europaeus),  полска къпина (Rubus caesius), обикновена коприва 

(Urtica dioica),  дълголистна мента (Mentha longifolia), даражан (Echinochloa crus-galli), 

бръшлянова самобайка (Glechoma hederacea), градско омайниче (Geum urbanum), 

змийско мляко (Chelidonium majus), чеснова трева (Alliaria petiolata), зловонен здравец 

(Geranium robertianum двудомно плюскавиче (Silene dioica).  

Съгласно СФ на ЗЗ, местообитание 6430 заема територия в размер 11.09 ha, 

което съответства на 0.06 % от нейната обща площ. На общото състояние на 

местообитанието в ЗЗ са дадени следните оценки: 

По степен на представителност, която предоставя индикация за това, доколко 

даденият тип местообитание е „типично” оценка: В - добра представителност;  

По относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип 

местообитание, отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този 

тип местообитание е дадена оценка: клас  С: 2 ≥ р ˃ 0% 
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По степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природно 

местообитание и възможности за възстановяване е дадена оценка В: добро опазване; 

Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип природно 

местообитание - В: добра стойност. 

Това местообитание е формирано фрагментарно в УЗ 4Пп в землището на с. 

Кулина вода, покрай дерето и заема приблизителна площ 0.010 ha. При реализирането 

на ОУП се очаква да бъдат засегнати 0.010 ha от местообитание 6430, което се равнява 

на 0.09 % от неговата площ в зоната. 

Степен на въздействие - 3 

5.1.1.2.  Животински видове – предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 

„Никополско плато ” 

На основата на обобщените въздействия в Таблица 3.4-1 е оценена вероятността 

дадени въздействия на ОУП да окажат отрицателно влияние върху параметрите за 

благоприятен природозащитен статус (БПС) на природните местообитания и видове, 

обект на опазване в защитената зона. За оценка степента на въздействие върху целевите 

видове се използва бална оценка от 0 до 10. 

За нуждите на настоящия доклад са извършени посещения на терен в землищата 

на населените места от община Белене. Посетени са всички полигони, които ще бъдат 

включени в бъдещите устройствени територии, и същевременно попадат в границите 

на ЗЗ BG0000247 “Никополско плато”. 

Землище на с. Бяла вода  

В землището на с. Бяла вода попадат две УЗ: 1/Пп1  „Предимно производствена 

зона за животновъдни обекти и комплекси“ с обща площ от 1,65 ha, което е 0.089% от 

площта на ЗЗ. 

УЗ 1/Тзз, която е с предназначение на земеделски земи със забрана за промяна 

на предназначението с площ от 4,50 ha, което е 0.243% от територията на ЗЗ и запазват 

сегашното положение. 

Землище на с. Кулина вода  

В землището на с. Кулина вода попадат две УЗ за производствени нужди 3/Пп с 

площ от 9,70 ha, което е 0.524% от ЗЗ  и 4/Пп, съответно с площ от и 3,39 ha, което 

0.183% от общата площ на ЗЗ. 

5.1.1.2.1. Въздействие върху безгръбначни животни 

1032 Бисерна мида (Unio crassus)  
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Предпочита чисти реки и средните им участъци, както и по-малки течащи води с 

песъчлив и каменист субстрат, до 600 m. н.в. Младите екземпляри са изключително 

чувствителни към всякакъв вид замърсяване на водата и се нуждаят от високо 

съдържание на кислород, възрастните не могат да се размножават в течащи води със 

съдържание на нитрати над 10 mg/l. Половете са разделени, за размножаването е 

необходима висока плътност на популацията. Хрилен паразит при някои видове риби - 

гостоприемници са Cottus gobio, Phoxinus phoxinus, Leuciscus cephalus, Scardinius 

erythrophthalmus, Gymnocephalus cernua и Perca fluviatilis.  

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като рядък (R) с численост от 

463077  индивида. Оценка на популацията в зоната R/С-В-С-В. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ общата пригодна площ според потенциалното местообитание на вида се 

оценява на 171,51 ha или 0,9270% от площта на ЗЗ. В зоната са установени 4 

геореферирани находища. 

Предпочитаните от вида хабитати с песъчливо-тинест-глинест характер на 

дъното заемат около 50 % от общата дължина на реките в ЗЗ.  

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г., където са формулирани общи и специфични 

приоритети и е направена е приоритизация на видове и природни местообитания за 

отделните защитени зони - оценката за значимостта на територията на ЗЗ за вида е без 

приоритет, като крайната оценка на консервационния статус е неблагоприятна- 

незадоволителна (U1).  

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът има пригодно местообитание на територията на една от УЗ предвидена за 

производствени дейности 4/Пп в землището на с. Кулина вода с площ от 0,444185 ха. 

Не се очаква негативно въздействие, което да доведе до намаляване числеността и 

плътността на популацията на вида, както и до промяна на благоприятното му 

природозащитно състояние. Въздействието ще е незначително, косвено, краткосрочно, 

временно (за периода на строителството), локално, (бал 0).  

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 
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Възможно е пряко унищожаване на местообитания на вида, както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията.  

Очаква се незначително въздействие, косвено, краткосрочно, временно, локално, 

(бал 1). 

Фрагментация на местообитания: 

Местообитанията на вида не са фрагментирани поради липса на линейни 

структури на територията на УЗ. Въздействието не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект по време на строителството и експлоатацията не се очаква  (бал 

0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

По време на строителството, както и по време на експлоатацията не се очаква 

смъртност на индивиди. Въздействието не се очаква (бал 0). 

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  

Среща се в цяла България от 0 до 1500–1700 m н. в. в широколистни гори, но е 

сравнително рядък вид. Обитава най-често покрайнините на просветни широколистни и 

смесени гори. Ларвата се развива нормално от 5 до 8 години в гниеща дървесина на 

дънери, пънове и корени на Quercus, Tilia, Fagus, Salix, Populus, Corylus, Fraxinus, 

Castanea, овощни дървета (череша). Много рядко е откриван в иглолистни дървета. 

Имагото най-често се наблюдава през ранното лято. То е активно привечер и в ранните 

часове на нощта, като лети и се привлича от светлинни източници. Мъжките водят 

борби за надмощие при намиране на женска. Намаляването и изчезването на стари и 

естествени широколистни и смесени гори и тяхната фрагментация е основна причина за 

намаляване на вида в целия му ареал. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като рядък (R), с численост от 

53337 до 104923  Оценка на популацията R/ С-С-С-С. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ са установени 13 геореферирани находища. Общата площ на 

потенциалните местообитания е 5421,27 ha или 29,303% от територията на вида в ЗЗ.  
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Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г., където са формулирани общи и специфични 

приоритети и е направена е приоритизация на видове и природни местообитания за 

отделните защитени зони: Оценката за значимостта на територията на ЗЗ за вида е без 

приоритет, като крайната оценка на консервационния статус е неблагоприятна- 

незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът не присъства и няма местообитания на територията на територията на 

нито една от УЗ. Не се очаква въздействие, което да доведе до намаляване числеността 

и плътността на популацията му, както и до промяна на благоприятното му 

природозащитно състояние. Не се засягат гори, както и такива във фаза старост (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Унищожаване на местообитания на вида не се очаква (бал 0). 

Фрагментация на местообитания 

Фрагментация на местообитания на вида не се очаква (бал 0).  

Прекъсване на биокоридори 

Не се пресичат местообитания на вида. Бариерен ефект не се очаква (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0).  

Смъртност: не се очаква (бал 0). 

6908 Буков сечко (Morimus funereus) 

Широко разпространен в цяла България, предимно в предпланините 

(Предбалкан, Краище) и планините (Стара планина, Витоша, Средна гора, Рила, 

Малешевска планина, Западни и Централни Родопи, Беласица и Славянка), както и в 

Лудогорието от 0 до 2000 m н. в. в широколистни гори. Обитава предимно 

широколистни и смесени гори (Fagus, Populus, Tilia, Acer, Salix, Carpinus, Quercus и 

др.), но също така се среща и в иглолистни гори. Ларвите се развиват под кора на 

дървета, където се хранят със сърцевината им. Възрастното се среща през април-август, 

но най-често се наблюдава през юни-юли, в купчини от отсечени трупи. Активно е 

привечер или през нощта. Цикълът на развитие е 2-3 годишен. Няма данни за 

намаляваща численост у нас. Лимитиращ фактор е изсичането на гори и най-вече на 

естествени широколистни и смесени гори. 

Оценка на популацията в зоната: 
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В стандартния формуляр видът е представен като рядък (Р), без да е посочена 

численост. Оценка на популацията Р/ C-С-С-С. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ не са установени геореферирани находища. Общата площ на 

потенциалните местообитания е 5852,13 ha, което представлява 31,622 % от 

територията на ЗЗ.  

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2), но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът има пригодно местообитание на територията на територията на УЗ за 

производствени дейности (1/Пп1) в землището на с. Бяла вода с площ от 1,643078 ha. 

Възможно е въздействие с ниска степен, което няма да доведе до намаляване 

числеността и плътността на популацията му, както и до промяна на благоприятното му 

природозащитно състояние. Не се засягат гори, както и такива във фаза старост (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: Отчитайки сравнително слабата 

мобилност на вида и това, че територията на УЗ не представлява терен с присъствие на 

стари гори и гниеща дървесина, тъй като терените в УЗ представляват изоставено 

стопанство, се предполага, че местообитанията на буковия сечко няма да бъдат 

засегнати от реализирането на ОУП. Очаква се незначително въздействие (бал 1). 

Фрагментация на местообитания 

На територията на територията на УЗ не се предвижда изграждане на структури, 

които да фрагментират местообитанията на вида. Въздействия не се очакват (бал 0).  

Прекъсване на биокоридори 

Не се пресичат местообитания на вида. Бариерен ефект не се очаква (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0).  

Смъртност: 

На територията на територията на УЗ смъртност на индивиди не се очаква (бал 

0). 

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)  
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Воден белодробен охлюв. Типичен литореофил, който се среща върху камъни, 

подводни корени и в тинята близо до бреговете на водоемите. Понася широк диапазон 

на pH на водата – от 5 до 8 и изисква сравнително високо съдържание на разтворен 

кислород във водата. Оптималната дълбочина за вида е 80 сm, но в Дунав е намиран до 

250 m навътре от брега, на дълбочина от 0,20 до 7 m, при скорост на водата до 0,31 

м/сек. и температура 8,9-21,9 °С. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като много рядък (V), с численост 

от 13513 индивида. Оценка на популацията V/ В-А-С-А. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ са установени 2 геореферирани находища. Общата площ на потенциалните 

местообитания е оценена на 135,13 ha или 0.730 % от територията на ЗЗ. 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г.: Оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, но крайната оценка на консервационния статус е благоприятна 

(FV). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Площта на засегнатото пригодно местообитание в УЗ предвидени в ОУП 

възлиза на 0,444185 ha  единствено в УЗ 4/Пп на с. Кулина вода. Не се очаква 

значително негативно въздействие, което да доведе до намаляване числеността и 

плътността на популацията на вида (бал 0).  

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

На територията на устройствената зона предвидена за производствени цели е 

възможно незначително унищожаване на местообитания на вида. Възможно е 

влошаване на качеството на местообитанието в слаба степен поради складиране в 

близост до реката на минерални торове (бал 2).  

Фрагментация на местообитания 

На територията на УЗ предвидени в ОУП фрагментация на местообитания на 

вида не се очаква (бал 0).  

Прекъсване на биокоридори 

Не се пресичат местообитания на вида. Бариерен ефект не се очаква (бал 0).  

Безпокойство: 
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Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0).  

Смъртност: 

На територията на устройствените зони предвидени в ОУП смъртност на 

индивиди не се очаква (бал 0). 

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  

Широко разпространен вид в цялата страна, но основно в Източна и Южна 

България. Обитател на стари широколистни гори с наличие на мъртва загниваща 

широколистно дървесина. Развива се предимно по дъбове (Quercus), по-рядко се среща 

по Castanea, Betula, Salix, Fraxinus, Ulmus, Juglands и Corylus. Ларвите са ксилофаги, 

живеят в гниеща дървесина на стари живи или мъртви дървета като се хранят с нея. 

Възрастното лети през юли-август. Активно е през деня като през слънчевите часове 

често е наблюдавано върху кора на дървета. Яйцата се отлагат в цепнатините на кората. 

Цикълът на развитие е 3-4 години. Достоверните находки през последните две 

десетилетия са малко. Негативно влияние оказва изсичането на отмиращи стари 

дървета в широколистни гори. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като наличен (R), с численост от 

53337 до 104923. Оценка на популацията R/ C-С-С-С. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ не са установени геореферирани находища. Общата площ на 

потенциалните местообитания е 1515,46 ha или 8,191 % от територията на ЗЗ.  

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г.: Оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2), но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна-незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът има пригодно местообитание на територията на в ОУП в устройствена 

зона предвидени за производствени дейности (1/Пп1) в землището на с. Бяла вода с 

площ от 0,91142 ha. Възможно е въздействие с ниска степен, което няма да доведе до 

намаляване числеността и плътността на популацията му, както и до промяна на 

благоприятното му природозащитно състояние. Не се засягат гори, както и такива във 

фаза старост (бал 1). 

Въздействия върху вида  
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Пряко унищожаване на местообитания: Отчитайки сравнително слабата 

мобилност на вида и това, че територията на УЗ не представлява терен с присъствие на 

стари гори и гниеща дървесина, тъй като терените в УЗ представляват изоставено 

стопанство се предполага, че местообитанията на буковия сечко няма да бъдат 

засегнати от реализирането на ОУП. Очаква се незначително въздействие (бал 1). 

Фрагментация на местообитания 

На територията на територията на УЗ не са предвижда изграждане на структури, 

които да фрагментират местообитанията на вида. Въздействия не се очакват (бал 0).  

Прекъсване на биокоридори 

Не се пресичат местообитания на вида. Бариерен ефект не се очаква (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0).  

Смъртност: 

На територията на територията на УЗ смъртност на индивиди не се очаква (бал 

0). 

1084 Осмодерма (Osmoderma eremita) 

Среща се в почти цяла Европа, като навсякъде е много рядък. Ларвите му 

обитават дървета с големи хралупи, които са пълни с разпадаща се дървесина– най- 

често дъбове. Колкото по-голям е обема на дървесните частици в хралупата, толкова 

по- добро местообитание е тя. Там тя живее от 3 до 4 години хранейки се с мъртва 

дървесина. Възрастните бръмбари живеят няколко месеца, летят трудно и рядко се 

отдалечават на повече от 100 m от хралупата, която са обитавали. Поради 

дългогодишните практики на приоритетно изсичане на хралупести дървета и 

фрагментацията на наличните му местообитания. Световно застрашен вид, със статут 

Уязвим съгласно класификацията на IUCN. Бръмбарът е оцелял само в отделни вековни 

горички, разпръснати в Европа. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като наличен (Р), без да е посочена 

численост. Оценка на популацията Р/ C-С-С-С. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ не са установени геореферирани находища. Общата площ на 

потенциалните местообитания е 1014.30  ha или 5,482 % от територията на ЗЗ.  
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Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г.: Оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F1- местообитанието трябва да се поддържа), но крайната 

оценка на консервационния статус е неблагоприятна-незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът не присъства и няма местообитания на територията на устройствените 

зони предвидени в ОУП. Не се очаква негативно въздействие, което да доведе до 

намаляване числеността и плътността на популацията на вида, както и до промяна на 

благоприятното му природозащитно състояние (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Територията на устройствените зони предвидени в ОУП не засяга горски площи, 

както и гори във фаза старост. Унищожаване на местообитания на вида не се очаква 

(бал 0).  

Фрагментация на местообитания 

На територията на устройствените зони предвидени в ОУП липсват 

местообитания на вида. Фрагментация на местообитания на вида не се очаква (бал 0).  

Прекъсване на биокоридори 

Не се пресичат местообитания на вида. Бариерен ефект не се очаква (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0).  

Смъртност: На територията на устройствените зони предвидени в ОУП липсват 

местообитания на вида. Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

Целеви видове безгръбначни животни, които имат местообитание на УЗ на 

ОУП Белене, но не се отразени в Стандартния формуляр на ЗЗ и нямат доклади по 

проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I" за ЗЗ „Никополско плато“ 

1060 Лицена (Lycaena dispar)  

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът има слабо пригодни местообитания на територията на УЗ за 

производствени дейности 4/Пп с площ от 3,39144 ha в землището на с. Кулина вода с 

площ на местообитанието от 0,02061 ha. 

В землището на с. Бяла вода в УЗ за производствени дейности 1/Пп1   с площ от 

1,64828 ha видът има пригодно местообитание на цялата площ на УЗ.  
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В УЗ с площ от 628,8305 ha определени като земеделски земи със забрана за 

промяна на предназначението (1/Тзз) съществува пригодно местообитание на вида с 

обща площ от 0,60886 ha и слабо пригодни с площ от 1,39872 ha. 

Не се очаква негативно въздействие, което да доведе до намаляване числеността 

и плътността на популацията на вида, както и до промяна на благоприятното му 

природозащитно състояние (бал 0). 

1037 Ophiogomphus cecilia 

В УЗ 1/Пп1 за производствени дейности с площ от 1,64828 ha в землището на с. 

Бяла вода съществува оптимално местообитание на вида с площ от 0.00534 ha, както и 

пригодно с площ от 1,6429 ha. Очаква се въздействието върху местообитанията на вида 

в УЗ да бъде незначително (бал 1). 

В УЗ с характеристика Земеделски земи със забрана за промяна на 

предназначението 1/Тзз с площ от 628,830557 има оптимално местообитание с площ от 

0,00023 ha и пригодно 2,72775 ha, които не се очакват да бъдат засегнати от 

реализацията на ОУП (бал 0). 

В УЗ за производствени дейности 3/Пп с площ от 9,6979 ha в землището на с. 

Кулина вода съществува пригодно местообитание ва вида с площ от 1,62208 ha. където 

се очаква негативно въздействие с ниска степен (бал 1). 

В УЗ за производствени дейности 4/Пп с площ от 3,39144 ha същесвува 

пригодно местообитание на вида с площ от 1,28064 ha, както и оптимални с площ от 

1,6429 ha.  Общо засегнатата площ на местообитанието възлиза на 2,47590 ha, където се 

очаква негативно въздействие с ниска степен (бал 1). 

1014 Vertigo angustior и 1016 Vertigo moulinsiana 

В УЗ в землището на с. Кулина вода за производствени дейности 4/Пп с площ 

от 3,39144 ha съществува пригодно местообитание на вида с площ от 0,4441 ha. Очаква 

негативно въздействие с ниска степен (бал 1). 

4045 Coenagrion ornatum 

В УЗ 1/Пп1   за производствени дейности с площ от 1,64828 ha в землището на с. 

Бяла вода съществува пригодно местообитание на вида с площ от 1,6082 ha, където се 

очаква негативно въздействие с ниска степен (бал 1). 

В УЗ Земеделски земи със забрана за промяна на предназначението 1/Тзз с площ 

от 628,830557 има пригодно местообитание с площ от 0,50348 ha, които местообитания 

не се засягат (бал 0). 
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В УЗ за производствени дейности 3/Пп с площ от 9,6979 ha в землището на с. 

Кулина вода съществува пригодно местообитание ва вида с площ от 0,00008 ha, което 

не се очаква да бъде повлияно. 

В УЗ за производствени дейности 4/Пп с площ от 3,39144 ha съществува 

пригодно местообитание на вида с площ от 1,34563 ha, както и оптимални с площ от 

0,25057 ha, където се очаква въздействие с ниска степен (бал 2). 

6199 Euplagia quadripunctaria 

В УЗ в землището на с. Бяла вода Земеделски земи със забрана за промяна на 

предназначението 1/Тзз с площ от 628,830557 има пригодно местообитание с площ от 

0,289174 ha, което не се засяга от реализацията на ОУП (бал 0). 

5.1.1.2.2. Въздействие върху риби  

5339 Горчивка (Rhodeus sericeus amarus)  

Обитава тихи, закътани плитки води с много растителност. Няма големи 

предпочитания за вида на постилащата повърхност/дъното. Чувства се комфортно в 

температурният диапазон  4 - 250С. Размножителният период е през м. април - юни. 

Женската снася 1 - 3 яйца в речната мида, като женската изхвърля 100 - 400 бр. 

хайверени зърна.  След около 20 дена се излюпват малките рибки и напускат мидата. 

Така популацията на сладководна мида в даден водоем може да повлияе на 

популацията на Горчивката. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като обикновен (С) с численост от 

21538 индивида. Оценка на популацията в зоната С/С-А-С-В. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ общата пригодна площ според потенциалното местообитание на вида се 

оценява на 87,2 ha или 0,471% от площта на ЗЗ. Установени са 950 екземпляра. 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, но крайната оценка на консервационния статус е благоприятна 

(FV). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът има единствено местообитание в УЗ с характеристика - Земеделски земи 

със забрана за промяна на предназначението (1/Тзз) с площ от 0,000078 ha в землището 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_133.zip
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на с. Бяла вода. ОУП не предвижда промени, които до повлияят негативно 

числеността на популацията на вида – без въздействие (бал 0).  

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Пряко унищожаване на местообитания на вида, както по време на строителството, 

така и по време на експлоатацията не се очаква. (бал 0). 

Фрагментация на местообитания: 

Въздействие не се очаква. (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект не се очаква  (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia)  

Малка, дънна, сладководна риба. Предпочита бавнотечащи и стоящи води с 

тинесто песъкливо дъно, в което през деня се заравя така, че само главата и опашката 

му се вижда. Нощем е активна. Храни се с дребни дънни безгръбначни. Понася остър 

недостиг на разтворен във водата кислород. Живее 3 - 4 години. Полово съзрява на 2 г. 

Размножава се през април до юни. Расте твърде бавно. Повсеместно разпространен вид 

с изключение на горните течения на реките. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като обикновен (С)  с численост от 

16284 индивида. Оценка на популацията в зоната Р/С-А-С-А. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ общата пригодна площ според потенциалното местообитание на вида се 

оценява на 97,509 ha.  

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна  (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_133_1.zip
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Видът има единствено местообитание в УЗ с характеристика - Земеделски земи 

със забрана за промяна на предназначението (1/Тзз) с площ от 0,000088 ha в землището 

на с. Бяла вода. ОУП не предвижда промени, които до повлияят негативно 

числеността на популацията на вида – без въздействие (бал 0).  

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Пряко унищожаване на местообитания на вида, както по време на строителството, 

така и по време на експлоатацията не се очаква. (бал 0). 

Фрагментация на местообитания: 

Въздействие не се очаква. (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект не се очаква  (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1130 Распер (Aspius aspius) 

Дневна хищна риба. Обитава основно р. Дунав, но се среща и в долните течения 

на Струма, Места, Тунджа и някои по-големи язовири. Ловува в горните пластове на 

води с умерено до силно течение на открити бързи и чисти води. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като присъстващ (Р) с численост от 

190990 индивида в отделни локалитети. Оценка на популацията в зоната Р/С-В-В-А. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ общата пригодна площ на потенциалното местообитание на вида се оценява 

на 19,099 ha.  

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятно (F2), но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна  (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът има единствено местообитание в УЗ с характеристика - Земеделски земи 

със забрана за промяна на предназначението (1/Тзз) с площ от 0,000027 ha в землището 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_133_2.zip
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на с. Бяла вода. ОУП не предвижда промени, които до повлияят негативно 

числеността на популацията на вида – без въздействие (бал 0).  

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Пряко унищожаване на местообитания на вида, както по време на строителството, 

така и по време на експлоатацията не се очаква. (бал 0). 

Фрагментация на местообитания: 

Въздействие не се очаква. (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект не се очаква  (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

2484 Украинска минога (Eudontomyzon mariae)  

Непаразитен вид. Среща се само в постоянни реки. В р. Дунав са намирани 

единични индивиди в ларвен стадий в българския сектор на реката – при Русе, при 

Силистра и Белене. Размножава се в средните и горните течения с пясъчно и чакълесто 

дъно. Ларвите живеят в тихи участъци с пясъчно и тинесто дъно. В ларвен стадий 

прекарва между 4–6 години, като в този период се храни с детрит и фитопланктон 

(главно диатомови водорасли). След метаморфозата възрастните индивиди престават да 

се хранят. През размножителния период извършва локални миграции към по-горните 

участъци на реките, с бистра и чиста вода, бързо течение, пясъчно и чакълесто дъно. 

Малко след размножаването възрастните индивиди умират. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като много рядък (V) без да е 

съобщена численост. Оценка на популацията в зоната V/D. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. видът не е установен в зоната.  Площ на потенциалното местообитание на вида 

не е представена поради липса на данни.  

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 
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за вида е благоприятна (F2), но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът не присъства на територията на територията на УЗ. Въздействие не се 

очаква (бал 0).  

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Пряко унищожаване на местообитания на вида, не се очаква. (бал 0). 

Фрагментация на местообитания: 

Фрагменттация на местообитания на вида, не се очаква. (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект не се очаква  (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква(бал 0). 

1138 Черна мряна (Barbus meridionalis)  

Широко разпространен стаден вид. Обитава горните и средни придънни речни 

участъци, непосредствено след пъстървовата зона. Предпочита чисти, студени и 

бързотечащи води с пясъчно-чакълест субстрат и неголяма дълбочина. Храни се с 

личинки, залепени по камъните. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като присъстващ (Р) с численост от 

859495 индивида в отделни локалитети. Оценка на популацията в зоната Р /С-А-С-А. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. видът не е установен в зоната.  В ЗЗ общата пригодна площ според 

потенциалното местообитание на вида се оценява на 24,34 ha.  

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 
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Видът има единствено местообитание в УЗ с характеристика - Земеделски земи 

със забрана за промяна на предназначението (1/Тзз) с площ от 0,000079 ha в землището 

на с. Бяла вода. ОУП не предвижда промени, които до повлияят негативно 

числеността на популацията на вида – без въздействие (бал 0).  

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Пряко унищожаване на местообитания на вида, както по време на строителството, 

така и по време на експлоатацията не се очаква. (бал 0). 

Фрагментация на местообитания: 

Въздействие не се очаква. (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект не се очаква  (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

5329 Кротушка (Romanogobio vladykovi)  

Реофилен вид. Обитава дъното на умерено течащи големи и средно големи 

низинни реки, като предпочита пясъчно дъно. Среща се и в езера. Установен в р. 

Цибрица (приток на р.Дунав), близо до с. Якимово (2012, Т. Стефанов) 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като много рядък (V) без де дадена 

численост. Оценка на популацията в зоната V/D. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. видът не е установен в зоната.  В ЗЗ общата пригодна площ според 

потенциалното местообитание на вида се оценява на 56,96 ha.  

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2), но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът не присъства на територията на територията на УЗ. Въздействие не се 

очаква (бал 0).  
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Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Пряко унищожаване на местообитания на вида, не се очаква. (бал 0). 

Фрагментация на местообитания: 

Фрагменттация на местообитания на вида, не се очаква. (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект не се очаква  (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква(бал 0). 

Целеви видове риби, които имат местообитание на УЗ на ОУП Белене, но не 

се отразени в Стандартния формуляр на ЗЗ и нямат доклади по проект 

"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I" за ЗЗ „Никополско плато“. 

2533 Голям щипок (Cobitis elongata), 1145 Виюн (Misgurnus fossilis), 1146 

Балкански щипок (Sabanejewia aurata), 2555 Високотел бибан (Gymnocephalus 

baloni), 5291 Дунавска брияна (Alburnus sarmaticus) и 6158 Белопера кротушка 

(Gobio vladykovi) 

Видовете имат единствено местообитание в УЗ с характеристика - Земеделски 

земи със забрана за промяна на предназначението (1/Тзз) с площ от 0,000078 ha в 

землището на с. Бяла вода. ОУП не предвижда промени, които до повлияят негативно 

числеността на популациите на видовете– без въздействие (бал 0).  

4132 Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata) 

Видът има единствено местообитание в УЗ с характеристика - Земеделски земи 

със забрана за промяна на предназначението (1/Тзз) с площ от 0,000027 ha в землището 

на с. Бяла вода. ОУП не предвижда промени, които до повлияят негативно 

числеността на популацията на вида – без въздействие (бал 0).  

5.1.1.2.3. Въздействие върху земноводни и влечуги 

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 

Среща се в почти цялата страна, като в планините се среща спорадично до около 

1300 m.н.в.. Не е намиран в северозападните, крайните североизточни части на 

страната, прилежащите на р. Дунав части, обширни райони в Западните Родопи и други 
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планински вериги. Обитава блата, езера, микроязовири, крайречни водоеми, канали, 

оризища, корита на чешми, локви, бавно течащи участъци на реки и др. 

След приключване на размножаването видът излиза на сушата, където прекарва 

значителна част от топлия период, но зимува предимно във водата. 

Оптимални типове местообитания за Triturus karelinii са: 

Естуари - Устията на реките Камчия, Ропотамо, Велека, Дяволска и др., 

Крайбрежни лагуни - Болата дере, блатата Алепу, Аркутино и Стомополо, Твърди 

олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara - Деветашкото плато, 

рибарници и язовири в северна България, В. Търново, Левски, Шумен и др. Срещат се и 

в полуестествени басейни – напр. стари, запълнени с вода изкопи - Деветашкото плато, 

рибарници и язовири в северна България, В. Търново, Левски, Шумен и др. Срещат се и 

в полуестествени басейни – напр. стари, запълнени с вода изкопи, Естествени еутрофни 

езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition в цяла България, 

основно в ниските райони, равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion 

fluitantis и Callitricho-Batrachion - Огоста, Вит, Янтра, Марица, Тунджа и др., реки с 

кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. - по долните течения на всички 

големи реки в България, които са с тинести (кални) брегове – Дунав, Марица, Искър, 

Тунджа и др. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като наличен (Р), без да е подадена 

численост. Оценка на популацията в зоната Р/С-С-С-С. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в зоната не са установени находища на вида. 

Площите в зоната са равни на референтните: 

Отсъствие - 17823,59 ha (96,34% от цялата територия на зоната); 

Слабо пригодни - 597,95 ha (3,23%); 

Пригодни - 77,67 ha (0,42%); 

Оптимални - 1,47 ha (0,01%). 

Общата пригодна площ на пригодни и оптимални местообитания на вида е 

оценена на 79,14 ha или 0,427% от територията на защитената зона. 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. . - оценката за значимостта на територията на 
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ЗЗ за вида е благоприятна (F2), но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът няма местообитания на територията на УЗ. Въздействие не се очаква (бал 

0).  

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Пряко унищожаване на местообитания на вида, както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията не се очаква. (бал 0). 

Фрагментация на местообитания: 

Местообитанията липсват, фрагментация не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект не се очаква  (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на вида не се очаква (бал 0). 

1993 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus)  

Активен е от края на март до началото на ноември. Размножителният период е 

през април–май, след което повечето тритони напускат водата. Оплодени-те яйца се 

залепват по подводните растения поединично и се излюпват след около две седмици. 

Ларвите наподобяват възрастните тритони, но имат външни хриле от двете страни на 

главата. Метаморфозата настъпва след около три месеца, като хрилете изчезват, след 

което мла-дите тритони напускат водата. Има случаи, в които метаморфозата завършва 

на втората година и тогава ларвите остават да зимуват във водата. Храната се състои 

основно от безгръбначни, като червеи, охлюви, дребни рачета, насекоми, ларви и др. 

Прекарва зимата на сушата във вцепенено състояние, скрит под паднали листа, под 

камъни или в дупки, като често се събират голям брой три-тони на едно и също място. 

Местата на зимуване обикно-вено са отдалечени до около 100 m от водоема. 

Предпочита плитките и обраснали с водна растителност стоящи водоеми. Среща се в 

бавните тече-ния на реки, разливи, напоителни и отводнителни канали, езера, блата и 

други застояли водоеми и техните околности. 
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Заплаха за вида е изсичане на горите в радиус от най-малко 50 m около водните 

басейни, където е регистрирано присъствие на вида. Пресушаване на водните тела, 

използвани от вида 

Визът е разпространен около р. Дунав и долните течения на притоците от гр. 

Видин до гр. Силистра, както и повечето крайдунавски блата и канали. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като много присъстващ (Р) без да е 

подадена численост. Оценка на популацията в зоната Р /С-А-С-А. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ общата пригодна площ според потенциалното местообитание на вида се 

оценява на 1127,62 ha. В зоната видът не е установен. 

Площите в зоната са равни на референтните: 

Отсъствие - 16430,62 ha (88,81% от цялата територия на зоната); 

Слабо пригодни - 942,45 ha (5,09%); 

Пригодни - 732,54 ha (3,96%); 

Оптимални - 395,08 ha (2,14%). 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът не присъства на територията на територията на УЗ за производствени 

дейности (1/Пп1) на с. Бяла вода с площ от 1,6482 ha, като едва 0,15557 ha на УЗ 

представлява слабо пригодно местообитание на вида.  

В УЗ 1/Тзз с характеристика - земеделски земи със забрана за промяна на 

предназначението (1/Тзз) с площ от 628,830 ha, пригодните и оптимални местообитания 

на вида се оценяват на 3,1266 ha  

В землището на с. Кулина вода съществуват две устройствени зони за 

производствени дейности - 3/Пп с площ от 9,6979 ha където съществуват слабо-

пригодни местообитания на добруджанския тритон с площ съответно от 0,35072 ha и 

само 0,029768 ha се оценяват като пригодни. В УЗ и 4/Пп с площ от 3,3914 ha 

местообитанията на вида са слабопригодни с площ от 0,76786 ha. Значителни 

отрицателни въздействия върху популациите на вида не се очакват (бал 0). 
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Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Пряко унищожаване на местообитания на вида, както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията не се очаква. Възможно е 

незначително въздействие в УЗ 3/Пп, вземлището на с. Кулина вода, като то се 

оценява като косвено, краткосрочно, временно (за периода на строителството), локално, 

(бал 1). 

Фрагментация на местообитания: 

Фрагментация на местообитанията не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект по време на строителството и експлоатацията не се очаква  (бал 

0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на инидивиди не се очаква (бал 0). 

1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 

Среща се в нискохълмистите и планински райони. Широко разпространен вид за 

Централна и Западна България, както и в по-голямата част от Западни Родопи (с 

изключение на околностите на язовир „Доспат“). Отсъства от обширни райони в 

източните части на страната - във високите части на Рила, Пирин, Южен Пирин и 

Славянка, Тракийската низина, с изключение на Котелската и Твърдишката планина, 

които са най-източното разпространение на вида в страната. Изключение прави 

изолирано находище на Дуранкулашкото езеро. 

Характерен е за районите между 500 и 2000 m н. в.  

Обитава потоци, реки, канали, езера, язовири, блата, временни изкопи, 

наводнени коловози по черни пътища, локви и др. Оптимални типове местообитания за 

Bombina variegata са: 

Естествени дистрофни езера в планинските части на страната, в които е 

започнало обрастване с водна растителност и натрупване на торф. 

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition в цяла България, основно в ниските райони. Равнинни или планински 

реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion в реки из цялата 

страна – Огоста, Вит, Янтра и др. 
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Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като като наличен (Р), без да е 

подадена численост. Оценка на популацията в зоната Р/С-А-В-С. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ общата пригодна площ според потенциалното местообитание на вида се 

оценява на 854,15 ha или 4.61% от площта на зоната. В зоната не е установен нито един 

екземпляр. 

Площите в зоната са равни на референтните: 

Отсъствие 17646,54 ha (95,38% от цялата територия на зоната); 

Слабо пригодни - 821,79 ha (4,44%); 

Пригодни - 32,36 ha (0,17%); 

Оптимални - 0,00 ha (0,00%) 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът не присъства на територията на територията на УЗ. В близост не 

съществуват потенциални местообитания на вида. Не се очаква значително негативно 

въздействие, което да доведе до намаляване числеността и плътността на популацията 

на вида, както и до промяна на благоприятното му природозащитно състояние. 

Въздействието не се очаква (бал 0).  

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Пряко унищожаване на местообитания на вида, както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията не се очаква (бал 0). 

Фрагментация на местообитания: 

Видът няма местообитание на територията на УЗ. Въздействието не се очаква 

(бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект по време на строителството и експлоатацията не се очаква  (бал 

0).  

Безпокойство: 
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Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивид не се очаква (бал 0). 

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 

Среща се относително рядко в цялата страна на надморска височина до 400 m в 

низинните и равнините части на страната както и в някои ниско хълмисти райони на 

Дунавската равнина, Тракийската низина, черноморското крайбрежие. Обитава блата, 

езера, язовири, бавно течащи участъци на реки, крайречни водоеми, канали, оризища, 

корита на чешми, локви и др. Среща се от морското равнище до около 450 м надм. в. 

Обитава твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara в 

рибарници и язовири в северна България край Свищов, Белене, В. Търново, Левски, 

Шумен и др., естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition в цяла България, основно в ниските райони (най-много такива езера има 

в Дунавската равнина), по реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. по 

долните течения на всички големи реки в България. Рядко се отдалечава на повече от 

няколко метра от водата, но при пресъхване на водоемите или разселване на малките 

може да измине значително разстояние.. Яйцата си хвърля поеденично или на малки 

групи върху подводни предмети. Храни се с насекоми, техните ларви и ракообразни. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е отбелязан като много рядък (V), с численост от 

4 индивида в отделни локалитети. Оценка на популацията в зоната V/С-А-С-В. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ са установени 8 екземпляра. Площта на потенциалното местообитание на 

вида е оценено на 1423,33 ha, или 7,69 % от територията на ЗЗ. 

Пригодността на местообитанията в ЗЗ е следната: 

Отсъствие: 14220,20 ha (76,86% от цялата територия на зоната); 

Слабо пригодни: 2857,15 ha (15,44%); 

Пригодни: 1228,52 ha (6,64%); 

Оптимални: 194,81 ha (1,05%). 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2), но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 
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Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът има местообитание на територията на УЗ за производствени дейности 

(1/Пп1) в землището на с. Бяла вода с площ от 1,6482 ha, като практически цялата 

площ на УЗ представлява слабопригодно местообитание на вида.  

В УЗ с характеристика - земеделски земи със забрана за промяна на 

предназначението (1/Тзз) с площ от 628,830 ha, местообитанията на вида се оценяват 

като слабопригодни - 0,000249 ha и пригодни и оптимални с площ от 2,115341 ha – Тази 

УЗ не се предвиждат устройствени действия (бал 0).  

В землището на с. Кулина вода съществуват две устройствени зони за 

производствени дейности - 3/Пп с площ от 9,6979 ha и 4/Пп с площ от 3,3914 ha, В 3/Пп 

съществуват слабопригодни местообитания на червенокоремната бумка с площ от 

23,7295 ha, както и пригодни с площ от 0,025827 ha, докато в 4/Пп пригодните 

местообитания са с площ от 0,00500 ha. Значителни отрицателни въздействия върху 

популациите на вида не се очакват (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Не се очаква се пряко унищожаване на местообитания на вида, както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията, поради пренебрежимо малката 

площ. Въздействието ще е по време както на строителството, така и по време на 

експлоатацията с ниска степен (бал 1). 

Фрагментация на местообитания: 

Местообитанията на вида между УЗ 3/Пп и 4/Пп в известна степен са 

фрагментирани поради присъствието на линейна структура – междуселищен път със 

средна натовареност. Очакваното въздействие е с ниска степен, краткосрочно 

отрицателно по време на строителството и по време на експлоатацията (бал 1). 

Прекъсване на биокоридори: 

Не се очаква прекъсване на биокоридори. Бариерен ефект по време на 

строителството и експлоатацията може да се очаква в незначителна степен (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Не се очаква прогонване на 

индивиди от местообитанията Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

Възможно отделни екземпляри да бъдат прегазени от превозни средства. 

Въздействието ще е незначително (бал 1). 
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5194 Пъстър смок (Elaphe sauromates)  

Дневно активен. Основната му храна през пролетта са яйца и малки на птици, 

през лятото и есента – гризачи. Разпросранен северно от Стара планина и в западната 

половина на Горнотракийската равнина. Сравнително запазени са популациите на 

места в Източните Родопи, Тунджанския край, Сакар и Странджа, но и там видът е 

рядък. Установен е и в нови находища в Северна България (Никополско), Шуменско, 

Черноморското крайбрежие между р. Батова и с. Китен, Бесапарските възвишения 

южно от Пазарджик, Асеновградско, Хасковско, Свиленградско. 

Обитава предимно места с редки гори и храсти или със степен вид растителност, 

където предпочита валози, долове и др. до 400 m н.в. Навлиза и в покрайнините на 

блата в търсене на гнезда на птици. 

Заплаха за вида са създаване на обширни монокултурни селскостопански площи, 

премахване на синури, горички, храсти във валозите и др. В Източните Родопи, Сакар и 

Странджа – намаляване на площта на широколистните гори, залесяването с иглолистни, 

горските пожари. По Черноморието – туристическото нашествие, застрояването на 

крайбрежието. Прегазването по пътищата и бракониерския улов.  

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като много рядък (V), без да е 

представена численост. Оценка на популацията в зоната V /С-А-С-А. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ е установен 1 екземпляр. Площта на потенциалното местообитание на вида 

е оценено на 2015,94 ha, или 10,89% от територията на ЗЗ. 

Пригодността на местообитанията в ЗЗ е следната: 

Отсъствие: 11453,90 ha (61,91% от цялата територия на зоната); 

Слабо пригодни: 5030,85 ha (27,19%);; 

Пригодни: 1333,44 ha (7,21%); 

Оптимални: 682,50 ha (3,69%). 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. .-Оценката за значимостта на територията на 

ЗЗ за вида е благоприятна (F2), но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 
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Видът има местообитание на територията на УЗ за производствени дейности 

(1/Пп1) на с. Бяла вода с площ от 1,6482 ha, като пригодното местообитание на вида е 

с пренебрежимо малка площ от 0,000318 ha.  

В УЗ с характеристика - земеделски земи със забрана за промяна на 

предназначението (1/Тзз) с площ от 628,830 ha, пригодните и оптимални местообитания 

на вида се оценяват на 2,1068 ha. Поради характера на УЗ промени в нея не се 

предвиждат и въздействия върху популацията на вида не се очакват (бал 0). 

В землището на с. Кулина вода съществуват две устройствени зони за 

производствени дейности - 3/Пп с площ от 9,6979 ha и 4/Пп с площ от 3,3914 ha, където 

съществуват пригодни и оптимални местообитания на пъстрия смок с площ съответно 

от 0,117398 ha и 0,60086 ha. 

Не се очаква негативно въздействие от реализацията на УЗ върху популацията 

на вида в ЗЗ. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Не се очаква се пряко унищожаване на местообитания на вида, както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията (бал 0). 

Фрагментация на местообитания: 

Местообитанията на вида между УЗ 3/Пп и 4/Пп в известна степен са 

фрагментирани, поради присъствието на линейна структура – междуселищен път със 

средна натовареност. Очакваното въздействие е с ниска степен, краткосрочно 

отрицателно по време на строителството и по време на експлоатацията (бал 1). 

Прекъсване на биокоридори: 

Не се очаква прекъсване на биокоридори. Бариерен ефект по време на 

строителството и експлоатацията може да се очаква в незначителна степен (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът е относително чувствителен към безпокойство. Може да се очаква, 

временно, локално въздействие върху по време на строителството. Очаква се 

прогонване на индивиди от местообитанията непосредствено разположени до 

строителните участъци. Въздействието ще е незначително, краткосрочно отрицателно 

по време на строителството и експлоатацията (бал 1). 

Смъртност: 

Възможно отделни екземпляри да бъдат прегазени от превозни средства. 

Въздействието ще е незначително (бал 1). 
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1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)  

Среща се в цялата страна до около 900 m н. в. (по изключение до 1100 m н. в.). в 

реки и стоящи водоеми. Типични местообитания са дренажни канали, рибарници, 

блата, езерца, реки и малки потоци, бракичните води на естуарите, крайбрежни водни 

площи. Характерно за местообитанията е наличието на богата водна растителност. 

Обитава твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara в 

рибарници и язовири в северна България, Странджа, край Свищов, Белене, В. Търново, 

Левски, Шумен и др. Среща се и в полуестествени басейни – напр. стари, запълнени с 

вода изкопи, както и в равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion 

fluitantis и Callitricho-Batrachion в реки из цялата страна, по реки с кални брегове с 

Chenopodion rubri и Bidention p.p., по долните течения на всички големи реки в 

България. Придържа се по бреговете на водоемите и рядко се отдалечава от водата. 

Обикновено се придържа непосредствено до брега на водоема, където при 

опасност се гмурка. В търсене на подходящи места за яйцеснасяне може да се отдалечи 

на няколкостотин метра от водоема. На много места в страната популациите са с висока 

численост (долните течения на Струма, Марица, Велека и др., както и някои стоящи 

водоеми в равнините). 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като много рядък (V), с численост 

от 1 индивид в отделни локалитети. Оценка на популацията в зоната V/С-А-С-А. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ e установен 1 екземпляр. Площта на потенциалното местообитание на вида 

е оценено на 919,95 ha, или 4,97% от територията на ЗЗ. 

Пригодността на местообитанията в ЗЗ е следната: 

Отсъствие: 15265,34 ha (82,51% от цялата територия на зоната); 

Слабо пригодни: 2315,40 ha (12,52%); 

Пригодни: 605,70 ha (3,27%); 

Оптимални: 314,25 ha (1,70%). 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2), но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 
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На територията на устройствените зони в землището на с. Бяла вода на 

територията на УЗ за производствени дейности – 1/Пп1 с площ от 0,03175 ha са 

регистрирани слабопригодни местообитания на вида с площ от 0,031752 ha. Пригодни и 

оптимални местообитания съществуват на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението 1/Тзз с площ от 2,111439 

ha. В тази УЗ дейности на ОУЯП н се предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на 

с. Кулина вода съществуват местообитания на вида с влошено състояние. Пригодно 

местообитанието в УЗ 3/Пп не е установено.  

Площта на пригодното местообитание в УЗ 4/Пп е оценено на 0,002299 ha, при 

площ на УЗ в размер на 1,3615 ha. 

Очаква се с развитието на УЗ местообитанието да се влоши допълнително, но 

това не би довело до намаляване числеността и плътността на популацията на вида в 

ЗЗ. Въздействието се оценява като временно отрицателно (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

В обхвата на съществуващото потенциално местообитание на блатната 

костенурка в УЗ 4/Пп в землището на с. Кулина вода се очаква допълнително пряко 

унищожаване на местообитанието на вида, както по време на строителството, така и по 

време на експлоатацията. 

Възможно е краткосрочно косвено въздействие по време на строителството и по 

време на експлоатацията с ниска степен поради влошаване на хидробиологичните 

показатели на реката (бал 3). 

Фрагментация на местообитания: 

Местообитанията на вида на територията на УЗ не са фрагментирани и 

въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Не се очаква строителството на УЗ да предизвика прекъсване на биокоридори. 

Бариерен ефект не се очаква (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът а относително по-чувствителен към безпокойство. Не се очаква 

прогонване на индивиди от местообитанията непосредствено разположени в УЗ. Тъй 

като вида не присъства в района и в близост на УЗ, то няма шансове да засели тази 

територия. Въздействие не се очаква (бал 0). 
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Смъртност: 

По време на строителството, както и по време на експлоатацията не се очаква 

смъртност на индивиди (бал 0). 

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

Видът се среща в цялата страна, с изключение на високите планини, като Рила, 

Пирин, Витоша, Западни Родопи, Стара планина, на северозапад от линията гр. 

Никопол – с. Главаци (Врачанско) и Кюстендилско. Като цяло, в Северна България се 

среща сравнително рядко в сравнение с южната част на страната. С най-висока 

численост са популациите в Източни Родопи, Странджа, Сакар, по долината на река 

Струма до гр. Земен. Горната граница на разпространение на вида е около 1300 m н.в. 

Среща се почти в цялата страна и е много рядък или не се среща в Северозападна 

България, където могат да бъдат намерени единични индивиди, пренесени от други 

места. Обитава предимно нископланински и хълмисти райони, обраснали с храсти и 

нискостъблени гори. Предпочитани са открити тревисти пространства сред тях. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като обикновен (С), с численост от 

12 индивида в отделни локалитети. Оценка на популацията в зоната С/С-А-В-А. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ при проучвания в зоната са установени 33 екземпляра. Потенциалното 

местообитание на вида е оценено на 2193,33 ha, или 11,85 % от територията на ЗЗ. 

Пригодността на местообитанията в ЗЗ е следната: 

Отсъствие: 12753,52 ha (68,94% от цялата територия на зоната); 

Слабо пригодни: 3553,84 ha (19,21%); 

Пригодни: 1809,57 ha (9,78%); 

Оптимални: 383,76 ha (2,07%). 

Цялостното състояние на вида в ЗЗ е оценено като благоприятно 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2013-2018 г - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2) и крайната оценка на консервационния статус е 

благоприятна (FV). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ за производствени дейности 

– 1/Пп1, са регистрирани пригодни и оптимални местообитания на вида с площ от 
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1,6482 ha. Пригодни местообитания съществуват на територията на УЗ с 

характеристика на земеделски земи със забрана за промяна на предназначението 1/Тзз с 

площ от 1,8249 ha. В тази УЗ дейности на ОУП не се предвиждат – без въздействие 

(бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на 

с. Кулина вода съществуват пригодни местообитания на вида с площ от 0,0926 ha и 

съответно 0,6115 ha. 

Въздействие върху числеността на популацията на вида в ЗЗ не се очаква (бал 

0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Пряко унищожаване на местообитания на вида, както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията се очаква поради разчистване на 

терените на УЗ. Засегнати местообитания от дейности в УЗ се очаква да бъдат с площ 

от 2.35 ha или 0,107% от потенциалните местообитания на вид в ЗЗ. Възможно е 

косвено краткосрочно въздействие по време на строителството с ниска степен (бал 2). 

Фрагментация на местообитания: 

Местообитанията на вида в известна степен са фрагментирани поради 

присъствието на линейна структура, каквато е територията на УЗ. Неблагоприятно 

влияние оказват пътищата, огради, изкопи. Очакваното въздействие е с ниска степен, 

краткосрочно отрицателно по време на строителството и по време на експлоатацията 

(бал 1). 

Прекъсване на биокоридори: 

Не се очаква строителството да предизвика прекъсване на биокоридори (бал 0). 

Сухоземните костенурки прекарват почти целия си живот в един малък по 

площ район и много рядко извършват миграции. Те имат ограничени двигателни 

способности, което намалява естествения обмен на индивиди между популации, 

разделени от някаква физикогеографска преграда (голяма река, хребет, автомагистрала 

и др.) на практика е невъзможен. Бариерен ефект, предизвикан от територията на УЗ е 

възможен по време на строителството в незначителна степен (бал 1).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 
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По време на строителството, както и по време на експлоатацията е възможно 

отделни екземпляри да бъдат прегазени от превозни средства. Въздействието ще е 

незначително, много слабо отрицателно (бал 1). 

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 

Видът се среща в цялата страна, с изключение на високите планини, като Рила, 

Пирин, Западни Родопи, високите части на Стара планина и Витоша (с изключение на 

една изолирана популация при Долна Диканя). Като цяло, в Северна България се среща 

сравнително рядко в сравнение с южната част на страната. С най-висока численост са 

популациите в Източни Родопи, Странджа, Сакар и Петричко-Санданската котловина. 

Горната граница на разпространение на вида е до около 1450 m н. в. 

Обитава западно евразийски листопадни храсталаци (гъсталаци) на келяв габър, 

драка, люляк и др., Тревисти и степни съобщества на сухи варовити терени, Сухи 

тревни съобщества на силикатни терени, термофилни и субмедитерански дъбови гори 

(космат дъб, цер, благун) на много места в ниските и хълмисти части на страната. В 

следствие на интензивното земеделие е почти напълно изчезнала от Тракийската 

низина и от много райони на Дунавската равнина. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като наличен (Р), без да е подадена 

численост. Оценка на популацията в зоната Р/С-А-С-А. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ не е установен нито един екземпляр. Потенциалното местообитание на вида 

е оценено на 613,91 ha, или 3,31 % от територията на ЗЗ. 

Пригодността на местообитанията в ЗЗ е следната: 

Отсъствие: 16470,91 ha (89,03 % от цялата територия на зоната); 

Слабо пригодни: 1415,87 ha (7,65%); 

Пригодни: 590,32 ha (3,19%); 

Оптимални: 23,59 ha (0,13%). 

Цялостното състояние на вида в ЗЗ е оценено като неблагоприятно - 

незадоволително. 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2013-2018 г. – оценката за значимостта на територията на 

ЗЗ за вида е благоприятна (F2), но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 
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Оценка на популацията в територията на ОУП: 

На територията на УЗ  

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението - 1/Тзз, има 

слабопригодни местообитания на вида с пренебрежимо малка площ от 0,000009 ha. В 

тази УЗ дейности на ОУП не се предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ в землището на с. Кулина вода не са установени 

местообитания на вида. 

Въздействие върху числеността на популацията на вида в ЗЗ не се очаква (бал 

0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

На територията на УЗ с предвидени дейности няма местообитания на вида. 

Унищожаване на местообитания на вида, както по време на строителството, така и по 

време на експлоатацията не се очаква(бал 0). 

Фрагментация на местообитания: 

Местообитанията липсват. Фрагментация не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Не се очаква (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

По време на строителството, както и по време на експлоатацията е възможно 

отделни екземпляри да бъдат прегазени от превозни средства. Въздействието ще е 

незначително, много слабо отрицателно (бал 0). 

5.1.1.2.4. Въздействие върху бозайници (без прилепи) 

1355 Видра (Lutra lutra) 

Европейската видра е силно териториална, като повечето време живее сама. 

Територията на даден индивид може да е с дължина между 1 и 40 km, като обичайната 

е около 18 km. Дължината зависи от количеството достъпна храна и ширината на 

водната ивица подходяща за лов. Видрите са тясно свързани към едно линейно жизнено 

пространство: по-голямата част от тяхната активност е концентрирана върху тясна 

ивица от двете страни на границата между вода и земя. 

Рибата е основна плячка за видрата, като понякога съставлява над 80% от нейния 
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рацион, но често включва и широка гама от водни насекоми, влечуги, земноводни, 

птици, малки бозайници и ракообразни. Водните местообитания на видрите са 

изключително чувствителни към промени вследствие на човешка дейност. 

Канализирането на реки, премахването на страничната растителност на брега, 

изграждането на язовири, пресушаването на влажни зони, работи по аквакултури и 

всякакви свързани с човешката дейност въздействия върху водните системи са 

неблагоприятни за популациите на видрата.  

Видрата e разпространена във всички биогеографски райони и подрайони с 

изключение на Добруджа и голяма част на Лудогорието. С най-голяма плътност 

популацията е в Югоизточна България. Обитава разнообразни естествени речни 

течения и затворени водоеми с изобилна крайбрежна растителност. Установен е в река 

Струма по цялото й течение. 

Есенната плътност през 80-те години у нас изчислена посредством анкети на 

лесо-стопанските комбинати е между 1000-1400 екземпляра, което е около 3-5 пъти 

(4000-5000 екземпляра) по-малко отколкото в началото на XX-век (Spiridonov, 

Spasov,1989). 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като обикновен (С), с численост от 

2 - 3 индивида. Оценка на популацията в зоната С/С-В-С-В. 

Видът обитава естествени речни течения и затворени водоеми с изобилна 

крайбрежна растителност.  

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ не е установен нито един индивид. Общата площ на потенциалните 

нефрагментирани местообитания каквито са водоеми и бреговете им подходящи за 

обитаване са с общата площ от 553,37185 ha.  

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, като крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

В1 землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението - 1/Тзз, съществува 
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местообитание на вида с площ от 0,002349 ha. В тази УЗ дейности на ОУП не се 

предвиждат. Въздействие върху популацията и нейната численост не се очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

На територията на УЗ негативни въздействия върху местообитанията на вида не 

се очаква (бал 0).  

Фрагментация на местообитания 

Фрагментация на местообитания на вида не се очаква (бал 0).  

Прекъсване на биокоридори 

Не се пресичат местообитания на вида. Бариерен ефект не се очаква (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0).  

Смъртност: 

На територията липсват местообитания на вида. Смъртност на индивиди не се 

очаква (бал 0).  

1352 Вълк (Canis lupus) 

През последните години разширява териториалния си обхват и числеността му 

устойчиво нараства. Обитава предимно гористи места, но се е приспособил и към 

открити територии. Води силно подвижен начин на живот. През размножителния 

период групата (глутница) обитава трудно достъпни райони с гори, храсталаци, скали, 

ждрела, ливади, като се придържа близо до бърлогата. 

Според теренни проучвания проведени в България, в периода 1997 – 2007, в 

района на Краище и Западен Пирин (Цингарска и др., не публикувано), средната 

плътност на популацията на вълка в страната е 2 – 4 инд./100 km2. Според 

гореспоменатите изследвания, средния размер на индивидуалната територия на 

глутница в България е около 100 – 120 km2. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като присъстващ (Р), с численост от 

0 до 2 индивида. Оценка на популацията в зоната Р/С-А-С-В. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ видът не е регистриран в района, няма установена постоянна популация. 

Липсват ефективно заети местообитания. В зона „Никополско плато“ не са установени 

местообитания подходящи за сърцевинна зона. На практика видът не обитава зоната 
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постоянно. Качествата на местообитанията го определят като стъпково местообитание 

или коридор. Предлага укритие и хранителна база за временен престой. Поради 

характера на зоната само 1,4 % от площта на зоната е пригодна за вълци, останалата 

част са блокове със селскостопански култури, които са абсолютно голи след прибиране 

на реколтата. 

Природозащитното състояние се оценява като неблагоприятно – 

незадоволително. 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F1), но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Видът не присъства на територията на територията на УЗ. Местообитанията, 

които са в близост са във влошено състояние. Популацията на вида няма да бъде 

засегната. Въздействието не се очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Унищожаване на местообитания на вида не се очаква (бал 0).  

Фрагментация на местообитания 

На територията липсват местообитания на вида. Фрагментация на 

местообитания на вида не се очаква (бал 0).  

Прекъсване на биокоридори 

Не се пресичат местообитания на вида. Бариерен ефект не се очаква (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0).  

Смъртност: 

На територията липсват местообитания на вида. Смъртност на индивиди не се 

очаква (бал 0).  

2609 Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni)  

Обитава територии със смесено ползване (земеделски земи с малки парцели и 

разнообразни култури, земеделски земи със значителен дял на естествената 

растителност), целини, люцернови и житни площи в територии с дълбоки почви (над 

50-100 см) и ниско ниво на подпочвените води (под 1,2 м). По данни от района на 

Констанца, Румъния предпочита площи, заети от фуражни култури, целини, по-рядко 
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заселва зърнените култури и полезащитните пояси, практически липсва в орните 

култури. Гранични (екотонни) зони между обработваеми и необработваеми площи 

Повечето находища на вида у нас са от средната и източната част на Дунавската 

равнина. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като много рядък (V) без да е 

подадена численост. Оценка на популацията в зоната V/С-В-С-С. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. видът не е регистриран. Общата площ на потенциалните местообитания в зоната 

се оценява ва 2746 ha. 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, като крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

Въздействия върху вида  

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението - 1/Тзз, съществува 

местообитание на вида с площ от 0,002349 ha. В тази УЗ дейности на ОУП не се 

предвиждат. Въздействие върху популацията и нейната численост не се очаква (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп в землището на с. 

Кулина вода съществуват местообитания на вида с площ от 0,01488 ha. Територията на 

местообитанието е пренебрежимо малка. Въздействието върху числеността на 

популацията в ЗЗ не се очаква. 

Пряко унищожаване на местообитания: 

Унищожаване на местообитания на вида в УЗ не се очаква (бал 0).  

Фрагментация на местообитания 

Фрагментация на местообитания на вида не се очаква (бал 0).  

Прекъсване на биокоридори 

Не се пресичат местообитания на вида. Бариерен ефект не се очаква (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0).  

Смъртност: 
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Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus)  

Среща се главно в северната и централната части на страната, както и в по-

малки райони в югозападната и югоизточната част. Заемат основно степни тревни и 

открити гористи местности, но също така използва земеделски площи със значителни 

територии. Видът е колониален, дневно активен, хибернира от септември да март. 

Обхватът на територията е малък, обикновено под 2 ха, като в границите на своята 

територия заема няколко дупки. Ежедневните им придвижвания са ограничени, 

обикновено до 150 м от дупката в търсене на храна. Видът лесно покрива по-дълги 

разстояния - до 1 км в търсене на нови територии. Пътищата, включително 

второстепенните, представляват заплаха, заради своя преграден ефект и заради 

смъртността по тях. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като обикновен (С) представен от 8 

колонии в ЗЗ. Оценка на популацията в зоната V /С-В-С-А. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. са установени общо 9 находища. Общата площ на регистрираните находища на 

Европейския лалугер в оптимални местообитания е 922,1 ha и субоптимални 

местообитания е 5738,2 ha, което е съответно 4,98 % от оптималните и 31,016 % от 

субоптималните потенциални местообитания. 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна - лоша (U2). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ за производствени дейности 

– 1/Пп1, са регистрирани местообитания на вида с площ от 1,6482 ha. 

Местообитания съществуват на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението 1/Тзз с площ от 0,003966 

ha. В тази УЗ дейности на ОУП н се предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ в землището на с. Кулина вода не съществуват 

местообитания на вида. Въздействие върху популацията и нейната численост в ЗЗ не се 

очаква (бал 0). 
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Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Възможно е унищожаване на местообитания на вида в УЗ (1/Пп1) в землището 

на с. Бяла вода в размер на 1,6482 ha, което представлява 0,1768% от площта на 

потенциалните местообитания на вида в ЗЗ. Очаква се въздействие с ниска степен (бал 

2).  

Фрагментация на местообитания 

Фрагментация на местообитания на вида не се очаква (бал 0).  

Прекъсване на биокоридори 

Не се пресичат местообитания на вида. Бариерен ефект не се очаква (бал 0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0).  

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

2365 Пъстър пор (Vormela peregusna) 

Обитава открити тревисти ландшафти, но населява и по-гористи и храсталачни 

места в цялата страна до 1700 m. Живее единично в дупки. Храни се основно с гризачи, 

като ключови за него са едрите видове – лалугер (Spermophilus citellus), хомяци 

(Cricetus cricetus, Mesocricetus newtoni), сляпо куче (Nannospalax leucodon). 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като присъстващ (Р), без да е 

представена численост. Оценка на популацията в зоната Р/С-В-С-В. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. видът не е регистриран. Потенциалните местообитания за вида  се оценяват на 

2580,4 ha. което представлява  13,94 % от цялата площ на зоната.  

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна - незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

На територията на устройствените зони в землището на с. Бяла вода са 

регистрирани пригодни и оптимални местообитания на вида на територията на УЗ с 

характеристика на земеделски земи със забрана за промяна на предназначението - 1/Тзз 
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с площ от 0,011802 ha. В тази УЗ дейности на ОУП н се предвиждат – без въздействие 

(бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на с. 

Кулина вода съществуват местообитания на вида съответно с площ от 8,562739 ha и 

3,391444 ha. Въздействие върху популацията на вида и неговата численост в ЗЗ не се 

очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Много от местообитанията на вида в зоната са унищожени. Засегнатите  

територии в размер на 11,9541 ha или 0,4632% от потенциалните местообитания на 

вида в ЗЗ представляват основно пасища, но в тях липсва основната хранителна база за 

вида. Очаква се въздействие върху местообитанията с ниска степен (бал 2).  

Фрагментация на местообитания:  

В УЗ не се очаква да се реализират фрагментиращи  местообитанията на вида 

дейности. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект по време на строителството и експлоатацията не се очаква (бал 

0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква. (бал 0). 

2633 Степен пор (Mustela eversmanni)  

Среща се в североизточните и югоизточните части на страната и високите 

равнини на западна България. Избягва горите и заема предимно степни тревни и 

селскостопански площи и открити речни равнини със значителни територии от 

естествена растителност. Пъстрият пор е териториален и живее поединично. Обхватът 

на територията му е относително малка и обикновено се припокрива с тази на други 

индивиди. Пъстрият пор е "номад" и сменя своите райони на хранене и убежища на 

всеки 2-3 дни. Денонощните придвижвания обикновено са нощни, ограничени до 1200 

m с цел намиране на храна. Лесно изминават дълги разстояния - 3 кm или повече, 

когато търсят нови територии. Често стават жертва по пътищата. Линейните структури 

фрагментират техните местообитания и често стават териториални граници.  

Оценка на популацията в зоната: 
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В стандартния формуляр видът е представен като рядък (R), без да е посочена 

численост. Оценка на популацията в зоната R/С-А-С-А. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. целевият вид не е регистриран в границите на ЗЗ. Площта на потенциалните 

местообитания възлиза на 3979,963 ha, което представлява 21,51% от площта на ЗЗ. 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, но крайната оценка на консервационния статус е 

неблагоприятна - незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

На територията на устройствените зони в землището на с. Бяла вода са 

регистрирани пригодни и оптимални местообитания на вида в УЗ за производствени 

нужди 1/Пп1   с площ от 1,648289 ha. 

На територията на УЗ с характеристика на земеделски земи със забрана за 

промяна на предназначението 1/Тзз с площ от 0,011802 ha. В тази УЗ дейности на ОУП 

н се предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на с. 

Кулина вода съществуват местообитания на вида съответно с площ от 4,456287 ha и 

3,391444 ha. Въздействие върху популацията на вида и неговата численост в ЗЗ не се 

очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

На територията на УЗ унищожаване на местообитания на вида се очаква в 

размер на 9,49226 ha, което представлява 0,2385% от местообитанията на вида в ЗЗ. 

Очаква се въздействие с ниска степен (бал 1).  

Фрагментация на местообитания:  

В УЗ не се очаква да се реализират фрагментиращи  местообитанията на вида 

дейности. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект по време на строителството и експлоатацията не се очаква (бал 

0).  

Безпокойство: 

Видът не е чувствителен към безпокойство. Въздействие не се очаква (бал 0). 
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Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква. (бал 0). 

Целеви видове бозайници (без прилепи), които имат местообитание на УЗ 

на ОУП Белене, но не се отразени в Стандартния формуляр на ЗЗ и нямат доклади 

по проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I" за ЗЗ „Никополско плато“ 

1361 Рис (Lynx lynx)  

В УЗ 1/Пп1   за производствени дейности в землището на с. Бяла вода 

съществува местообитание на вида с площ от 1,64828 ha.  

В УЗ с характеристика Земеделски земи със забрана за промяна на 

предназначението 1/Тзз има местообитание с площ от 2,1141 ha, които не се очакват да 

бъдат засегнати от реализацията на ОУП (бал 0). 

В УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на с. Кулина вода 

съществува местообитание на вида с площ съответно  0,00259 ha и 0,83493 ha. 

Тъй като видът никога не присъствал в ЗЗ, то въздействие върху неговата 

популация не се очаква (бал 0). 

5.1.1.2.5. Въздействие върху прилепи 

1310 Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii) 

Широко разпространен. В България са известни около 200 находища. 

Разпространен е на територията на цялата страна, без най-високите части на планините. 

Повечето находища са между 100 и 600 m надморска височина. типичен обитател на 

карстовите полупланински и планински райони. Обитава целогодишно само подземни 

убежища – карстови и вулканични пещери, минни галерии, по изключение влажни 

мазета на необитаеми сгради. Извършва редовни сезонни миграции през пролетта и 

есента, по време на които използва междинни временни убежища (50-150 km). 

Пещерният дългокрил през целия си живот остава привързан към конкретен географски 

район, чиято площ достига няколко хиляди km2.  

Размножителните колонии се формират през май и са численост от 500 до 10 000 

екземпляра, често смесени с Myotis capaccinii. Зимува само в подземни убежища, при 

температура 6 - 9 ºС. Често се хранят далеч от убежищата. Основна част от храната е 

т.н. „въздушен планктон“, състоящ се главно от нощни пеперуди (Lepidoptera), 

различни двукрили (Diptera) и бръмбари (Coleoptera). Подробни изследвания върху 

храненето на вида в Европа не са извършвани.  

Оценка на популацията в зоната: 
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В стандартния формуляр видът е представен като рядък (R), с численост от 51 да 

100 индивида. Оценка на популацията в зоната R /С-В-С-С. 

Информация за вида по проект: "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 2012 г. в ЗЗ е 

установено 1 находище, като са установени общо 50 екземпляра. Площта на 

потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 264,5 ha (1.4%  от 

площта на защитената зона). Площта на потенциалните подходящи ловни 

местообитания е оценена на 2246 ha (12,1% от площта на защитената зона). 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2) и крайната оценка на консервационния статус е 

благоприятна (FV). 

Оценка на популацията в територията на територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ за производствени дейности 

– 1/Пп1, са установени ловни местообитания на вида с площ от 0,343119 ha. Пригодни 

потенциални  местообитания съществуват на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението1 - /Тзз с площ от 

0,042046 ha и ловно местообитание с площ от 1,95806 ha. В тази УЗ дейности на ОУП н 

се предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на с. 

Кулина вода съществуват потенциални местообитания на вида съответно с площи от 

0,820102 ha и 1,176633 ha. 

Площта на потенциални ловни местообитания в УЗ 3/Пп и 4/Пп са оценени на 

съответно на 0,236231 ha и 3,39109 ha. 

На предвидените за реализация УЗ на ОУП не се предвижда създаване на 

устройствени елементи, които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. 

Въздействие не се очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

По време на теренните в УЗ 4/Пп в землището на с. Кулина вода и в близките 

околности – около язовир Кулина вода са регистрирани отделни екземпляри на 

пещерния дългокрил прилеп. Свързващата ги р. Бара е миграционен коридор на вида. 

Не се очаква въздействие върху местообитанието, но е възможно то да се влоши заради 
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складирането на минерални торове в непосредствена близост до реката. Въздействие не 

се очаква (бал 0).  

Фрагментация на местообитания: 

Река Бара е биокоридор на вида. Не се предвижда изграждане на структури, 

които да фрагментират местообитания или да създават бариерен ефект при използване 

на потенциално и ловно местообитание. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Предвидените дейности на територията на УЗ няма да предизвикат временен или 

траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 

биокоридори, както  по време на строителството, така и по време на експлоатацията 

(бал 0). 

Безпокойство: 

Видът няма  убежища в обхвата на територията на УЗ и в непосредствена 

близост до тях и не се очаква въздействие. (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1324 Голям нощник (Myotis myotis) 

В България се счита като обикновен и често срещан вид. Известен е от около 190 

находища на територията на цялата страна, без най-високите части на планините. 

Повечето находища са между 100 и 800 м н. в. Среща се във всички карстови райони. 

Най-често обитава едни и същи убежища св ида-двойник Myotis blythii. Поради липса 

на подробни регионални проучвания е трудно да се оцени съвсем точно 

разпространението и числеността на всеки от тях. Наблюденията в последните години 

показват, че у нас Myotis myotis е по-“рядък” и по-малочислен в сравнение с Myotis 

blythii. Еволюционно свързан с широколистни или смесени гори с открити 

пространства сред тях. Извършва редовни миграции между летните и зимните 

убежища, като използва редица временни междинни убежища. У нас зимува в пещери и 

изкуствени галерии. Формира големи летни и зимни колонии. Размножителните 

колонии обикновено се намират в малки сухи и проветриви пещери. Храни се с 

насекоми на открити места, в редки горички и покрайнините им. 

Общата численост на вида в България може да бъде изчислена на около 60 000 

индивида като се вземат предвид данните от проведените в периода (1997-2003) 

мониторингови проучвания и всички останали налични данни за численост и 

разпространение (Иванова, непубл.; Benda et al. 2003). Според Бешков (1993) 
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сравнението на данните за разпространение и численост на пещеролюбивите видове 

прилепи от периода 1955-1971 и 1988-1992 показва явно понижение на числеността, с 

редно с 20-40%. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като рядък (R), с численост от 51 да 

100 индивида. Оценка на популацията в зоната R /С-В-С-С. 

Информация за вида по проект: "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 2012 г. в ЗЗ няма 

установени както зимни, така и летни находища. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 427,7 ha (2.3% от площта на защитената 

зона). Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 10017 

ha (54,1% от площта на защитената зона). 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. -оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2) и крайната оценка на консервационния статус е 

благоприятна - незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ за производствени дейности 

– 1/Пп1, са регистрирани единствено ловни местообитания на вида с площ от 1,6482 ha. 

Потенциални местообитания съществуват на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението 1/Тзз с площ от 0,002186 

ha, както ловни с площ от 2,10425 ha. В тази УЗ дейности на ОУП н се предвиждат – 

без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на 

с. Кулина вода съществуват местообитания на вида. В УЗ 3/Пп съществуват 

потенциални и ловни местообитания с площ съответно 6,25147 ha и 0,812904 ha.  

Площта на потенциалните и ловни местообитания в УЗ 4/Пп е оценено 

съответно на 1,87797 ha и 0,532242 ha. 

Очаква се с развитието на УЗ местообитанието да влоши допълнително, но това 

не би довело до намаляване числеността и плътността на популацията на вида в ЗЗ. 

Въздействието се оценява като временно отрицателно (бал 0). 

На предвидените за реализация УЗ на ОУП не се предвижда създаване на 

устройствени елементи, които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. 

Въздействие не се очаква (бал 0). 
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Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Не се очаква въздействие върху местообитанието, но е възможно то да се влоши 

заради складирането на минерални торове в непосредствена близост до река Бара. 

Въздействие не се очаква (бал 0).  

Фрагментация на местообитания: 

Река Бара е биокоридор на вида. Не се предвижда изграждане на структури, 

които да фрагментират местообитания или да създават бариерен ефект при използване 

на потенциално и ловно местообитание. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Предвидените дейности на територията на УЗ няма да предизвикат временен или 

траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 

биокоридори, както  по време на строителството, така и по време на експлоатацията 

(бал 0). 

Безпокойство: 

Видът няма убежища в обхвата на територията на УЗ и в непосредствена близост 

до тях и не се очаква въздействие. (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 

Обикновен и често срещан вид, известен от около 300 находища. Среща се в 

цялата страна, без най-високите части на планините. Повечето находища са между 100 

и 500 м н.в. Обитава карстови райони обрасли с дървесна и храстова растителност. 

Използва различни подземни убежища (пещери, изкуствени галерии, бункери, 

катакомби), мазета и тавани на жилищни постройки. Предпочита убежища с широк 

отвор и големи обеми. В повечето пещери обитава съвместно с други пещеролюбиви 

видове като южен подковонос, подковонос на Мехели, средиземноморски подковонос, 

трицветен, голям, остроух нощник и други видове. Храни се на открити пространства, 

около горички, храсталаци, ливади, в близост до водни площи. В България са известни 

около 13 по-големи размножителни колонии. Зимува поединично или в колонии, които 

могат да достигнат от 50 до 600 екземпляра. Почти във всяка българска пещера през 

зимата могат да бъдат наблюдавани един до няколко зимуващи големи подковоноси. 

Големият подковонос не извършва далечни миграции. Извършва редовни сезонни 
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придвижвания (20 до 100 км) между летните и зимни убежища, които често пъти са 

различни. 

Общата численост на вида в България е около 100 000 екземпляра по данните от 

проведените в периода 1997-2003 мониторингови проучвания и всички останали 

налични данни за численост и разпространение. Наличните до момента количествени 

данни не позволяват да се очертаят тенденции за състоянието на вида в страната през 

последните 10-15 години. Сравнението на данните за разпространение и численост на 

пещеролюбивите видове прилепи за периодите 1955-1971 и 1988-1992 показва явно 

понижение на числеността, средно с 20-40%. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като обикновен (С) численост от 

251 до 500 индивида. Оценка на популацията в зоната С/С-В-С-В. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ не са установени находища за зимуване на вида. В известните летни 

находища в зоната e бил установен общо 302 екземпляра в общо 3 находища. Площта 

на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 600,1 ha (3.2% от 

площта на защитената зона). Площта на потенциалните ловни местообитания е оценена 

на 1165 ha (6,3% от площта на защитената зона). 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. -оценката за значимостта на Територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, като крайната оценка на консервационния статус е 

благоприятна - незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода потенциални  и ловни местообитания съществуват 

единствено на територията на УЗ с характеристика на земеделски земи със забрана за 

промяна на предназначението - 1/Тзз с площ съответно от 0,055064 ha  ловни с площ от 

1,39381 ha. В тази УЗ дейности на ОУП не се предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на 

с. Кулина вода съществуват местообитания на вида. В УЗ 3/Пп съществуват 

потенциални местообитания с площ от 8,91993 ha. 

Площта на потенциалните и ловни местообитания в УЗ 4/Пп е оценено 

съответно на 1,87797 ha и 0,532242 ha. 
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Очаква се с развитието на УЗ местообитанието да се влоши допълнително, но 

това не би довело до намаляване числеността и плътността на популацията на вида в 

ЗЗ. Въздействието се оценява като временно отрицателно (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Не се предвижда при реализация на УЗ създаване на устройствени елементи, 

които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. Въздействие не се очаква 

(бал 0). 

Фрагментация на местообитания: 

Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Бариерен ефект по време на строителството и експлоатацията не се очаква (бал 

0). 

Безпокойство: 

Безпокойство или прогонване на индивиди, поради отсъствие на убежища в 

обхвата на УЗ и в непосредствена близост до него не се очаква (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

Типичен обитател на карстовите райони. В България са известни 73 находища на 

вида. Среща се на територията на цялата страна, без най-високите части на планините. 

Повечето находища са между 100 и 600 м н. в. Обитава целогодишно само подземни 

убежища – карстови и вулкански пещери, минни галерии, по изключение влажни 

мазета на необитаеми сгради. Формира размножителни колонии с численост от няколко 

десетки до няколко хиляди (50 до 3000, най-често 200-500, винаги смесени с 

Miniopterus schreibersii). В страната са известни 21 размножителни колонии и 8 летни 

неразмножителни колонии. Зимува само в подземни убежища. В България са известни 

15 зимни убежища, но над 95% от зимуващата популация е в три от тях: пещерите 

Парниците, Деветашката и Иванова вода. В последната зимува и популацията на вида 

от Северна Гърция. Дългопръстите нощници извършват редовни сезонни миграции 

между убежищата си от порядъка на 50 до 150 км. 

Общата численост на вида в България е изчислена на около 18 500 през лятото и 

около 45 000 екземпляра през зимата. 

Оценка на популацията в зоната: 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_136_4.zip
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В стандартния формуляр видът е представен като рядък (R), с численост от 101 

до 250 индивида до. Оценка на популацията в зоната R /С-В-В-С. 

Информация за вида по проект: "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 2012 г. в зоната не 

са установени находища за зимуване на вида. Установено е 1 лятно находище са били 

установени общо 250 екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 247,3 ha (1.3% от площта на защитената зона). Площта на 

потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 2246 ha (12,1% от площта 

на защитената зона). 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2) и крайната оценка на консервационния статус е 

благоприятна - незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ за производствени дейности 

– 1/Пп1, са регистрирани единствено ловни местообитания на вида с площ от 0,343119 

ha. Потенциални местообитания съществуват на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението - 1/Тзз с площ от 

0,000883 ha, както и ловни с площ от 2,301182 ha. В тази УЗ дейности на ОУП н се 

предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на 

с. Кулина вода съществуват местообитания на вида. В УЗ 3/Пп съществуват 

потенциални и ловни местообитания с площ съответно 0,182484 ha и 0,236231 ha.  

Площта на потенциалните и ловни местообитания в УЗ 4/Пп е оценено 

съответно на 0,81435 ha и 3,39109 ha. 

На предвидените за реализация УЗ на ОУП не се предвижда създаване на 

устройствени елементи, които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. 

Въздействие не се очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Не се очаква въздействие върху местообитанието. Въздействие не се очаква (бал 

0).  

Фрагментация на местообитания: 
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Река Бара е биокоридор на вида. Не се предвижда изграждане на структури, 

които да фрагментират местообитания или да създават бариерен ефект при използване 

на потенциално и ловно местообитание. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Предвидените дейности на територията на УЗ няма да предизвикат временен или 

траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 

биокоридори, както  по време на строителството, така и по време на експлоатацията 

(бал 0). 

Безпокойство: 

Видът няма убежища в обхвата на територията на УЗ и в непосредствена близост 

до тях и не се очаква въздействие. (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)  

Един от най-често срещаните у нас видове с над 270 находища. Обитава 

територията на цялата страна, като най-често е намиран в карстови райони. Не е 

установяван в най-високите части на планините. Повечето находища са разположени 

между 100-600 m, но се среща относително често до около 1300 m. Първично пещерен 

вид, свързан преди всичко с богати на растителност карстови райони. Използва много 

разнообразни естествени убежища, като предпочита такива с широк отвор. 

Размножаването е слабо проучено у нас. Размножителните колонии най-често обитават 

тавани и мазета на жилищни постройки въпреки, че обитава и малки пещерички и 

скални цепки. Зимните убежища са изключително подземни - пещери, минни галерии и 

тунели. Малкият подковонос е стационарен вид. Разстоянието между летните и зимни 

убежища обикновено не надвишава 15 км. Хранителната биология на вида у нас е слабо 

проучена, но малкото известни данни показват, че малките подковоноси използват 

алтернативни убежища и хранителни местообитания в радиус от около 5-10 км от 

лятното убежище, а индивидуалният участък е територия в радиус 5-10 км от 

убежището. Ловува в широколистни и смесени гори, храсталаци, окрайнини на гори, 

край обрасли с растителност реки, около скали в карстовите райони. 

Общата численост на вида в България е около 100 000 екземпляра, като се 

вземат предвид данните от проведените в периода 1997-2003 мониторингови 

проучвания и всички останали налични данни за численост и разпространение. 
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Наличните до момента количествени данни не позволяват да се очертаят тенденции за 

състоянието на вида в страната през последните 10-15 години. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като рядък (R) с численост между 

50 и 100 индивида. Оценка на популацията в зоната R/С-В-С-С. 

Не съществува информация по проект: "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ не са установени находища както за зимуване на вида, така и летни. 

Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 161,7 ha 

(0.9% от площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни 

местообитания е оценена на 1344,9 ha (7,3% от площта на защитената зона). 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет, но крайната оценка на консервационния статус е благоприятна 

- незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ за производствени дейности 

– 1/Пп1, са регистрирани единствено потенциални местообитания на вида с площ от 

0,000129 ha.  

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на 

с. Кулина вода съществуват местообитания на вида. В УЗ 3/Пп съществуват 

потенциални и ловни местообитания с площ съответно 8,90588 ha и 0,020422 ha.  

Площта на потенциалните и ловни местообитания в УЗ 4/Пп е оценено 

съответно на 1,45622 ha и 0,534285 ha. 

На предвидените за реализация УЗ на ОУП не се предвижда създаване на 

устройствени елементи, които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. 

Въздействие не се очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Не се очаква въздействие върху местообитанието, но е възможно то да се влоши 

заради складирането на минерални торове в непосредствена близост до река Бара. 

Въздействие не се очаква (бал 0).  

Фрагментация на местообитания: 
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Река Бара е биокоридор на вида. Не се предвижда изграждане на структури, 

които да фрагментират местообитания или да създават бариерен ефект при използване 

на потенциално и ловно местообитание. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Предвидените дейности на територията на УЗ няма да предизвикат временен или 

траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 

биокоридори, както  по време на строителството, така и по време на експлоатацията 

(бал 0). 

Безпокойство: 

Видът няма  убежища в обхвата на територията на УЗ и в непосредствена 

близост до тях и не се очаква въздействие. (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 

Често срещан и обикновен вид, разпространен във всички карстови райони в 

страната. Видът е свързан с топли и открити местообитания. Придържа се към райони с 

пресечен релеф - хълмове, стръмни речни брегове. Обитава пещерите през цялата 

година. Повечето находища са между 100 и 800 m н. в. Среща се във всички карстови и 

скалисти райони. Видът е с азиатски произход и еволюционно е свързан със засушливи, 

топли и открити местообитания. Най-често обитава едни и същи убежища с вида-

двойник Myotis myotis. Поради липса на подробни регионални проучвания е трудно да 

се оцени съвсем точно разпространението и числеността на всеки от тях. Наблюденията 

в последните години показват, че у нас Myotis myotis е по-“рядък” и по-малочислен в 

сравнение с Myotis blythii. 

Общата численост на вида в България може да бъде изчислена на около 40 000 

индивида като се вземат предвид данните от проведените мониторингови проучвания в 

периода (1997-2003) и всички останали налични данни за численост и разпространение. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като рядък (R), с численост от 51 до 

100 индивида. Оценка на популацията в зоната R/С-В-С-С. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ не са установени както зимни, така и летни находища на вида. Площта на 

потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 388,9 ha или 2.1% от 
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площта на защитената зона. Площта на потенциалните ловни местообитания е оценена 

на 10017 ha (54,1% от площта на защитената зона. Природозащитното състояние на 

вида е оценено като Благоприятно. 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2) и крайната оценка на консервационния статус е 

благоприятна - незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ за производствени дейности 

– 1/Пп1, са регистрирани единствено ловни местообитания на вида с площ от 1,648289 

ha. Потенциални местообитания съществуват на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението - 1/Тзз с площ от 

0,000845 ha, както и ловни с площ от 2,104255 ha. В тази УЗ дейности на ОУП н се 

предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на 

с. Кулина вода съществуват местообитания на вида. В УЗ 3/Пп съществуват 

потенциални и ловни местообитания с площ съответно 6,604408 ha и 0,812904 ha.  

Площта на потенциалните и ловни местообитания в УЗ 4/Пп е оценено 

съответно на 1,81435 ha и 3,39109 ha. 

На предвидените за реализация УЗ на ОУП не се предвижда създаване на 

устройствени елементи, които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. 

Въздействие не се очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Не се очаква въздействие върху местообитанието, но е възможно то да се влоши 

заради складирането на минерални торове в непосредствена близост до река Бара. 

Въздействие не се очаква (бал 0).  

Фрагментация на местообитания: 

Река Бара е биокоридор на вида. Не се предвижда изграждане на структури, 

които да фрагментират местообитания или да създават бариерен ефект при използване 

на потенциално и ловно местообитание. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Предвидените дейности на територията на УЗ няма да предизвикат временен или 

траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 
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биокоридори, както  по време на строителството, така и по време на експлоатацията 

(бал 0). 

Безпокойство: 

Видът няма  убежища в обхвата на територията на УЗ и в непосредствена 

близост до тях и не се очаква въздействие. (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 

Обитава карстови райони, като е изцяло свързан с пещери. Известен вид от 29 

находища в ниските части на страната, като тези в Северозападна България очертават 

част от северната граница на ареала. Относително малоброен – около 10 000 индивида. 

Може да се допусне, че подобно на другите пещеролюбиви видове прилепи има 

намаляване на числеността средно с 20–40%л Храни се главно с нощни пеперуди, 

които лови над открити местообитания. Образува "смесени" размножителни и зимни 

колонии с южния и средиземноморския подковонос с численост от няколкостотин до 

няколко хиляди индивида. Известните до момента 6 размножителни колонии са в 

естествени пещери. Не извършва далечни миграции, но са установени редовни сезонни 

движения между летните и зимните убежища. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като рядък (R), с численост от 51 до 

100 индивида. Оценка на популацията в зоната R/С-В-С-С. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ не са установени както зимни, така и летни находища на вида. Площта на 

потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 315,1 ha (1.7% от площта 

на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е 

оценена на 656,0 ha (8,4% от площта на защитената зона). 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2) и крайната оценка на консервационния статус е 

благоприятна (FV). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ за производствени дейности 

– 1/Пп1, са регистрирани единствено ловни местообитания на вида с площ от 0,495879 
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ha. Ловни местообитания съществуват на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението - 1/Тзз с площ от 

0,007718 ha. В тази УЗ дейности на ОУП н се предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на с. 

Кулина вода съществуват местообитания на вида. В УЗ 3/Пп съществуват 

потенциални местообитания с площ от 1,675321 ha.  

На територията на УЗ за производствени дейности 4/Пп съществуват 

потенциални и ловни местообитания с площ съответно от 1,023755 ha и 0,027372 ha. 

На предвидените за реализация УЗ на ОУП не се предвижда създаване на 

устройствени елементи, които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. 

Въздействие не се очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Не се очаква въздействие върху местообитанието, но е възможн о то да се влоши 

заради складирането на минерални торове в непосредствена близост до река Бара. 

Въздействие не се очаква (бал 0).  

Фрагментация на местообитания: 

Река Бара е биокоридор на вида. Не се предвижда изграждане на структури, 

които да фрагментират местообитания или да създават бариерен ефект при използване 

на потенциално и ловно местообитание. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Предвидените дейности на територията на УЗ няма да предизвикат временен или 

траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 

биокоридори, както  по време на строителството, така и по време на експлоатацията 

(бал 0). 

Безпокойство: 

Видът няма  убежища в обхвата на територията на УЗ и в непосредствена 

близост до тях и не се очаква въздействие. (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)  

Най-широко разпространеният и най-многоброен от трите вида "средни" 

подковоноси на територията на страната. Обитава гористи равнинни карстови райони в 

близост до вода. Почти изцяло е свързан с пещерите, но в некарстови райони през 
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лятото се заселва и в постройкиИзвестен е от над 100 находища, като повечето от тях са 

между 0–700 m н. в., но има зимни убежища и на по-голяма височина. Срещаемостта 

му намалява на юг. Минималната лятна численост е около 40 000 индивида. За 

пещеролюбивите видове прилепи, към които принадлежи и южният подковонос, е 

установено понижение на числеността средно с 20–40% през 1988–1992 г. спрямо 

периода 1955–1971 г. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като рядък (R), с численост от 51 до 

100. Оценка на популацията в зоната R /С-В-С-С. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ не са установени както зимни, така и летни находища на вида. Площта на 

потенциалните най-благоприятните местообитания е оценена на 261,5 ha (1.4% от 

площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни 

местообитания е оценена на 6354 ha (34,3% от площта на защитената зона). 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2) и крайната оценка на консервационния статус е 

благоприятна - незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението - 1/Тзз, са регистрирани 

потенциални и ловни местообитания площ съответно от 0,000669 ha и 2,092459 ha. В 

тази УЗ дейности на ОУП н се предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на с. 

Кулина вода съществуват местообитания на вида. В УЗ 3/Пп съществуват ловни 

местообитания с площ от 0,002115 ha.  

На територията на УЗ за производствени дейности 4/Пп съществуват ловни 

местообитания с площ от 0,413402 ha. 

На предвидените за реализация УЗ на ОУП не се предвижда създаване на 

устройствени елементи, които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. 

Въздействие не се очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 
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Не се очаква въздействие върху местообитанието (бал 0).  

Фрагментация на местообитания: 

Река Бара е биокоридор на вида. Не се предвижда изграждане на структури, 

които да фрагментират местообитания или да създават бариерен ефект при използване 

на потенциално и ловно местообитание. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Предвидените дейности на територията на УЗ няма да предизвикат временен или 

траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 

биокоридори, както  по време на строителството, така и по време на експлоатацията 

(бал 0). 

Безпокойство: 

Видът няма убежища в обхвата на територията на УЗ и в непосредствена близост 

до тях и не се очаква въздействие. (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

Характерен обитател на нископланинските карстови райони у нас. Видът е 

известен от 73 находища разположени в цялата страна (Benda et al. 2003). Първично 

пещерен обитател. В райони без пещери видът се среща и в мазета на изоставени 

постройки, тавани на църкви и къщи, стари военни бункери и други убежища. Най-

много са убежищата в нископланинския пояс (до 400-500 m). Единични екземпляри са 

установявани до ок. 1500 м в Централна Стара планина, 1560 м в Западните Родопи. 

Обитанието на трицветния нощник може да се счита за сезонно (от април до 

септември), защото досега у нас не са открити зимуващи колонии. В известните у нас 

около 30 размножителни колонии броят на индивидите наброява средно от 300 до 600. 

През размножителния период, трицветният нощник най-често формира смесени 

колонии с подковоноси прилепи (Rhinolophus spp.). Наблюдаваното струпване от около 

7000 екземпляра в пещера в Източните Родопи (през 1997 г.) е изключение, което е 

уникално и засега не е наблюдавано повторно. В България е установена една от най-

дългите миграции на вида – 105 км (от с. Муселиево, Никополско до пещерата Водните 

дупки при х. „Плевен” в Централен Балкан). 

Досега не е правена оценка на националната численост на вида. Броят на 

находища нат рицветния нощник в България е значително увеличен за периода 1988-

2005 г., но това в значителна степен се дължи на увеличената активност в проучванията 
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върху прилепите, а не в реално увеличение в размера на популациите му. Числеността 

на вида през летните месеци (юни-август) изглежда стабилна на национално ниво, 

въпреки наблюдаваните през някои от годините промени. Поради високата си 

численост (в сравнение със страните в Централна и Западна Европа!), популациите на 

Балканския полуостров се приемат като важен генетичен резерв за вида в рамките на 

целия му ареал. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като много рядък (R), с численост 

от 51-100 индивида. Оценка на популацията в зоната R /С-В-С-С. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ в известните летни находища са били установени общо 5эекземпляра. У нас 

е установено, че зимуват само единични екземпляри, поради което показателят не е 

специфичен за този вид. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 

оценена на 427,4 ha (2.3 % от площта на защитената зона. Площта на потенциалните 

ловни местообитания е оценена на 4959 ha (26,8 % от площта на защитената зона. 

Природозащитното състояние е оценено като Благоприятно. 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е без приоритет и крайната оценка на консервационния статус е благоприятна 

(FV). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението - 1/Тзз, са регистрирани 

потенциални местообитания площ от 0,002965 ha. В тази УЗ дейности на ОУП н се 

предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на с. 

Кулина вода съществуват местообитания на вида. В УЗ 3/Пп съществуват ловни 

местообитания с площ от 1,752521 ha.  

На територията на УЗ за производствени дейности 4/Пп съществуват 

потенциални и ловни местообитания с площ съответно от 1,214709 ha и 0,34994 ha. 

На предвидените за реализация УЗ на ОУП не се предвижда създаване на 

устройствени елементи, които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. 

Въздействие не се очаква (бал 0). 
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Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Не се очаква въздействие върху местообитанието (бал 0).  

Фрагментация на местообитания: 

Река Бара е биокоридор на вида. Не се предвижда изграждане на структури, 

които да фрагментират местообитания или да създават бариерен ефект при използване 

на потенциално и ловно местообитание. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Предвидените дейности на територията на УЗ няма да предизвикат временен или 

траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 

биокоридори, както  по време на строителството, така и по време на експлоатацията 

(бал 0). 

Безпокойство: 

Видът няма  убежища в обхвата на територията на УЗ и в непосредствена 

близост до тях и не се очаква въздействие (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 

Видът се среща главно в гористи местности. Обитава влажните горски 

местообитания в среднопланинския пояс (700–1400 м н. в.). Зимува поединично или на 

групи до 30 индивида в най-студените, привходни части на пещерите при температури 

около 0–2 °С. През летните месеци живее почти само в хралупи на дървета или 

подпокривни пространства и по-рядко в други убежища като женските образуват 

малки колонии, а мъжките обикновено живеят поединично.. Ловува в окрайнини на 

гори, над пътища и алеи в гори и паркове. Най-голям е броят на установените убежища 

в поясите над 500 m. Най-често е установяван в Централна и Западна Стара планина и 

в Западните Родопи. Поради оскъдните данни у нас не е правена оценка за 

националната численост на вида. Почти във всичките му находища у нас са 

установявани по 1-2 екземпляра, много рядко повече. В България видът може да се 

счита като един от най-слабо проучените. 

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като много рядък (V) с численост 

от 11 до 50 индивида. Оценка на популацията в зоната V/С-В-С-С. 
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Според информация получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ не са установени находища на вида. Не са открити и размножителни 

колонии в зоната. Площта на потенциалните местообитания е оценена на 1183 ha 

(6,39% от площта на защитената зона.  

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. - оценката за значимостта на територията на ЗЗ 

за вида е благоприятна (F2) и крайната оценка на консервационния статус е 

благоприятна - незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението - 1/Тзз, са регистрирани 

потенциални местообитания площ от 0,00225 ha. В тази УЗ дейности на ОУП н се 

предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на с. 

Кулина вода съществуват местообитания на вида. В УЗ 3/Пп съществуват 

потенциални местообитания с площ от 0,040838 ha.  

На територията на УЗ за производствени дейности 4/Пп съществуват 

потенциални местообитания с площ от 1,08193 ha. 

На предвидените за реализация УЗ на ОУП не се предвижда създаване на 

устройствени елементи, които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. 

Въздействие не се очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Не се очаква въздействие върху местообитанието (бал 0).  

Фрагментация на местообитания: 

Не се предвижда изграждане на структури, които да фрагментират 

местообитания или да създават бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 

местообитание. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Предвидените дейности на територията на УЗ няма да предизвикат временен или 

траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 

биокоридори, както  по време на строителството, така и по време на експлоатацията 

(бал 0). 
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Безпокойство: 

Видът няма  убежища в обхвата на територията на УЗ и в непосредствена 

близост до тях и не се очаква въздействие. (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

Обитава равнинни карстови (скалисти) райони в близост до вода. Видът е силно 

зависим от естествени и изкуствени подземни местообитания. Често съжителстват 

заедно с други пещеролюбиви видове. Избягва открити големи пространства. Ловува 

предимно в покрайнините на горските масиви. Предпочита крайречни гори, които 

използва както ловна територия или като летателен коридор. Отделните екземпляри 

могат да изминават всяка нощ до индивидуалните си хранителни територии до 10 км от 

постоянното дневно убежище. Хранителната биология е относително слабо проучена. 

Храната му се състои главно от дребни нощни пеперуди, но при наличие в даден район 

лови типулиди и торни бръмбари. Извършва редовни сезонни миграции между летните 

и зимни убежища от 10 до 60 км. 

Общата численост на вида в България може да бъде изчислена на минимално 

около 40 000 индивида  (численост на лятната популация) като се вземат предвид 

данните от проведените в периода 1997-2003 мониторингови проучвания и всички 

останали данни за численост и разпространение. Сравнението на данните за 

разпространение и численост на пещеролюбивите видове прилепи от периода 1955-

1971 и 1988-1992 показва явно понижение на числеността, средно с 20-40%.  

Оценка на популацията в зоната: 

В стандартния формуляр видът е представен като обикновен (С), с численост от 

251 до 500 индивида. Оценка на популацията в зоната Р/С-В-С-В. 

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

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" до края на 

2012 г. в ЗЗ не са установени находища за зимуване на вида. Установено е 1 летно 

находище, където са установени общо 60 екземпляра. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 266,1 ha (1.4%) от площта на защитената 

зона. Площта на потенциалните ловни местообитания е оценена на 860 ha (4,6%) от 

площта на защитената зона. 

Цялостната оценка на Природозащитното състояние на вида според НПРД 

за Натура 2000 за периода 2014-2020 г. -оценката за значимостта на територията на ЗЗ 
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за вида е благоприятна (F2) и крайната оценка на консервационния статус е 

благоприятна - незадоволителна (U1). 

Оценка на популацията в територията на ОУП: 

В землището на с. Бяла вода, на територията на УЗ с характеристика на 

земеделски земи със забрана за промяна на предназначението - 1/Тзз, са регистрирани 

потенциални местообитания площ от 0,001221 ha. В тази УЗ дейности на ОУП н се 

предвиждат – без въздействие (бал 0). 

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на с. 

Кулина вода съществуват местообитания на вида. В УЗ 3/Пп съществуват 

потенциални местообитания с площ от 0,536466 ha. 

На територията на УЗ за производствени дейности 4/Пп съществуват 

потенциални и ловни местообитания с площ съответно от 0,424062 ha и 0,34994 ha. 

На предвидените за реализация УЗ на ОУП не се предвижда създаване на 

устройствени елементи, които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. 

Въздействие не се очаква (бал 0). 

Въздействия върху вида  

Пряко унищожаване на местообитания: 

Не се очаква въздействие върху местообитанието (бал 0).  

Фрагментация на местообитания: 

Не се предвижда изграждане на структури, които да фрагментират 

местообитания или да създават бариерен ефект при използване на потенциално и ловно 

местообитание. Въздействие не се очаква (бал 0). 

Прекъсване на биокоридори: 

Предвидените дейности на територията на УЗ няма да предизвикат временен или 

траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни или други 

биокоридори, както  по време на строителството, така и по време на експлоатацията 

(бал 0). 

Безпокойство: 

Видът няма  убежища в обхвата на територията на УЗ и в непосредствена 

близост до тях и не се очаква въздействие. (бал 0). 

Смъртност: 

Смъртност на индивиди не се очаква (бал 0). 

Целеви видове прилепи, които имат местообитание на УЗ на ОУП Белене, 

но не се отразени в Стандартния формуляр на ЗЗ и нямат доклади по проект 
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"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I" за ЗЗ „Никополско плато“ 

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) 

Видът има единствено местообитание в УЗ с характеристика - Земеделски земи 

със забрана за промяна на предназначението (1/Тзз) с площ от 0,00006 ha в землището 

на с. Бяла вода. ОУП не предвижда промени, които до повлияят негативно 

числеността на популациите на видовете– без въздействие (бал 0).  

На територията на УЗ за производствени дейности 3/Пп и 4/Пп в землището на с. 

Кулина вода съществуват местообитания на вида. В УЗ 3/Пп съществуват 

потенциални местообитания с площ от 0,020422 ha.  

На територията на УЗ за производствени дейности 4/Пп съществуват 

потенциални местообитания с площ от 0,916297 ha. 

На предвидените за реализация УЗ на ОУП не се предвижда създаване на 

устройствени елементи, които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. 

Въздействие не се очаква (бал 0). 

5.1.2. ЗЗ BG 0002074 „Никополско плато” за опазване на дивите птици 

УЗ от ОУП, които попадат в ЗЗ BG0002074 „Никополско плато“ по директива за 

птиците, са с обща площ от 27,7 ha, което представлява 0.12 % от площта на 

защитената зона. 

5.1.2.1.  Растителност и типове природни местообитания в ЗЗ BG0000247 

„Никополско плато” 

В Стандартния формуляр за защитената зона няма включени типове природни 

местообитания и растителност, които да са обект на опазване. 

Теренът на УЗ е значително повлиян антропогенно през последните десетилетия 

(вж. приложените снимки в точка 4 от ДОСВ). Част от тях представляват бивши 

селскостопански постройки и са включени в регулацията на населените места. Една от 

УЗ засяга гробищния парк на с. Деков. Ще бъдат засегнати местообитания на следните 

видове птици, предмет на опазване в защитената зона, които са разположени на терена 

около УЗ или в непосредствена близост: 

1. Обикновен пчелояд (Merops apiaster) 

2. Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

3. Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
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Посочените видове може да използват посочените местообитания както за 

гнездене (сирийски кълвач, червеногърба сврачка, пчелояд), така и за хранене. 

5.1.2.2. Видове птици - предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 „Никополско 

плато” 

Видовете птици, предмет на опазване в защитената зона са общо 52. Те се 

разпределят както следва: 

• По чл. 6, ал. 1, т. 3 – 35 вида; 

• По чл. 6, ал. 1, т. 4 – 17 вида. 

Степента на отрицателно въздействие върху тях е обобщено в следната таблица: 

Таблица. 5.1.2-1. Степен на очакваното отрицателно въздействие върху видовете 

птици, предмет на опазване в защитената зона BG0002074 „Никополско плато“, в 

резултат от реализирането на ОУП. Обозначения в колона „Не се очаква защото....”:  

1. Видът целогодишно или през отделен сезон не се среща в местообитанията, 

които са част от терена на УЗ или в непосредствена близост.  

2. Видът може да се среща в местообитанията, които са част от терена на УЗ или 

в непосредствена близост, но това е нередовно, епизодично, случайно и/или фигурира в 

Стандартния формуляр за защитената зона с цялостна оценка „D”. 

3. Видът целогодишно или през отделен сезон се среща редовно в 

местообитанията от терена на УЗ, но не може да ги използва поради близостта на 

асфалтов път, населено място или друга причина. 

4. Видът редовно само прелита над терена на УЗ по време на хранене или 

миграция. 

5. Видът е синантропен или нечувствителен към антропогенно въздействие, 

произлизащо от реализирането на ОУП. 

6. Видът не е установен от Янков (2007) като гнездещ в УТМ квадрата (LJ42 и 

LJ43), в които са терените на УЗ. 

 

Таблица 5.1.2-1 Степен на очакваното отрицателно въздействие върху видовете 

птици, предмет на опазване в защитената зона BG0002074 „Никополско плато“ 

  
Вид предмет на опазване в ЗЗ BG0002074 

„Никополско плато” 

Степен на отрицателно въздействие 

Нe се очаква, защото: Очаква се   

1. Белобуза рибарка  Chlidonias hybridus 1  
2. Белокрила рибарка Chlidonias leucopterus 1  
3. Белоока потапница Aythya nyroca 1  
4. Белоопашат мишелов Buteo rufinus 3  
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Вид предмет на опазване в ЗЗ BG0002074 

„Никополско плато” 

Степен на отрицателно въздействие 

Нe се очаква, защото: Очаква се   

5. Белоопашат морски орел Haliaeetus albicilla 1  
6. Бухал Bubo bubo 3  
7. Бял щъркел Ciconia ciconia 5  
8. Вечерна ветрушка  Falco vespertinus 1  
9. Голям горски водобегач Tringa ochropus 1  
10. Голям ястреб Accipiter gentilis 3  
11. Голяма бяла чапла  Egretta alba 1  
12. Горска чучулига  Lullula arborea 1  
13. Градинска овесарка Emberiza hortulana 1  
14. Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra 1  
15. Зеленоножка Gallinula chloropus 1  
16. Земеродно рибарче Alcedo atthis 1  
17. Зимно бърне Anas crecca 1  
18. Кокилобегач Himantopus himantopus 1  
19. Късокрил кюкавец Actitis hypoleucos 1  
20. Късопръст ястреб Accipiter brevipes 1  
21. Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla 1  
22. Ливаден блатар Circus pygargus 1  
23. Ливаден дърдавец Crex crex 1  
24. Лиска  Fulica atra 1  
25. Лятно бърне Anas querquedula 1  
26. Малка бяла чапла  Egretta garzetta 1  
27. Mалък воден бик Ixobrychus minutus 1  
28. Малък гмурец Tachybaptus ruficollis 1  
29. Малък креслив орел Aquila pomarina 1  
30. Малък орел Hieraaetus pennatus 1  
31. Малък ястреб Accipiter nisus 1  
32. Нощна чапла Nycticorax nycticorax 1  
33. Обикновен мишелов Buteo buteo 1  
34. Обикновен пчелояд Merops apiaster  + 
35. Орел змияр Circaetus gallicus 1  
36. Орко Falco subbuteo 1  
37. Осояд Pernis apivorus 1  
38. Полска бъбрица Anthus campestris 1  
39. Полски блатар Circus cyaneus 1  
40. Речен дъждосвирец Charadrius dubius 1  
41. Ръждива чапла Ardea purpurea 1  
42. Сива чапла Ardea cinerea 1  
43. Синявица Coracias garrulus 1  
44. Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus  + 
45. Тръстиков блатар  Circus aeruginosus 1  
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Вид предмет на опазване в ЗЗ BG0002074 

„Никополско плато” 

Степен на отрицателно въздействие 

Нe се очаква, защото: Очаква се   

46. Фиш Anas penelope 1  
47. Червеногърба сврачка Lanius collurio  + 
48. Черен щъркел Ciconia nigra 6  
49. Черна рибарка Chlidonias niger 1  
50. Черночела сврачка Lanius minor 1  
51. Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 1  
52. Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria 1  

Всичко 49 3 
 

Изготвената по-горе оценка засяга УЗ както и съседните на тях терени, предвид 

факта, че птиците са силно подвижен компонент.  

За да бъде определена количествено степента, в която може да бъдат повлияни 

отрицателно, 3-те вида предмет на опазване са разгледани в таксономичен ред както 

следва:  

1. Обикновен пчелояд (Merops apiaster) – гнездещо-прелетен вид. Открити 

пространства със суходолия и отвесни земни стени. Често такива местообитания се 

срещат в непосредствена близост до населените места. На територията на защитената 

зона са регистрирани 490 гнездещи двойки с цялостна оценка „D”. Може да използва 

околностите на терена на УЗ за гнездене. Очаква се отрицателно въздействие с малка 

степен.  

ЗЗ „Никополско плато” 

Обикновен пчелояд  

(Merops apiaster)  

(за обяснения по 

таблицата  

вж. точка 11) 

СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Размножаване Миграция Зимуване  

Обща 

Оценка Гнезда 

Яйца 

Малки 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Хранене 

 

Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0,8 т)         

Увреждане (0,5 т)**         

Влошаване (0,3 т)**         

Обезпокояване (0,1 т)**  0,1 0,1 0,1    0,3 

Фрагментация (0,1 т)         

Замърсяване (0,2 т)         

Биокоридори (0,8 т)  0,8 

Геогр. свързаност (0,8 т)  0,8 

Общо  0,1 0,1 0,1    1,9 

 

1. Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) – постоянен вид. 

Обитава разнообразни гори, вкл. алувиални и много влажни гори и храсталаци. Много 
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често се среща в населените места в паркове и овощни градини. На територията на 

защитената зона са регистрирани 57 (33-80) гнездещи двойки с цялостна оценка „С”. 

Може да използва терени на УЗ и техните околности за гнездене и хранене. Очаква се 

отрицателно въздействие с малка степен.  

ЗЗ „Никополско плато” 

Сирийски пъстър кълвач  

(Dendrocopos syriacus)  

(за обяснения по таблицата  

вж. точка 11) 

СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Размножаване Миграция Зимуване  

Обща 

оценка Гнезда 

Яйца 

Малки 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Хранене 

 

Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0,8 т)         

Увреждане (0,5 т)**  0,5 0,5     1,0 

Влошаване (0,3 т)**      0,3  0,3 

Обезпокояване (0,1 т)**         

Фрагментация (0,1 т)         

Замърсяване (0,2 т)         

Биокоридори (0,8 т)  0,8 

Геогр. свързаност (0,8 т)  0,8 

Общо  0,5 0,5   0,3  2,9 

 

3. Червеногърба сврачка (Lanius collurio) - гнездещо-прелетен вид. Обитава 

открити пространства с храстова растителност. На територията на защитената зона са 

регистрирани 1000 гнездещи двойки с цялостна оценка „B”. На терена на УЗ е 

възможно гнездене на единични двойки. Видът все по често гнезди в малки селища с 

изоставени дворни пространства предвид развитието на храстова растителност в тях. 

Очаква отрицателно въздействие с малка степен. 

ЗЗ „Никополско плато” 

Червеногърба сврачка 

(Lanius collurio) 

(за обяснения по таблицата  

вж. точка 11) 

СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Размножаване Миграция Зимуване  

Обща 

оценк

а 

Гнезда 

Яйца 

Малки 

Места за Места за Места за 

Гнездене Хранене Хранен

е 

 

Нощуване Хранене Нощуване 

Унищожаване (0,8 т)         

Увреждане (0,5 т)**  0,5 0,5     1,0 

Влошаване (0,3 т)**    0,3 0,3   0,6 

Обезпокояване (0,1 т)**         

Фрагментация (0,1 т)         

Замърсяване (0,2 т)         

Биокоридори (0,8 т)  0,8 

Геогр. свързаност (0,8 т)  0,8 

Общо  0,5 0,5 0,3 0,3   3,2 
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Отрицателното въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитената 

зона, е обобщено в следната Таблица 5.1.2-2. 

 

Таблица 5.1.2-2. Обобщени данни за броя на повлияните видове птици-предмет на 

опазване в защитената зона от различните категории отрицателни въздействия в 

резултат от реализирането на ОУП 

Категория отрицателно 

въздействие 

Брой видове предмет на опазване в 

ЗЗ BG0002074 “Никополско плато” 

% от общия брой видове 

Няма въздействие 49 94,2 

С малка степен 3 5,8 

Със средна степен 0 0 

С голяма степен 0 0 

Общо 52 100.0 
 

Както се вижда от горната таблица, преобладаващата част (94,2%) от видовете, 

предмет на опазване, няма да бъдат повлияни отрицателно от реализирането на ОУП. В 

малка степен ще бъдат повлияни 3 вида.  

Като синантропен вид включен в Заповедта на защитената зона е включен и Белия 

щъркел (Ciconia ciconia). Съгласно проведено преброяване през 2004 -2005 (Пановска и 

др. 2007) на територията предвидена за ОУП на Община Белене е установено, че в с. 

Бяла вода има 3 гнезда и в с Деков – 2 гнезда. За този вид реализацията на УЗ по 

никакъв начин не може да окаже отрицателни въздействие. 

По време на миграцията 

Предмет на опазване в защитената зона BG0002074 „Никополско плато“ са и 

преминаващите по време на миграция реещи се птици. Тяхната численост в 

Стандартния формуляр е много малка (между 3 и 8 екз. при Белия щъркел). Поради 

това може определено да се твърди, че реализирането на ОУП няма да окаже 

значително отрицателно въздействие върху миграцията на птиците. 

По време на зимуването 

На терена на УЗ на ОУП няма места за зимни концентрации на водолюбиви 

птици. Според Michev & Profirov (2003) в целия участък от Сомовит до Свищов от 73 

km зимуват около 10 вида в средна численост от 4877 екз., като от тях първите три най-

многобройни видове са зеленоглавката (средно – 3551 екз.), зимното бърне (средно – 

359 екз.), голямата белочела гъска (средно – 223 екз.). Птиците се концентрират 

основно по пясъчните коси на 17 – те острова в този участък. Поради това може 

определено да се твърди, че реализирането на ОУП няма да окаже значително 

въздействие върху зимуването на водолюбивите птици.  
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5.2. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОУП ВЪРХУ ЦЕЛОСТТА НА 

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ С ОГЛЕД НА ТЯХНАТА СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ПРИРОДОЗАЩИТНИ 

ЦЕЛИ (ЗАГУБА НА МЕСТООБИТАНИЯ, ФРАГМЕНТАЦИЯ, ОБЕЗПОКОЯВАНЕ НА ВИДОВЕ, 

НАРУШАВАНЕ НА ВИДОВИЯ СЪСТАВ, ХИМИЧЕСКИ, ХИДРОЛОЖКИ И ГЕОЛОЖКИ ПРОМЕНИ 

И ДР.) КАКТО ПО ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА, ТАКА И ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОУП 

5.2.1 ЗЗ BG 0000247 „НИКОПОЛСКО ПЛАТО” ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ 

МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА 

5.2.1.1 Типове природни местообитания и местообитания на растителни 

видове в ЗЗ BG 0000247 „Никополско плато“ 

5.2.1.1.1 Структура 

При реализирането на ОУП, в предвидените УЗ, попадащи в границите на 

защитената зона с площ от 19.24 ha (0.1 % от общата площ на ЗЗ), ще се промени НТП 

на земите и ще се превърнат в урбанизирани територии. От включените в УЗ 

територии, към настоящия момент, 8.65 ha са частично или цялостно урбанизирани. 

Към тази група се отнасят имоти с НТП на земята:  „за стопански двор“, „за база за 

селско стопанство“ и пътища.  

Като незначимо влияние върху структурата на ЗЗ се приема промяната на НТП 

на ливади – 1.298 ha, пасища – 0.792 ha и ниви – 0.568 ha. 

5.2.1.1.2 Функции и природозащитни цели  

5.2.1.1.2.1. Загуба на природни местообитания   

При реализиране на ОУП се очаква незначително пряко и косвено въздействие 

върху следните местообитания:  

- 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества – 0,8 ha, което е 0,047 

% от площта на местообитанието в зоната. 

- 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс – 0.010 ha, което е 0,09 % от площта на местообитанието 

в зоната. 

5.2.1.1.2.2. Фрагментация 

При реализиране на ОУП се очаква незначителна фрагментация на ЗЗ, тъй като 

УЗ включват малки участъци от зоната.  

5.2.2.1.2.3. Нарушаване на видовия състав 

При реализиране на ОУП се очаква незначителна промяна във флористичния 

състав на растителността в засегнатите местообитания. 

5.2.1.1.4. Химически промени  
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При спазване на съвременните технологии за изграждане и експлоатация на УЗ, 

не се очакват химически промени в прилежащите територии, които да окажат 

въздействие върху ЗЗ.  

5.2.1.1.5. Хидроложки промени  

Не се очакват. 

5.2.1.1.6. Геоложки промени  

Не се очакват. 

5.2.1.1.7 . Други промени 

Не се очакват. 

5.2.1.2 Животински видове – предмет на опазване в ЗЗ BG 0000247 

„Никополско плато“ 

Предвидените в ОУП дейности оказват въздействие в ниска степен (от 

незначитални до слабо) върху местообитания на целеви животински видове. В Таблица 

5.2.1.2 -1 е представена засегнатата площ от местообитанията на отделните видове в ЗЗ, 

а в Таблица 5.2.1.2 -2. - Степента на въздействие. 

 

Таблица 5.2.1.2 -1 Засягане на картираните местообитания на целеви животински 

видове в ЗЗ BG0000274 „Никополско плато“ от предвижданията на ОУП на община 

Белене 

 

 

Целеви вид 

 

Обща площ на 

потенциалните 

местообитания 

на вида в ЗЗ 

(hа) 

 

Площ на 

местообитанието 

на вида (hа), 

засегната от 

проекта на ОУП 

Разпределение 

на засегнатите 

площи по вид 

на 

устройствената 

зона (hа) 

Засегната площ 

на 

местообитанието 

на вида спрямо 

общата площ на 

местообитанието 

на вида в ЗЗ (%) 

Безгръбначни животни 

Бисерна мида 

(Unio crassus) 

171,51 0,4442 4/Пп 0,2590 

 

Бръмбар рогач 

(Lucanus cervus) 

5421,27 0 0 0 

Буков сечко 

(Morimus funereus) 

5852,13 1,6431 1/Пп1 0,0281 

 

Ивичест теодоксус 

(Theodoxus 

transversalis) 

135,13 0,4442 4/Пп 0,3287 

 

Обикновен сечко 

(Cerambyx cerdo) 

1515,46 0,9114 1/Пп1 0,0601 

 

Осмодерма 

(Osmoderma 

eremita) 

1014,30 0 0 0 

Риби 

Горчивка (Rhodeus 87,2 0,000078 1/Тзз 0,0001 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_133.zip
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Целеви вид 

 

Обща площ на 

потенциалните 

местообитания 

на вида в ЗЗ 

(hа) 

 

Площ на 

местообитанието 

на вида (hа), 

засегната от 

проекта на ОУП 

Разпределение 

на засегнатите 

площи по вид 

на 

устройствената 

зона (hа) 

Засегната площ 

на 

местообитанието 

на вида спрямо 

общата площ на 

местообитанието 

на вида в ЗЗ (%) 

sericeus amarus)  

Обикновен щипок 

(Cobitis taenia) 

97,509 0,0001 1/Тзз 0,0001 

 

Распер (Aaspius 

aspius) 

19,099 0,00003 1/Тзз 0,0001 

 

Украинска минога 

(Eudontomyzon 

mariae) 

0 0 0 0 

Черна мряна 

(Barbus 

meridionalis) 

24,34 0,0001 1/Тзз 0,0003 

 

Кротушка 

(Romanogobio 

vladykovi) 

56,96 0 0 0 

Земноводни и влечуги 

Голям гребенест 

тритон (Triturus 

karelinii) 

79,14 0 0 0 

Добруджански 

тритон (Triturus 

dobrogicus) 

1127,62 1,6779 1/Пп1   

3/Пп 

 

0,1488 

 

Жълтокоремна 

бумка (Bombina 

variegata) 

854,15 0 0 0 

Червенокоремна 

бумка (Bombina 

bombina) 

1423,33 0,0308 3/Пп 

4/Пп 

0,0022 

 

Пъстър смок 

(Elaphe 

sauromates) 

2015,94  1/Пп1   

3/Пп 

4/Пп 

0,0356 

 

Обикновена 

блатна костенурка 

(Emys orbicularis) 

919,95 0,0022 4/Пп 0,0002 

 

Шипобедрена 

костенурка 

(Testudo graeca) 

2193,33  1/Пп1   

3/Пп 

4/Пп 

0,0107 

 

Шипоопашата 

костенурка 

(Testudo hermanni) 

613,91 0 0 0 

Бозайници (без прилепи) 

Видра  

(Lutra lutra) 

553,37 0 0 0 

Вълк  0 0 0 0 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_133.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_133_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_133_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_133_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_133_2.zip
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Целеви вид 

 

Обща площ на 

потенциалните 

местообитания 

на вида в ЗЗ 

(hа) 

 

Площ на 

местообитанието 

на вида (hа), 

засегната от 

проекта на ОУП 

Разпределение 

на засегнатите 

площи по вид 

на 

устройствената 

зона (hа) 

Засегната площ 

на 

местообитанието 

на вида спрямо 

общата площ на 

местообитанието 

на вида в ЗЗ (%) 

(Canis lupus) 

Добруджански 

хомяк 

(Mesocricetus 

newtoni) 

2746,0 0,0148 3/Пп 0,0005 

 

Лалугер 

(Spermophilus 

citellus) 

922,1 1,6482 1/Пп1 0,1787 

 

Пъстър пор 

(Vormela 

peregusna) 

2580,4 11,9541 3/Пп 

4/Пп 

0,4633 

 

Степен пор 

(Mustela 

eversmanni) 

3979,963 9,4960 1/Пп1   

3/Пп 

4/Пп 

0,2386 

 

Прилепи 

Дългокрил прилеп 

(Miniopterus 

schreibersii) 

264,5 1,996735 3/Пп 

4/Пп 

0,7549 

 

ловни 2246,0 3,9704 1/Пп1   

3/Пп 

4/Пп 

1,5011 

 

Голям нощник 

(Myotis myotis) 

427,7 7,0643 3/Пп 

4/Пп 

1,6517 

 

ловни  10017,0 4,0584 1/Пп1   

3/Пп 

4/Пп 

0,0405 

 

Голям подковонос 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

600,1 10,7979 3/Пп 

4/Пп 

1,7994 

 

ловни 1165,0 2,4102 4/Пп 0,2069 

 

Дългопръст 

нощник (Myotis 

capaccinii) 

247,3 0,9968 3/Пп 

4/Пп 

0,4031 

 

 

ловни 2246,0 3,9704 1/Пп1   

3/Пп 

4/Пп 

0,1768 

 

Малък подковонос 

(Rhinolophus 

hipposideros) 

161,7 10,36229 1/Пп1   

3/Пп 

4/Пп 

6,4083 

 

ловни 1344,9 0,5547 3/Пп 

4/Пп 

0,0412 

 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_136_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_136_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001023/BG0001023_PS_136_4.zip
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Целеви вид 

 

Обща площ на 

потенциалните 

местообитания 

на вида в ЗЗ 

(hа) 

 

Площ на 

местообитанието 

на вида (hа), 

засегната от 

проекта на ОУП 

Разпределение 

на засегнатите 

площи по вид 

на 

устройствената 

зона (hа) 

Засегната площ 

на 

местообитанието 

на вида спрямо 

общата площ на 

местообитанието 

на вида в ЗЗ (%) 

Остроух нощник 

(Myotis blythii) 

388,9 8,4187 3/Пп 

4/Пп 

2,1648 

 

ловни 10017,0 5,8523 1/Пп1   

3/Пп 

4/Пп 

0,0584 

 

Подковонос на 

Мехели 

(Rhinolophus 

mehelyi) 

315,1 2,6991 3/Пп 

4/Пп 

0,8566 

 

ловни 656,0 0,5232 1/Пп1   

4/Пп 

0,1661 

 

Средиземноморски 

подковонос 

(Rhinolophus blasii) 

261,5 

 

0 0 0 

ловни 6354,0 0,4155 3/Пп 

4/Пп 

0,0065 

 

Трицветен нощник 

(Myotis 

emarginatus) 

427,4 1,2147 4/Пп 0,2842 

 

ловни 4959,0 2,1025 3/Пп 

4/Пп 

0,0424 

 

Широкоух прилеп 

(Barbastella 

barbastellus) 

1183,0 1,12277 3/Пп 

4/Пп 

0,0949 

 

ловни 0 0 0 0 

Южен подковонос 

(Rhinolophus 

euryale) 

266,1 0,8864 3/Пп 

4/Пп 

0,1031 

 

ловни 860,0 0,3500 4/Пп 0,0407 

 

 

Таблица 5.2.1.2 -2 Степен на въздействие (бал) върху местообитания на животински 

видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000274 „Никополско плато“, които се засягат 

от предвижданията на ОУП 

 

 

Землище 

 

Устройствена 

зона 

Видове, чиито 

потенциални 

местообитания 

попадат в рамките на 

имота 

Площ на 

засегнато 

местообитание 

(ha) 

Степен на 

въздействие 

(бал) 

с. Бяла вода  

 Буков сечко (Morimus 1,6431 1 
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Землище 

 

Устройствена 

зона 

Видове, чиито 

потенциални 

местообитания 

попадат в рамките на 

имота 

Площ на 

засегнато 

местообитание 

(ha) 

Степен на 

въздействие 

(бал) 

 

 

 

 

1/Пп1 

funereus) 

Обикновен сечко 

(Cerambyx cerdo) 

0,9114 1 

 

Ophiogomphus cecilia 1,6431 1 

Coenagrion ornatum 1,6082 1 

Пъстър смок (Elaphe 

sauromates) 

0,0003 1 

Шипобедрена 

костенурка (Testudo 

graeca) 

1,6482 2 

Лалугер (Spermophilus 

citellus 

1,6482 2 

Степен пор (Mustela 

eversmanni) 

1,6483 1 

 

с. Кулина вода 

 

3/Пп 

Ophiogomphus cecilia 1,2806 1 

Coenagrion ornatum 1,6082 1 

Добруджански тритон 

(Triturus dobrogicus) 

0,0298 1 

Червенокоремна бумка 

(Bombina bombina) 

0,0258 1 

Пъстър смок (Elaphe 

sauromates) 

0,1174 1 

Шипобедрена 

костенурка (Testudo 

graeca) 

0,0926 2 

Пъстър пор (Vormela 

peregusna) 

8,5627 2 

Степен пор (Mustela 

eversmanni) 

4,4563 1 

 

 

 

 

 

 

 

4/Пп 

Бисерна мида (Unio 

crassus) 

0,4442 1 

Ивичест теодоксус 

(Theodoxus transversalis) 

0,4442 

 

2 

 

Ophiogomphus cecilia 9,6979 1 

Vertigo moulinsiana 3,3914 1 

Coenagrion ornatum 1,5962 2 

Червенокоремна бумка 

(Bombina bombina) 

0,0050 1 

Пъстър смок (Elaphe 

sauromates) 

0,6008 1 

Обикновена блатна 

костенурка (Emys 

0,0023 3 
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Землище 

 

Устройствена 

зона 

Видове, чиито 

потенциални 

местообитания 

попадат в рамките на 

имота 

Площ на 

засегнато 

местообитание 

(ha) 

Степен на 

въздействие 

(бал) 

orbicularis) 

Шипобедрена 

костенурка (Testudo 

graeca) 

0,6115 2 

Пъстър пор (Vormela 

peregusna) 

3,3914 2 

Степен пор (Mustela 

eversmanni) 

3,3914 1 

 

Въздействието върху представените в таблицата видове се оценява от 

незначително до слабо от загуба на потенциални местообитания на видове. Следва да 

се има предвид, че реално предвидената за застрояване площ ще е значително по-малка 

от предвидената обща площ засегната от ОУПО, поради характера на инвестиционните 

намерения, при които се предвижда застрояване на не повече от 30 – 40%, Основно ще 

бъдат засегнати терени, които се намират в близост до населени места или 

урбанизирани територии. Предвидените дейности в ОУПО в отделните устройствени 

зони, доколкото засягат техни местообитания, няма да фрагментират или да 

предизвикат бариерен ефект, още повече, че техният характер е мозаечен. Характерът 

на строителните дейности се предвижда да се реализира в относително малък мащаб, 

което не предполага безпокойство при целеви видове животни. По време на 

строителството се очаква незначително безпокойство основно върху често и 

повсеместно срещащи се видове.  

Характерът на дейностите, предвидени в ОУП на община Белене, не предполага 

мащабни строителни дейности с големи и бързи строителни машини. Засегнатите 

терени са основно тревни и храсталачни местообитания, които не предлагат укрития за 

видове, предмет на опазване в зоната, не предполага смъртност на индивиди от тези 

видове.  

Не се очаква нарушаване на видовия състав на зоната.  

В т. 2. на настоящия доклад е представена характеристика на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения в границите на защитените зони, като е 

направена и оценка на кумулативното въздействие, което биха могли да имат в 

съчетание с оценявания ОУП. 

5.2.1.2.1 Структура 



Доклад за Оценка на съвместимост на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) 

ДЗЗД „Планпроект Белене“   165 

ОУП на община Белене засяга територии от ЗЗ BG0000247 „Никополско плато“ 

в размер на 19,240 ha или 1,0396 % от територията на зоната. Тези територии са с 

2,1114 ha или 0,1141% по-молко, защото УЗ са с характеристика на земеделски земи със 

забрана за промяна на предназначението. Не се очаква да бъде нарушена структурата 

на ЗЗ – елементи на ландшафта и ключови местообитания, значими като миграционни 

коридори, географско разпространение или свободно съществуване на видове, предмет 

на опазване в зоната. Могат да възникнат косвени въздействия в незначителна степен, 

свързани с урбанизиране по време на строителството, но не се очакват значими 

въздействия върху структурата и естественото функциониране на отделните елементи 

на ЗЗ. 

5.2.1.2.2 Функции и природозащитни цели  

Очаква се загуба на потенциални местообитания при 18 животински вида, 

предмет на опазване в ЗЗ, между  0,0001% и 6,4083% от местообитанията им в зоната. 

Въздействието може да се оцени като незначително (бал от 1 до 3) при 18 целеви 

животниски вида. Предвид  характеристиките на дейностите по ОУП няма вероятност 

те да доведат до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите 

на видовете, предмет на опазване в ЗЗ. 

5.2.1.2.3 Химически промени  

Не се очакват. 

5.2.1.2.4 Хидроложки промени  

Не се очакват. 

5.2.1.2.5 Геоложки промени  

Не се очакват. 

5.2.1.2.6 Други промени 

Не се очакват. 

5.2.2 ЗЗ BG 0002074 „НИКОПОЛСКО ПЛАТО” ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ 

5.2.2.2.1. Структура 

Поради относително малката площ на терена на УЗ от ОУП, които попадат в ЗЗ, 

както и техният характер – антропогенно повлияни територии, може да се направи 

изводът, че реализирането на ОУП няма да окаже съществено отражение върху 

структурата на защитената зона.  

5.2.2.2.2. Функции и природозащитни цели  



Доклад за Оценка на съвместимост на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) 

ДЗЗД „Планпроект Белене“   166 

Предвид  характеристиките на дейностите по ОУП няма вероятност те да 

доведат до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на 

видовете, предмет на опазване в ЗЗ. 

5.2.2.2.4. Загуба на природни местообитания  

След реализирането на ОУП не се очаква загуба на местообитания. Ще бъдат 

частично засегнати 27,7 ha от местообитания от защитена зона, чиято обща площ е 22 

246,4 ха. Засегнатият от ОУП терен съставлява пренебрежимо малка част (0.124%) от 

площта на цялата защитена зона “Никополско плато”.  В тези площи не попадат 

местообитания от изключителна важност да видовете, обявени за предмет на опазване. 

5.2.2.2.5. Фрагментация 

Разположението на УЗ на североизточната граница на зоната за птици прави 

ефекта на фрагментацията незначителен. Съществуващите пътища са достатъчни за 

осигуряване на ОУП и не се предвиждат други инфраструктурни проекти, които биха 

увеличили фрагментацията. 

5.2.2.2.6. Нарушаване на видовия състав 

Теренът на УЗ е значително повлиян антропогенно през последните десетилетия. 

Ще бъдат засегнати местообитания на следните видове птици, предмет на опазване в 

защитената зона, които са разположени на терена на УЗ или в непосредствена близост: 

• Обикновен пчелояд (Merops apiaster) - 490 дв. 

• Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus ) - 33 - 80 дв. 

• Червеногърба сврачка (Lanius collurio) – 145 - 1115 дв. 

Посочените видове може да използват местообитанията в границите на терена на 

УЗ както за гнездене (сирийски кълвач, червеногърба сврачка, пчелояд), така и за 

хранене. 

Числеността на посочените видове в защитената зона е сравнително висока (с 

изкл. на Сирйския кълвач), поради което определено може да се твърди, че видовият 

състав на птиците, предмет на опазване в защитената зона, няма да бъде намален в 

резултат от реализирането на ОУП. 

Обезпокояване на видове - по време на строителството може да се очаква 

обезпокояване на видове птици, които обитават съседни терени. В тях обаче няма 

установени видове птици с висока консервационна значимост. 

5.2.2.2.7. Химически промени  

Не се очакват. 

5.2.2.2.8. Хидроложки промени  
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Не се очакват. 

5.2.2.2.9. Геоложки промени  

Не се очакват. 

5.2.2.2.10. Други промени 

Не се очакват. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 

НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОУП ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА ИМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ 

6.1 ЗЗ BG 0000247 „НИКОПОЛСКО ПЛАТО” ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ОПАЗВАНЕ 

НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА 

6.1.1. Природни местообитания и местообитания на растителни видове  

Смекчаващи мерки по време на проектиране  

Мярка: За всяка устройствена зона, попадаща в границите на ЗЗ, при 

разработване на ПУП, да се провежда процедура по ОВОС/екологична оценка и оценка 

за съвместимост с предмета и целите на зоната. 

Очакван ефект: Ефективно използване на природно-териториалните комплекси 

и минимизиране на негативните въздействия върху биологичното разнооразие. 

Мярка: При разработване на ПУП на УЗ с участие на местообитанията 6250* 

Панонски льосови степни тревни съобщества и 6430 Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, части от картираните 

местообитания да бъдат включвани в зелени площи. 

Очакван ефект: Съхраняване на местообитание 6250* и 6430. 

Смекчаващи мерки по време на строителство 

Мярка: При  строителството в границите на УЗ, хумусният слой да се събира и 

депонира в подходящи места, като след това се използва при рекултивацията на 

нарушените територии.  

Очакван ефект: Опазване и ефективно използване на формирания при 

протеклите сукцесии на местообитанията хумус. 

Мярка: Да се изготви и съгласува с компетентните органи противопожарен план, 

осигуряващ адекватно превантивно опазване на местообитанията от съседните 

територии, заети с растителност. 

Очакван ефект: Опазване на местообитанията и биологичното разнообразие. 

Мярка: По време на строително-монтажните работи да не се допуска разлив на 

горива и смазочни материали от използваната строителна и транспортна техника. 

Предпазване от влошаване качеството на съседни терени, в резултат на разливи и 
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пренос чрез дъждове и подпочвени води на гориво – смазочни материали. 

Очакван ефект Опазване на благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанията. 

Смекчаващи мерки по време на експлоатация 

Мярка: При създаването и поддържането на зелените площи, да се използват 

местни видове, характерни за природните местообитания в прилежащите на УЗ 

територии. 

Очакван ефект: Частично възстановяване на потенциалната растителност и 

местообитанията 

Мярка: След приключване на строителните дейности, да се извършва цялостна 

биологична рекултивация на нарушените площи, като се ползват местни растителни 

видове. При озеленяване на УЗ да не се допуска използването на екзотични и 

инвазивни растителни видове, които създават условия за регресивни сукцесии 

Очакван ефект: Частично възстановяване на потенциалните местообитания. 

Степен на въздействие върху предмета за опазване на ЗЗ при прилагането 

на смекчаващите мерки: 

При спазване на смекчаващите мерки, негативното въздействие върху 

природните местообитания, които са предмет на опазване в ЗЗ, може да бъде 

ограничено и локализирано. 

6.1.2. Целеви животински видове 

При направения анализ на въздействията в т. 5, бе установено, че не се очаква 

значително отрицателно въздействие върху ЗЗ, повечето от предложените мерки имат 

по-общ характер и представляват добри практики и са насочени към намаляване 

въздействието върху околната среда като цяло. 

Смекчаващи мерки по време на проектиране 

Мярка: Не се налага предвиждане на смекчаващи мерки по време на 

проектирането. 

Смекчаващи мерки по време на строителство 

Мярка: По време на строителните дейности в съответната устройствена 

територия в обхвата на ОУПО да не бъдат засягани терени, оставащи извън 

определените граници. Да се маркират с трайни знаци и табели външните граници на 

тези територии и зони. 

Очакван ефект: Максимално запазване на местообитания. 

Мярка: Да не се унищожават без нужда стари и хралупати дървета. 
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Очакван ефект: Максимално запазване на местообитания на горски прилепи и 

някои групи безгръбначни животни.  

Смекчаващи мерки по време на експлоатация: 

Мярка: Да не се допуска изхвърлянето на битови отпадъци, складирането на 

минерални торове на открито в засегнатите и съседни терени. 

Очакван ефект: Запазване състоянието на местообитанията и естествената 

хранителна база в засегнатите и съседни терени. 

Степен на въздействие върху предмета за опазване на ЗЗ при прилагането 

на смекчаващите мерки: 

С прилагането на подходящите добри практики, реализацията на ОУПО ще 

окаже незначително въздействие върху видовете, предмет на опазване в зоната. 

Следва да се направи заключението, че реализацията на ОУП на община 

Белене ще окаже незначително въздействие върху целостта и структурата на 

зоната, както и върху видовете, предмет на опазване в нея. ОУП на община 

Белене е съвместим с предмета и целите на опазване на защитена зона. 

6.2  ЗЗ BG 0002074 „НИКОПОЛСКО ПЛАТО” ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ОПАЗВАНЕ 

НА ДИВИТЕ ПТИЦИ 

Смекчаващи мерки по време на проектиране 

Не се налага предвиждане на смекчаващи мерки по време на проектирането. 

Смекчаващи мерки по време на строителството  

Мярка: Началото на строителните дейности, свързани с премахване на горска, 

храстова и тревна растителност, да не се извършва през размножителния период на 

птиците (април - юни). Подходящо е тези дейности да започнат рано на пролет (м. 

февруари - март), когато птиците и останалите животни не са заели гнездови и 

размножителни територии или през есента (септември – октомври). 

Очакван ефект: Запазване на числеността на популациите. 

Смекчаващи мерки по време на експлоатация 

Не се налага предвиждане на смекчаващи мерки по време на експлоатация. 

Степен на въздействие върху предмета за опазване на ЗЗ при прилагането 

на смекчаващите мерки 

С прилагането на подходящите добри практики, реализацията на ОУПО ще 

окаже незначително въздействие върху видовете, предмет на опазване в зоната. 

Следва да се направи заключението, че реализацията на ОУП на община 

Белене ще окаже незначително въздействие върху целостта и структурата на 
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зоната, както и върху видовете, предмет на опазване в нея. ОУП на община 

Белене е съвместим с предмета и целите на опазване на защитена зона. 
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7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ТЯХНОТО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НУЛЕВА 

АЛТЕРНАТИВА 

ОУП на община Белене не разглежда различни алтернативи за отделните 

елементи и изграждането на отделните обекти. Алтернативи относно 

местоположението, параметрите на застрояване, техническото изпълнение, времевата 

рамка и др. е необходимо да бъдат разгледани в екологичните оценки и оценките на 

съвместимост на конкретните ПУП-ве. 

7.1. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 

Нулевата алтернатива представлява неизпълнение на ОУП. В този случай, 

териториите ще запазят съществуващото си в момента състояние.  

7.2. АЛТЕРНАТИВА 1  

Като Алтернатива 1 се разглежда представеният проект на ОУП на община 

Белене. В него не се анализират различни алтернативни варианти по местоположение 

за планираните елементи и изграждането на отделните обекти.  

Избраните варианти на по-голяма част от елементите на ОУП са съобразени и са 

в съответствие с режимите на защитените зони съгласно Закона за биологичното 

разнообразие, попадащи в териториалния обхват на ОУП, както и със защитените 

територии, съгласно Закона за защитените територии.  

7.3. АЛТЕРНАТИВА 2 

Като Алтернатива 2 в ДОСВ се предлага: 

От УЗ 4Пп в землището на с. Кулина вода да отпаднат следните имоти: 

➢ Имот 40573.107.532 с НТП „дере“, вид територия „водни течения“ и площ 0,02315 ха; 

➢ Имот 40573.107.975 с НТП „дере“, вид територия „водни течения“ и площ 0,045896 ха. 

С отпадането на двата имота ще се запази хигрофилната дървесно-храстова и 

тревна растителност и фрагменти от местообитание 6430 Хигрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс. Ще се запазят и 

фрагментите от местообитание 6430 Хидрофилнни съобщества от високи треви в 

равнините и в планинския до алпийски пояс с площ 0.01 ha. 

По отношение на животинските видове, двата имота обхващат бреговете и 

водното течение на р. Бара. Реката има непосредствено връзка с язовир Кулина вода. 

Теренните наблюдения на територията на УЗ установиха, че реката е активен 

биокоридор за повечето видове прилепи, както и възможен такъв за обикновена блатно 

костенурка. 
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8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОУП 

СПРЯМО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ  

 

На електронен носител е представен *kmz файл (позволяващ визуализация в 

среда на Google Earth) с конкретните предвиждания и елементи на ОУП спрямо ЗЗ и с 

посочени засегнатите местообитания по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на местообитания и видове – фаза I“.  

На електронния носител са представени и данните във формат ESRI Sхаpe file 

(*.shp) в координатна система 1970, UTM WGS84 35N и БГС 2005. Данните включват 

следната минимална атрибутивна информация: пълно наименование на УЗ, код на 

устройствената зона, уникален идентификатор/код за всеки полигон/част от УЗ. 
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На електронен и хартиен носител е представен актуален картен материал в 

мащаб 1:25000: 

Опорен план, въз основа на който се разработва ОУП; 

Проект на Общ устройствен план на община Белене (без землището на гр. 

Белене). 
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На електронен и хартиен носител е представен актуален картен материал, който 

визуализира конкретните предвиждания на ОУП спрямо засегнатите ЗЗ и техните 

„елементи“ по смисъла на Наредбата за ОС – 7 картни листа. 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

СЪОБРАЗНО КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22 

9.1. ЗЗ BG 0000247 „НИКОПОЛСКО ПЛАТО” ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА 

9.1.1. Пълна хaрактеристика на ОУП: териториален обхват, обем, мащаб и 

други спецификации, връзка на ОУП със ЗЗ и др. 

Пълна характеристика на ОУП, вкл. местоположение, териториален обхват, 

обем, мащаб, връзка със ЗЗ и др. е направена в точка 1 от настоящия доклад.  

9.1.2 Хaрактеристика на други планове, програми и инвестиционни 

предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, 

които в съчетание с оценявания ОУП могат да окажат неблагоприятно 

въздействие върху защитената зона 

В т. 2. на настоящия доклад е представена хaрактеристика на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения в границите на защитените зони, като е 

направена и оценка на кумулативното въздействие, което биха могли да имат в 

съчетание с оценявания ОУП.  

9.1.3 Хaрактеристики на защитената зона – 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) 

В т. 4. от доклада е направена пълна хaрактеристика на ЗЗ, нейните 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. 

9.1.4. Област на въздействие 

При реализирането на ОУП, в предвидените УЗ, попадащи в границите на 

защитената зона с площ от 19.24 ha (0.1 % от общата площ на ЗЗ), ще се промени НТП 

на земите и ще се превърнат в урбанизирани територии. От включените в УЗ 

територии, към настоящия момент, 8.65 ha са частично или цялостно урбанизирани. 

Към тази група се отнасят имоти с НТП: за стопански двор, за база за селско 

стопанство, пътища и др. 
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Като незначимо влияние върху структурата на ЗЗ се приема промяната на НТП 

на 1.298 ha ливади, 0.792 ha пасища, 0.568 ha ниви и 0.392 ha лозя.  

а) Типове природни местообитания – предмет на опазване на защитените 

зони, в областта на въздействие на плана – площ, местоположение, приоритетност, 

уязвимост, състояние 

В т. 5. от доклада е направена подробна характеристика.  

При реализиране на ОУП се очаква незначително пряко и косвено въздействие 

върху следните местообитания:  

- 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества – 0,8 ha, което е 0,047 % от 

площта на местообитанието в зоната. 

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

алпийския пояс – 0.1 ha, което е 0,09 % от площта на местообитанието в зоната. 

б) Местообитания и популации, на видовете – предмет на опазване в 

защитените зони, в областта на въздействие на плана.  

 Не се очаква негативно въздействие върху популации на растителни видове и 

техни местообитания, които са предмет на опазване в ЗЗ. 

9.1.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания – 

предмет на опазване в защитените зони, в областта на въздействие на ИП.  

Очаква се незначително въздействие върху природните местообитания, предмет 

на опазване в ЗЗ. Подробна характеристика е направена в точка 5. от доклада. 

9.1.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете 

– предмет на опазване в защитените зони, в областта на въздействие на ОУП. 

При кумулативен ефект с други ИП, планове и програми, се очаква 

незначително въздействие върху местообитания и популации на видове, които са 

предмет на опазване в ЗЗ. 

Реализацията на ОУПО няма да повлияе на териториалната цялост на защитена 

зона, поради малката засегната площ. Въздействието върху целевите видове, предмет 

на опазване в зоната, се оценява от незначително до слабо от загуба на потенциални 

местообитания на видове. 

Негативното въздействие от реализацията на плана на ОУП на община Белене по 

отношение на животинския свят, местоположението и разположението на имотите е 

такова, че няма да застраши съществуването на видове, предмет на опазване в ЗЗ. При 

целевите видове, обект на опазване в ЗЗ, по време на реализиране  на  ОУП се очакват 
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временни и локални и краткосрочни въздействия, което с прилагането на добри 

практики и подходящи мерки ще бъде премахнато. 

Територията на УЗ попада в част от потенциални, включително и ловни 

местообитания на видове прилепи, предмет на опазване в защитената зона, и може да 

причини тяхното обезпокояване и дори прогонване в случаите, когато се засягат техни 

убежища.  

По отношение на фрагментацията на местообитания следва да се отбележи, че 

реализирането на ОУОП не може да предизвика бариерен ефект при използване на 

потенциално и ловно местообитание функционална фрагментация на местообитанията. 

Не се прекъсват и техни биокоридори. 

Поради отсъствие на убежища в обхвата на УЗ и в непосредствена близост до 

тях не се очаква ОУП да причини безпокойство на разглежданите видове. 

Като цяло, територията в района на УЗ е антропогенизирана, поради което 

реализацията на плана няма да има значително въздействие върху предмета и целите на 

опазване на защитена зона BG0000247„Никополско плато“. 

При оценка на въздействието върху целевите животински видове е отчетено 

отрицателно въздействие в ниска степен - бал 1 - за 18 вида, бал 2 за 7 вида и бал 3 за 1 

вид вид безгръбначни, земноводни, влечуги и бозайници предмет на опазване и 

косвени въздействия свързани с влошаване качеството на местообитания и 

хранителната база, вследствие замърсяване на води в ЗЗ „Никополско плато“. 

Въздействието се определя като слабо, което може да бъде избегнато без прилагане на 

специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация. 

Въпреки това за пълно отстраняване на отрицателното въздействие са разработени 

мерки (т. 6 от ДОС), които следва да бъдат приложени. 

При кумулативен ефект с други ИП, планове и програми, се очаква 

незначително въздействие върху местообитания и популации на видове, които са 

предмет на опазване в ЗЗ. 

Реализацията на ОУПО няма да повлияе на териториалната цялост на защитена 

зона, поради малката засегната площ. Въздействието върху целевите видове, предмет 

на опазване в зоната, се оценява от незначително до слабо от загуба на потенциални 

местообитания на видове. 

9.1.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитената 

зона 

В предходните точки от доклада е направен подробен анализ на въздействието. 
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По отношение на функциите на ЗЗ се очаква незначително въздействие, като  

при реализирането на ОУП пряко се засягат малки проценти от площите на 2 

местообитания: 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества –  0,047 %; 6430 

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

пояс – 0,09 %. 

9.1.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки  

Предложени са в т. 6. от доклада. 

9.1.9. Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за 

промени на ОУП  

Предложени са в т. 7. от доклада.  

9.1.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за 

реализирането на ОУП 

 Няма. 

9.1.11. Предложени копменсиращи мерки  

 Не се налага предлагане на компенсиращи мерки. 

9.1.12. Общо заключение 

При направения анализ на въздействията в т. 5, бе установено, че не се очаква 

значително отрицателно въздействие върху ЗЗ, повечето от предложените мерки имат 

по-общ характер и представляват добри практики и са насочени към намаляване 

въздействието върху околната среда като цяло. 

В заключение, при изпълнение на смекчаващите мерки, предвидени по законов и 

нормативен ред, както и тези от настоящия доклад, ще се гарантира недопускане на 

негативно действащите фактори върху целите и предмета на опазване на ЗЗ и 

реализирането на ОУПО ще бъще съвместимо. ОУП на община Белене е съвместим с 

предмета и целите на опазване на защитената зона. 

Крайното заключение от настоящия доклад за оценка степента на въздействие е, 

че се препоръчва реализиране на Алтернатива 2. 

Всички предвидени в ОУП дейности са съвместими с предмета и целите на 

опазване на ЗЗ, както и за постигане на благоприятно природозащитно състояние на 

видовете и техните местообитания. 
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9.2 ЗЗ BG 0002074 „НИКОПОЛСКО ПЛАТО” ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ОПАЗВАНЕ 

НА ДИВИТЕ ПТИЦИ 

9.2.1 Пълна хaрактеристика на ОУП: териториален обхват, обем, мащаб и 

други спецификации, връзка на ОУП със ЗЗ и др. 

Пълна характеристика на ОУП, вкл. местоположение, териториален обхват, 

обем, мащаб, връзка със ЗЗ и др. е направена в точка 1 от настоящия доклад.  

Реализирането на ОУП ще отнеме площ от около 27,7 ha (0.124% от общата 

площ на ЗЗ BG0002974 „Никополско плато”. Това няма да окаже съществено негативно 

въздействие върху защитената зона.  

9.2.2 Хaрактеристика на други планове, програми и инвестиционни 

предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, 

които в съчетание с оценявания ОУП могат да окажат неблагоприятно 

въздействие върху защитената зона 

В т. 2. на настоящия доклад е представена хaрактеристика на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения в границите на защитените зони, като е 

направена и оценка на кумулативното въздействие, което биха могли да имат в 

съчетание с оценявания ОУП.  

9.2.3 Хaрактеристики на защитената зона – 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).  

В т. 4. от доклада е направена пълна хaрактеристика на ЗЗ, нейните предмет и 

цели на опазване, специфична значимост и/или уязвимост, елементи на защитената 

зона, чувствителни към промени, природозащитно състояние. 

9.2.4 Област на въздействие.  

Представена е в т. 5 от Доклада. 

Областта на въздействие ще се ограничи само в границите на терена на УЗ, 

които са в границите на регулацията на селищата. По време на бъдещето 

строителството може да се очаква безпокойство на видове в съседни терени.  

9.2.5 Степен на въздействие върху типове природни местообитания – 

предмет на опазване в защитената зона, в областта на въздействие на ОУП.  

Няма. Не са посочени типове местобитания за ЗЗ. 
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9.2.6 Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете 

– предмет на опазване в защитените зони, в областта на въздействие на ОУП.  

Въз основа на извършената оценка и последващия анализ може да се заключи, че 

степента на отрицателно въздействие на ОУП върху видовете птици от ЗЗ ще бъде бъде 

слабо. 

Очаква се ниска степен на въздействие върху местообитанията и върху 

популациите на видовете-предмет на опазване. 

9.2.7 Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените 

зони.  

Не са установени заплахи за природозащитните цели и целостта на защитената 

зона. 

Очаква се ниска степен на въздействие върху посочените параметри поради 

малката площ на терена на УЗ и относително непроменения му характер. 

9.2.8 Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки.  

При спазване на смекчаващите мерки, предписани в точка 6 от настоящия 

доклад, негативното въздействието върху видовете, предмет на опазване в ЗЗ, както и 

върху техните местообитания, ще да бъде ограничено и локализирано. 

9.2.9 Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за 

промени на ОУП.  

Предложени са в т. 7. от доклада.  

9.2.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за 

реализирането на ОУП 

Няма такива.  

9.2.11. Предложени копменсиращи мерки  

Не се налага предлагане на компенсиращи мерки. 

9.2.12. Общо заключение 

Предвид направения анализ за състоянието на видовете и местообитанията, 

предмет на опазване в защитена зона BG0002074 „Никополско плато“, вследствие 

реализацията на ОУП на община Белене и при прилагане на мерките в т. 6 от ДОСВ е 

направено заключението, че реализацията на ОУП на общината ще окаже незначително 

въздействие върху целостта и структурата на зоната, както и върху видовете, предмет 

на опазване в нея. ОУП на община Белене е съвместим с предмета и целите на опазване 

на защитената зона.  
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9.3 ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Крайното заключение от настоящия доклад за оценка на степента на въздействие 

е, че в резултат от изпълнението на Алтернатива 2 и прилагане на смекчаващите мерки, 

не се очакват значими отрицателни въздействия върху природозащитните цели и 

целостта на защитена зона BG0000247 „Никополско плато“ и защитена зона 

BG0002074 „Никополско плато“. Всички предвидени в ОУП дейности са съвместими с 

предмета и целите на опазване на защитените зони, както и за постигане на 

благоприятно природозащитно състояние на видове и местообитания. ОУП е 

съвместим с предмета и целите на опазване на защитените зони.  

  

 

 



Доклад за Оценка на съвместимост на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) 

ДЗЗД „Планпроект Белене“   183 

 

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

ЗАТОВА, И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИ КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 34 ЗБР 

(КОГАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ПО Т. 9 Е, ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА ОПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЩЕ БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЛАНА И, ЧЕ 

НЕ Е НАЛИЦЕ ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ) 

 

10.1 ЗЗ BG 0000247 „НИКОПОЛСКО ПЛАТО” ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Няма такива.  

10.2 ЗЗ BG 0002074 „НИКОПОЛСКО ПЛАТО” ПО ДИРЕКТИВАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ 

ПТИЦИ 

Няма такива. 
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11.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

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

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА 

НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ 

11.1 ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯ НА РАСТИТЕЛНИ 

ВИДОВЕ 

11.1.1. Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка на 

въздействието 

Теренните проучвания са проведени през октомври 2021 г. (в рамките на 3 дни 

17-19.10. 2021 г.). На терен са посетени всички предвидени в защитени зони УЗ 

съгласно ОУП, както и прилежащите им територии.  

Използвани са флористични, геоботанически и екосистемни методи за оценка на 

съвременното състояние и прогноза за измененията на растителността и типовете 

местообитания. Оценката за степента на въздействие и прогнозата за бъдещи 

изменения е направена на базата на резултатите от теренните проучвания, на 

съществуващата научна информация и на основните нормативни документи, свързани с 

природозащитното законодателство.  

При разработването на Оценката за съвместимостта по отношение на флората и 

растителността е направен преглед на съществуващите източници на информация за 

флората и растителността (научни публикации, провеждани експертизи, снимки, карти, 

национални и международни нормативни документи и др. информационни източници, 

свързани с рационалното ползване и опазване на растителните ресурси и биологичното 

разнообразие). Анализират се публикуваните материали за състоянието на флората и 

растителността в територията, която е обект на въздействие на ОУП и се провеждат 

теренни проучвания за оценка на състоянието в критични участъци. Таксономичната 

принадлежност и географското разпространение на растенията се определя по Флора на 

България (т. І-Х, 1962 – 1994), Определител на висшите растения в България 

(Кожухаров и др. 1992) и Конспект на висшата флора на България (Асьов и др. 2002). 

Синтаксономичната принадлежност на растителните съобщества се определя по 

Конспект на растителните съобщества в България (Апостолова И, Славова, 1997) и 

публикации за синтаксони в различни райони на страната след 1995 г. При теренните 

проучвания на растителността се прилага еколого-фитоценотичен метод на изследване 

в ключови (характерни) участъци, като в зависимост от поставените цели се описва 
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флористичният състав на растителните съобщества и се дава качествена оценка на 

фитоценотичната структура или се прави количествена оценка на структурата и 

количественото съотношение на видовете.   

С писмо с е поискана информация от МОСВ по реда на ЗДОИ относно резултати 

и крайни продукти от проект рег. № DIR-59318-1-2 - „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, 2013, за 

защитените зони, попадащи в териториалния обхват на община Белене. Чрез писмо с 

изх. № ЗДОИД-2/09.02.2021 г. МОСВ предоставя поисканите пространствени данни за 

разпространение на типовете природни местообитания и местообитания на видове по 

горецитирания проект, попадащи в защитените зони от община Белене.  

Определянето на площите на засегнатите природни местообитания при 

реализацията на различните УЗ е направено чрез прилагане на ГИС-модели, на базата 

на проведените теренни проучвания и предоставените от МОСВ резултати и крайни 

продукти от изпълнението на проект рег. № DIR-59318-1-2 - „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, 2013. 

Преди използване на данните от горецитирания проект, вкл. пространствени такива, са 

извършени теренни проучвания, при които предоставените ни официално от МОСВ 

данни по проекта са верифицирани на терен, за всички предвидени в ОУП УЗ в ЗЗ. 

При оценка състоянието на местообитанията се ползват Закона за биологичното 

разнообразие (2002), Национален план за опазване на биологичното разнообразие 

(2000), Наръчник за Натура 2000 в България (2002), Директива 92/43 на Съвета на ЕИО 

от 21.05.1992 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

Резултатите от изпълнението на проект рег. № DIR-59318-1-2 - „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I“и други международни и национални документи. 

11.1.2. Източници на информация 

1. АНОНИМ. 2007. Предварителни резултати от изработването 

ръководоство за определяне и установяване на Благоприятния природозащитен статус 

на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО (Wageningen International,Daphne, 

Българска фондация биоразнообразие, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ 

финансиран от MATRA BBI 

2. Бисерков и др. (ред) 2015. Червена книга на Р. България. Том 3 Природни 

местообитания. БАН & МОСВ,София  
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3. Бондев, И. 1991. Растителността на България. Ун. изд. Св. „Кл. 

Охридски”. 

4. Бондев, 1997. Геоботаническо райониране. В: География на България. 

Акад. изд. „Проф М. Дринов”. 

5. Делипавлов Д. И др. 2003. Определител на растенията в България. П. 

Акад. Изд. на АУ  

6. Зингстра, Х. и др. (ред.). 2009. Ръководство зо определяне на 

благоприятното природозащитно състояние на природни местообитания и видове по 

Натура 2000 в България. Изд. Българска фондация по биоразнообразие. София 

7. Кожухаров, Ст. И др. 1992. Определител на висшите растения в България. 

Изд. Наука и изкуство  

8. Закон за биологично разнообразие.  

9. Кавръкова В. И др. 2009. Ръководство за определяне на местообитания от 

европейска значимост в България. Второ преработено и допълнено издание. София. 

Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма и федерация „Зелени 

Балкани”. Геософт ЕООД.ИПК Родина АД 

10. Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза 1 (2011-2012 г.). МОСВ 

11. Ковачев, А., Карина, К., Цонев, Р., Димова, Д. (ред.). Ръководство за 

оценка на благоприятно природозащитно състояние на видове и типове природни 

местообитания по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация по 

Биоразнообразие. Октомври 2008. 

12. Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания, ратифицирана и влязла в сила за България през 1991 г. 

13. Лесоустройствен проект на ДГС Никопол 

14. Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, 1993  

15. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони - В сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС № 201 от 

31.08.2007. Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007 г. 

16. Национална стратегия за устойчиво развитие на България проект – 2007 

г. 

17. Оценка на планове и проекти, значително засягащи Натура 2000 места. 

Методично ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за 
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местообитанията 92/43/ЕИО. Офис на официалните публикации на Европейската 

общност ISBN 92-8281818-7 (превод на български език). 

18. Павлов, Д., 2006. Фитоценология. Изд. Къща на ЛТУ. 

19. Павлов, Д., М. Димитров. 2012. Фитоценология. Изд. Къща на ЛТУ. 

20. Пеев, Д. и др. (ред) 2015. Червена книга на Р. България. Том 1. Растения и 

гъби. БАН & МОСВ,София. 

21. Проект рег. № DIR-59318-1-2 - „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. МОСВ. 

22. Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за 

типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. ФИНАЛЕН 

ДОКЛАД. София, март 2009. По Проект на BBI/Matra “Благоприятно природозащитно 

състояние за видове и типове природни местообитания по Натура 2000 в България” 

23. Стандартен формуляр на ЗЗ BG 0000247 „Никополско плато“.  

24. Флора на България. , 1963 –1995. Т. І – Х, Изд. БАН.  

25. Флора на България. ,2012. Т. ХI, Изд. БАН.  

           www.natura2000bg.org 

           www.moew.government.bg 

11.2 ФАУНА, БЕЗ ПТИЦИ  

11.2.1 Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка на 

въздействието 

За оценка на състоянието на видовете през октомври 2021 г. (в рамките на 3 дни 

17-19.10.2021 г.) са проведени полеви проучвания на всички терени, на които се 

предвижда реализация на ОУП на община Белене и неговите елементи, които попадат 

изцяло или частично в ЗЗ.  

Приложени са основни методи и подходи за преки теренни изследвания, 

маршрутен и трансектен метод, пряко наблюдение. наличие на следи от жизнената 

дейност на животните, регистрация на убежища и др.. 

Предвид, че повечето животински видове имат скрит начин на живот, то 

определянето на пълния видов състав на дадено място е почти невъзможно. Поради 

тази причина видовият състав на фауната е определен чрез съпоставка на екологичните 

условия на даден териториален обхват (географско положение, надморска височина, 

земно покритие и др.) съчетано с достъпната научна информация за разпространението 

и биологията на видовете. 

Прилепи 
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За оценка на видовия състав на прилепите в засегнатите територии по време на 

теренните наблюдения беше проучвана тяхната активност в непосредствена близост до 

проектираното трасе на електропровода по метода на регистрация на ехолокационни и 

социални ултразвуци с използването на ултразвуков детектор Pettersson D 240 x, заедно 

със записващо устройство Olympus WS-811. Осъществени точкови наблюдения и 

трансектни записи главно в местности, представляващи хранителни хабитати.  

Основен метод на проучване на прилепната фауна е регистрацията и 

компютърният анализ на издаваните от прилепите ултразвуци. Звуковият анализ е 

извършен с помощта на специализиран софтуер “BatSound 3.1 for Windows”. 

Направен е преглед на съществуващите източници на информация от научни 

публикации, провеждани експертизи, снимки, карти, национални и международни 

нормативни документи и др. информационни източници, свързани с рационалното 

ползване и опазване на биологичното разнообразие).  

Освен това са извършени: 

1. Преглед стандартните формуляри на защитената зона и извличане и 

обработка на екологична информация за целевите видове и техните местообитания;  

2. Преглед и събиране на научна информация относно защитените зони на 

територията на проучвания обект. 
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Използвани са и резултатите от теренните проучвания в защитената зона от 

екологичната мрежа Натура 2000 в резултат от картирането на местообитания и 

местообитания на видове през сезон 2011 и 2012 г. в рамките на проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I”, на МОСВ, както и достъпни бази данни. Прогнозата и оценката на 

въздействието върху целевите видове се основават и на експертно мнение. 

11.2.2 Източници на информация 

1. Abadjiev S. P. (2001) An Atlas of the Distribution of Butterflies in Bulgaria 

(Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea). Zoocartographia Balcanica, vol.1р 335 pp. 

2. Бешков В., 1993. Прилепи. Pp.: 631–644. In: Sakaljan M. & Majni K. (eds.): 

Програма за поддържане на Биологичното Разнообразие. Национална стратегия за 

опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади. Том1. София и Вашингтон: 

NBDCS & BSP, 664 pp. 

3. Генов П., А. Дуцов, Б. Дачев, И. Петров, В. Василев. 2005. 

Разпространение, численост и ползване на едрите хищници в България. Наука за 

гората, 1:61-70. 

4. 2015. Червена книга на България, т. 2. Животни 

5. Иванова Т. 2005. Концепция за опазване на прилепната фауна и 

местообитания  в България в рамките на НАТУРА 2000. Проект “Изграждане на 

мрежата от защитени зони Натура 2000 в България” по Договор № 4672/ 01.02.2005 на 

СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора” с  ПУДООС/МОСВ. 

6. Stojanov, A., N. Tzankov, B. Naumov. 2011. Die Amphibien und Reptilien 

Bulgariens. Frankfurt am Main, Chimaira, 588 pp. 

7. Чобанов, Д.П. (2009) Анализ и оценка на фаунистичното разнообразие на 

правокрилите насекоми (Orthoptera) в България. Институт по зоология, БАН. 

Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, 565 сс. 

8. Червена книга на България, 2015.  Животни, т. 2. 

9. Plachiyski, D. G. Popgeorgiev, St. Avramov, Z. Boev. 2018.  The Balkan 

Capercaillie Tetrao urogallus rudolfi Dombrowski, 1912 (Galliformes: Phasianidae): 

Distribution History and Current Status in Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica 70(1):101-112 

10. Stoynov et al. 2018. Population Boost of the Griffon Vulture Gyps fulvus 

(Hablizl, 1783) (Accipitridae) in Bulgaria Based on Reintroductions.  Acta Zoologica 

Bulgarica Suppl.12(2018):59-65. 
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11. Янков, П. (ред.). 2007. Атлас на гнездящите птици в България, Българско 

дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица, книга 10, 679 с. (на бълг. и 

англ. език). 

11.3  ПТИЦИ  

11.3.1 Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка на 

въздействието 

За изготвянето на доклада е направено теренно проучване през октомври 2021 г. 

(в рамките на 3 дни 17-19.10. 2021 г.). 

Използвани са и данни, събрани при предварителните проучвания за обявяване 

на ЗЗ „Никополско плато” описани в стандартните формуляри за събиране на данни за 

зоната и методики използвани при разработване на екологичната мрежа Натура 2000. 

Използвани са нормативни документи и други. 

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на 

многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на 

влажни зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове растения и 

животни в страната. 

Прогнозната оценка е субективна на базата на информацията за степента на 

засягане в проценти на локалитетите на биологични видове, съответните растителни 

съобщества и хабитати в района на проучването. 

Проучванията се извършват въз основа на нормативната база по българското 

екологично законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените 

територии и произтичащите от тях нормативни документи – правилници, наредби и 

тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними вреди. Водят се при ползването на 

метода на наблюдението – трансектно и непреднамерено. Описанията се правят на 

локалитетите на редките и застрашени видове от българската флора и фауна (Червена 

книга на България, защитени растения и животни по Закона за биологичното 

разнообразие, „Орнитологично важните места в България и Натура 2000”, Атлас на 

гнездящите птици в България и др.), редки фитоценози и хабитати включени в 

Приложение 1 по Закона за биологичното разнообразие.  

За оценяване степента на отрицателно въздействие върху отделните видове 

птици-предмет на опазване в защитената зона е използвана изготвената от нас таблица 

(виж т. 5 от ДОСВ). 

 



Доклад за Оценка на съвместимост на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) 

ДЗЗД „Планпроект Белене“   191 

 

11.3.2 Източници на информация   

Закон за биологичното разнообразие ( ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г.; изм. и доп., бр. 88, изм. 

Бр. 105/2005 г., изм. ДВ бр. 29, бр. 30, бр. 34/2006 г.). 

Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм. доп. ДВ бр. 98 от '99 г.,изм. 

доп. ДВ бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., изм. доп. ДВ бр. 23, изм. бр. 77 и бр. 91/2002 

г., изм. ДВ бр. 28, изм. доп. ДВ бр. 94/2005 г., изм. ДВ бр. 30/2006 г.). 

Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7 ал.3 във връзка с чл. 6 ал. 1 т. 3 и 4 от 

Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове 

птици. 

Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност от 2. 04. 1979 г. за 

опазване на дивите птици.  

Костадинова, И. , М. Граматиков (отг. ред.). 2007. Орнитологично важни места в България и 

Натура 2000. БДЗП, 11, София, 639 с. (на бълг. и англ. език).  

Костадинова И, С Дерелиев, Инструкция за оценка на защитени зони по чл.7 ал.3 във 

връзка с чл.6, ал1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, 

включващи местообитания на видове птици,Инструкция за оценка на 

защитени зони по чл.7 ал.3 във връзка с чл.6, ал1, т.3 и 4 от Закона за 

биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици; 

2001.Костадинова И. (съст.) 1997.  

Мичев, Т., Д. Симеонов, Л. Профиров. 2012. Птиците на Балканския полуостров. 

Полеви определител. Екотан, С., 300 с. 

Нанкинов, Д., А. Дуцов, Б. Николов, Б. Борисов, Г. Стоянов, Г. Градев, Д. Георгиев, Д. 

Попов, Д. Домусчиев, Д. Киров, Е. Тилова, И. Николов, И. Иванов, К. Дичев, К. 

Попов, Н. Караиванов, Н. Тодоров, П. Шурулинков, Р. Станчев, Р. Алексов, Р. 

Цонев, С. Далакчиева, С. Иванов, С. Марин, С. Стайков, С. Николов, Х. 

Николов. 2004. Численост на националните популации на гнездящите в 

България птици, 2004. Екип "Орнитофауна" към Работна Група "Фауна" по 

проект на DEPA НАТУРА 2000 в България. Зелени Балкани, Пловдив. 32 с. 

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 ДВ. бр.73 11.09.2007 г. 

Симеонов, С., Т. Мичев, Д. Нанкинов. 1990. Фауна на България. Том 20. Aves, част I. София, 

Издателство на БАН: 350 с.  
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Опазване на видове и местообитания в България: Сближаване с ЕС Датска Агенция за 

Опазване на Околната Среда (краен доклад). 

Оценка на планове и проекти значително засягащи Натура 2000 места, Методическо 

ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за 

местообитанията  

Пановска, Хр., И.Вутов, Е.Тодоров, И. Ангелов, Б. Белчев, Ц. Петров. 2007. Белият 

щъркел в Област Плевен през 2004-2005 г. В: ПЕТРОВ, Ц. (отг. ред.). Белият 

щъркел (Ciconia ciconia) в България, II. Природозащитна поредица, 12, БДЗП, 

Пловдив: 113 - 124 с. 

Чешмеджиев Св., Г. Попгеоргиев, Ц. Петров, Ю. Корнилев, Св. Спасов, Ст. Стойчев 

(ред.). 2016. Белият щъркел в България през 2014 – 2015 г. БДЗП, 

Природозащитна поредица, книга 31. София, 2016. 

Шурулинков, П., Р. Цонев, Е. Тодоров (ръкопис, ревизиран от БАН). Никополско 

плато. Стандартен формуляр за специални защитени зони (СЗЗ) за Проекто-

територии от значение за общността (ПТЗО) и Специални консервационни 

зони (СКЗ) BG 0002074 Никополско плато. МОСВ, БАН, 18 с. 

Шурулинков П., Р.Цонев, Б.Николов, Г.Стоянов, Л.Асенов.2005. Птиците на Средна 

Дунавска равнина. Федерация Зелени Балкани, София, 120 с.   

Янков, П. (ред.). 2007. Атлас на гнездящите птици в България, Българско дружество за 

защита на птиците, Природозащитна поредица, Книга 10, БДЗП, София, 679 с. 

Michev, T., Tz. Petrov, L. Profirov. 1989. Status, breeding, distribution, numbers and 

conservation of the White Stork in Bulgaria. 

Michev, T., L. Profirov. 2003. Midwinter Numbers of Waterbirds in Bulgaria (1977-2001). 

Results from 25 years of mid-winter count carried out at the most important 

Bulgarian Wetlands. Publ. House Pensoft, Sofia, 160 pp. 
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12. ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 2 И 3 

Възложителят и експертите, изготвящи доклада, могат да провеждат 

консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, с 

Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални 

органи и техните специализирани структури, с научни институции/организации, 

резултатите от които се прилагат към доклада по ал. 2.  

Експерти с компетентност в областта на опазване на местообитанията и 

видовете, включени в Приложение № 1 и № 2 ЗРБ, отговарящи на изискванията на чл. 9 

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 в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС № 201 31.08.2007 г. 

1. Проф. дссн Димитър Петков Павлов  

➢ Диплома № 002985 за завършено висше образование, спец. Горско 

стопанство във ВЛТИ, сега ЛТУ; 

➢ Диплома № 8449 за научна степен “кандидат на науките”, сега “доктор”; 

➢ Диплома № 26107 за научна степен  “доктор на селскостопанските 

науки”; 

➢ Диплома № 26349 за научно звание  “професор”; 

➢ Служебна бележка от ЛТУ София – 2 броя. 

2. Проф. д-р Екатерина Димитрова Павлова  

➢ Диплома № 002947, серия БО за завършено висше образование, спец. 

Горско стопанство във ВЛТИ, сега ЛТУ; 

➢ Диплома № 11394 за образователна и научна степен “кандидат на 

науките” сега“доктор”; 

➢ Диплома № 17026 за научното звание “доцент”; 

➢ Диплома № 20974 за научното звание “професор”; 

➢ Служебна бележка от ЛТУ София – 2 броя. 

3. Проф. д-р Румяна Панайотова Мечева 

➢ Диплома № 077588, серия БО за завършено висше образование, спец. 

Биология, Биологически факултет на СУ; 

➢ Диплома № 2226 за образователна и научна степен „доктор” ,Ягелонски 

Университет, Факултет по Биология и природознание - гр. Краков, Полша и 

удостоверение на ВАК 526/21.04.1981; 

➢ Диплома № 16864/ 16.10.1993 от за научното звание старши научен 
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сътрудник ІІ степен; 

➢ Удостоверение на заемане на академична длъжност Професор; 

➢ Служебни бележки от БАН – 3 броя. 

4.  Маг. биолог Любомир Анастасов Профиров 

➢ диплома № 092905, за завършено висше образование, специалност 

Биология, СУ „Климент Охридски“, София; 

➢ Справка от Министерство на околната среда и водите; 

➢ Служебна бележка от Българска фондация „Биоразнообразие“. 

5. Маг. еколог Елена Евгениева Георгиева  

➢ диплома № 136395, за завършено висше образование, специалност 

Екология и опазване на околната среда, ЛТУ, София; 

➢ диплома № 157686, за завършено висше образование, специалност 

Екология и опазване на околната среда – възстановяване на околната среда и 

екологичен мониторинг, ЛТУ, София; 

➢ Служебна бележка от „П-Юнайтед“ ООД от 10.09.2014 г.; 

➢ Референция от „Тера Бългериа 1“ ЕООД от 20.03.2012 г.; 

➢ Референция от „Тера Бългериа 1“ ЕООД от 15.06.2012 г.; 

➢ Референция от „Терраветроссоле“ ООД от 26.06.2012 г.; 

➢ Референция от ДГС Кресна от 2015 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1: Писмо на РИОСВ-Плевен с Изх. № 4466/3//14.09.2021 г. 

Приложение № 2: Информация, получена от МОСВ и РИОСВ-Плевен за други 

ИП, планове и програми в ЗЗ. 

Приложение № 3: Поземлените имоти, които попадат в устройствените зони, 

вкл. вид територия, начин на трайно ползване и площ от поземлените имоти, попадащи 

в устройствените зони. 

Приложение № 4: Информация за устройствените зони, които попадат в 

границите на ЗЗ и засягат природно местообитание и/или местообитание на видове, 

съгласно официално получените от МОСВ данни от проект № DIR-59318-1-2 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове – Фаза I“. 

 

 


