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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

НА БЪЛГАРСКИ 

БДУВ Басейнова дирекция за управление на водите  

БеК Бернска конвенция 

БоК Бонска конвенция 

В и К Водоснабдяване и канализация 

ДВ Държавен вестник 

ДГС Държавно горско стопанство 

ДЕО Доклад за екологична оценка 

ДОС Доклад за Оценка на съвместимостта 

ДОСВ Доклад за Оценка степента на въздействие 

ДП Директива за птиците 

ДХ Директива за хабитати 

ЕС Европейски съюз 

ЕО Екологична оценка 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ Закон за водите 

ЗЗ Защитена зона 

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ЗМ Защитена местност 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

МОСВ Министерството на околната среда и водите 

МС Министерски съвет 

Наредба за ЕО 

/НУРИЕОПП 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми  

Наредба за ОС Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 

и целите на опазване на защитените зони 

НЕМ Национална екологична мрежа 

ОС Оценка за съвместимост 

ОУП Общ устройствен план 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

СОЗ Санитарно-охранителна зона 

ЮНЕСКО Организацията на обединените нации за образование, наука и култура 
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НА ЛАТИНСКИ 

CITES Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата 

флора и фауна 

IUCN Международен съюз за защита на природата 

SPEC Видове от европейско природозащитно значение 
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1. Анотация наОУП на ОБЩИНА БЕЛОВО 

1.1 Основание за изготвяне на оценката за съвместимост  

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 (ОС) на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  

 

Оценката за съвместимост на ОУП на община Белово е изготвена в съответствие с 

изискванията на: Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91/2002 г., посл. 

изм. ДВ. бр. 12 от 03.02.2017 г.), Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. 

бр.77/2002 г., посл. изм. ДВ. бр.76 от 19.09.2017г.), изискванията на Директиви 

79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 

г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30.11.2012 г. 

 

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

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

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

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

опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус на видовете и 

местообитанията от друга страна.  

 

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

местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и комплекси 

индивиди на видовете (евентуално и отделни добре обособени популации при някои от 

тях), за референтни стойности са взети предвид стойностите при научното описание на 

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

2005).  

 

При оценката на възможностите за възстановяване се оценява реалистичността на това 

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

от/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.  

        

1.2 Информация за Възложителя 

Възложител  

Община Белово     

Пълен пощенски адрес  

4470 гр. Белово, Област Пазарджик, ул. "Орфей" № 4 А 

Кмет на Община Белово  

Костадин Варев 

Тел/ факс/е-mail: 

Тел. : 03581/2773; факс: 03581/2770 

Е-mail: kmet@belovo.eu  

mailto:kmet@belovo.eu
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1.3 Местоположение на обекта и данни за района 

Предмет на оценката за съвместимост е Общият устройствен план на община Белово – 

предварителен проект и в частност онези неговипредвиждания, които биха засегнали в 

по-голяма или по-малка степен територии, намиращи се в границите на защитени зони 

по Натура 2000. 

Територията в границите на ОУП на община Белово е с обхват на всички землища и 

населените места от общината.  

 

Основните задачи, на които оценката за съвместимост следва да намери 

отговор/решение, са: 

- да определи кои защитени зони са разположени върху и заемат части от 

територията на общината; 

- да определи техния съществуващ статус; 

- да анализира и оцени степента на въздейстиве от предвижданията на плана 

върху предмета на защита в защитените зони и да предложи мерки за преодоляването 

или недопускането им.   

1.4 Характеристика на Проекта за ОУП 

1.4.1 Цел на ОУП  

 

Стратегическа цел на Общия устройствен план на Община Белово е да създаде основа 

за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в 

урабанизираните и извънурбанизираните територии. 

 

Основната цел на ОУП на община Белово е да даде цялостна концепция за развитие 

на територията на община Белово, отчитаща изискванията за интегриран подход, 

ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към промените. 

Произтичащите от основната цел задачи съответстват на изискванията на нормативната 

уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за интегрирано 

пространствено планиране и устойчиво развитие. 

В обхвата на тази цел, подцелите се формулират като: 

– Определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено 

развитие на населените места от общината до 2035година и при утвърден 

сценарии за демографско развитие 

– Обвързване на развитието на общината с факторите от регионално, национално 

и наднационално ниво; 

– Оптимизиране на функционалната структура на населените места от общината 

спрямо съвременните социално-икономически и демографски процеси; 

– Оптимизиране на начините и режимите на земеползване; 

– Оптимизиране на  пространственото  и  функционално развитие на различните 

подсистеми и взаимодействието между тях; 

– Организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните 

елементи от социалния сервиз; 
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– Определяне на структурата, трасетата и принципите на връзки между 

елементите на комуникационна мрежа – републиканска и общинска; 

– Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерната мрежа; 

– Изявяване на пространствените потенциали и екологичните рамки за 

устойчиво развитие на общината; 

– Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на развитието 

на всички видове територии в рамките на отделните землища и общината като 

цяло; 

– Валоризация на територията в условията на конкуренция в развитието на 

отделните общини; 

– Разработване на програма от мероприятия и система за управление и 

реализация на ОУП.  

1.4.2 Задачи пред ОУП 

Планирането на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхраняване и 

едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на природното и 

културно наследство на общината. 

С общия устройствен план на общината (ОУПО) се определят /съгл чл 16 от Наредба 

№8/: 

– Определяне на Общата структура на територията - предмет на плана, и 

преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, 

местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските 

територии; горските територии, защитените територии, защитените зони, 

санитарно-охранителни зони на водоизточници, нарушените територии за 

възстановяване, водните течения и площи и териториите със специално, с 

друго или със смесено предназначение;  

– Регламентиране на общия режим на устройство по отношение на всяка от 

териториите, както и на извънселищните територии – изключителна държавна, 

публична, държавна и публична общинска собственост, който включва най-

общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и 

развитие. 

– Определяне на насоките и устройствените мерки за усъвършенстване на 

структурата на селищната мрежа, вкл. селищните елементи без собствен 

демографски ресурс за развитие. 

– Определяне на извънурбанизираните територии - изключителна държавна, 

публична държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното 

устройство;  

– Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната инфраструктура и 

определяне съответстващото усъвършенстване на транспортните мрежи.  

– Обосноваване развитието на системите на техническата инфраструктура на 

територията и определяне разположението на мрежите и съоръженията им, вкл. 

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

съоръжения и обекти от национално значение 

– Регулиране на взаимодействието между устройството на територията и 

природната й среда и регламентиране на допустимото натоварване на 
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естествените рекреационни и други ресурси, както и дефиниране на 

необходимите компенсационни мероприятия. 

– Създаване на условия за социализация на обектите на културно-историческото 

наследство и природните забележителности. 

– Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими 

природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и 

начини на устройство и защита. 

– Определяне на териториите за активно прилагане на ландшафтно устройствени 

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

устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ. 

– Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на 

общата последователност на реализиране на устройствените мероприятия, 

ангажиращи публични инвестиционни и други ресурси.           

1.4.3 Териториално-устройствена и функционална структура на ОУП 

Плановото задание и Опорният план са представени в същия териториален обхват, в 

който ще бъде изработен и Общият устройствен план (ОУП).  

Съгласно изискванията на Възложителя, ОУП следва да бъде разработен за 

територията на Община Белово.  

ОУП се изработва в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство 

на териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните 

землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят 

общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и 

предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и 

обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето на 

подробните устройствени планове. Неразделна част от ОУП са правилата и 

нормативите за неговото прилагане, които се изработват в съответствие с наредбата по 

чл. 13, ал. 1 от ЗУТ и се одобряват едновременно с плана. Общият устройствен план 

няма пряко приложение за разрешаване на строителство. 

Община Белово се състои от общинския център - град Белово и 7 села. Структурно 

определящо е значението, най - вече на общинския център и в известен смисъл селата 

Сестримо и Момина клисура. 

Значението от изработването на ОУП на Община Белово ще е много голямо, ако след 

приемането му, общинската администрация и населението успеят да защитят 

достойнствата му и неотклонно преследват реализацията му в програмния период, до 

постигане на хармонична и стабилна жизнена среда и в резултат по-висок стандарт. 

Общият устройствен план на Община Белово предлага създаването на една реална 

пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно 

устройство на територията в хармонично единство на урбанизираните структури със 

съществуващите най-вече природни ресурси и социално-икономически условия. 

Устройствени зони и режими на територията 

Съгласно член 16 от Наредба 8 за Обема и съдържанието на устройствените планове, с 

общия устройствен план на община /ОУПО/ се опраделят границите на урбанизираните 

територии, които са: "строителна граница на населеното място" и "строителна граница 

на селищно образувание" /включва и отделни имоти в извънселищната територия/. 



 

9 

 

Съществуващите строителни граници на населените места са определени на базата на 

ККР, КВС и действащите регулационни планове. С проекта за ОУП на общината се 

променят границите на урбанизираните територии, както следва: 

- Разширение на строителната граница на населените маста - чрез присъединяване на 

непосредствено прилежащите им урбанизирани територии - съществуващи и проектни, 

които е удачно да се прибавят. 

- Обособяване на отделни селищни образувания извън строителните граници на места, 

при които урбанизирането е вече на лице, но не е отразено в КВС и ККР, както и на 

нови /проектни/ територии за урбанизиране. 

На базата на изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба 7 за 

Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони /ПНУОВТУЗ/ и Наредба 8 за Обем и съдържание на устройствените схеми и 

планове /ОСУСП/, ОУП на общината определя териториите с общо предназначение, 

устройствените зони и терените със самостоятелен устройствен режим. 

Териториите с най-общо предназначение биват: урбанизирани, горски, земеделски, 

защитени, със самостоятелен устройствен режим, в т.ч. за културно историческо 

наследство, спорт, курортно дело, за транспорт и комуникации и територии за 

техническа инфраструктура. Всяко от тези предназначения съдържа и съответните 

подвидове със задължителни и допустими натоварвания на територията. 

 

• Смесена централна зона – Ц 

 

Териториите, обхванати от устройствена зона Ц са с многофункционално 

предназначение и попадат предимно в централната градска част на град

Белово. Предназначението им се определя предимно за обществено обслужващи 

дейности, обитаване и други допълвщи функции. Това е исторически формиралия се 

обществено обслужващ и делови център на града. В устройствена зона Ц, не се 

допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Задължително се 

изпълняват всички изисквания за изграждане на средата с оглед ползването и от хора с 

увреждания. Към всеки урегулиран поземлен имот /УПИ/, задължително да се осигурят 

необходимия брой места за паркиране/ гариране в зависимост от функционалното 

предназначение на сградите. Минимална озеленена площ с висока дървесна 

растителност - 25%. Терените за социална инфраструктура, попадащи в устройствена 

зона Ц се устройват със самостоятелен устройствен режим, като показателите за тях са 

указани в описанието на устройствена зона Оо. 

Допустимите устройствени показатели в устройствена зона Ц са определени на базата 

на законовите нормативи за малки и много малки градове и са следните: 

 

вид 

устройствена 

зона 

плътност на 

застрояване, П 

застр. в % 

интензивност на 

застрояване, 

К инт. 

необходима озеленена 

площ, П озел. в % 

макс. кота 

корниз в м. 

Ц- смесена 

централна 

зона 

от 20 до 60 от 0,5 до 2 от 40 до 60 26 
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• Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина, 

плътност и интензивност – Жм 

 

Устройствената зона Жм обхваща цели квартали и част от такива с предимно жилищни 

имоти в регулационните граници на град Белово и всички жилищни квартали на селата 

в общината. По-голямата част от терените, попадащи в тази зона са съществуващи и 

функциониращи като такива. Извън регулационните граници на населените места 

навсякъде се предвиждат територии с такива устройствени функции, целящи 

разширяване регулационните граници на населените места.  

 

Жилищната устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване – Жкх – в 

съществуващите жилищни комплекси – съгласно Приложния 1 към член 21 на Наредба 

№7 за ПНУОВТУЗ. 

Зоната обхваща съществуващите жилищн икомплекси ан гад Белово, които са малък 

процент от общата терториа  

вид 

устройствена 

зона 

плътност на 

застрояване, П 

застр. в % 

интензивност на 

застрояване, К инт. 

необходима озеленена 

площ, П озел. в % 

макс. кота 

корниз в м. 

Жк - 

Жилищна за 

комплексно 

застрояване 

малкоетажна 

до 50 Макс. 2 Мин. 40 26 

Допустимите показатели за зона Жм са следните: 

вид 

устройствена 

зона 

плътност на 

застрояване, П 

застр. в % 

интензивност на 

застрояване, К инт. 

необходима озеленена 

площ, П озел. в % 

макс. кота 

корниз в м. 

Жм - 

жилищна 

малкоетажна 
от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 10 
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• Производствена зона - Пч - преобладаващо чисто производствена зона 

Територии от разновидност "чисто производствена зона” - Пч, се застрояват само с 

производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. На територията на град 

Белово тези територии са заети предимно от целулозно- хартиената промишленост и 

подобни производства. Възможно е застрояване на обслужващи сгради и съоръжения 

са здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните 

нужди на работещите, административни сгради и експериментални бази към 

предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната. 

При застрояване на урегулираните имоти на предприятията в територии от 

разновидност "Пч” се спазват следните пределно допустими нормативи: 

вид 

устройствена 

зона 

плътност на 

застрояване, П 

застр. в % 

интензивност на 

застрояване, К инт. 

необходима озеленена 

площ, П озел. в % макс. кота 

корниз в м. 

Пч - 

Чисто 

производствена 

зона  

макс.80 макс. 2,5 мин. 20 15 

• Производствена зона - Пп - преобладаваща предимно производствена зона 

В град Белово, както и на цялата територия на общината, тази зона ще се отъждестява 

предимно с екологично чисто селско-стопанско производство и животновъдство, в най-

често малки и екологично чисти ферми за устойчиво био земеделие и производство на 

екологично чисти храни. Ще се допуска изграждане на жилищни сгради и общежития 

за персонала в стопанствата, обслужващи и транспортно комуникационни сгради и 

складове, магазини за собствено произведените продукти и заведения за обществено 

хранене, къщи за гости, здравни пунктове. Не се допускат производства с вредни 

отделяния. Като даденост по начин на трайно ползване на териториите Пп заема 

съществуващите стопански дворове и терени предвидени за такава дейност и с 

променена промяна на предназначението на база на влезли в сила ПУП за отделни 

имоти. 

В тази зона се прилагат следните пределно допустими нормативи: 
 

  

вид 

устройствена 

зона 

плътност на 

застрояване, П 

застр. в % 

интензивност на 

застрояване, К инт. 

необходима 

озеленена площ, П 

озел. в % 
макс. кота 

корниз в м. 

Пп - 

Предимно 

производствена 

зона  

макс.80 макс. 2,5 мин. 20 15 
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• Оо - Зони за обществено обслужване 

Тези зони се намират предимно в околностите на градския център и около главните 

пътни артерии. Включват също и териториите с функция на обслужване на населението 

- детски градини, здравни центрове, пожарна и други обществено значими обекти. 

Параметрите на застрояване се подчиняват на глава XI от Наредба №7/2003 г. за 

ПНУОВТУЗ. 

Допустимите устройствени пказатели са следните: 

• Са - терени за спорт 

Териториите за спортни дейности и развлечения са със самостоятелен устройствен 

режим и се съобразяват с изискванията на глава VIII от Наредба №7/2003 година за 

ПНУОВТУЗ, като се устройват на базата на ПУП. Това са имотите на стадионите и 

такива със специфично застрояване - спортни зали и съоръжения. В ОУПна община 

Белово тези терени се намират в регулационните граници на града и са визуализирани 

със съответното означение. 

• Оз - Зони за парк и озеленяване 

Това са територии с широк обществен достъп и обхващат обществените озеленени 

площи, градските паркове и градини, горски паркове, гробищни паркове 

/съществуващи и разширенията им/, извънселищните паркове. На територията на 

общината, освен парковете в града, в тази устройствена зона е включена територия 

около обектите с културно историческо наследство - около базиликата „Св. Спас", 

около църквата в град Белово, около параклиса "Св. Никола" и други. 

В обществените озеленени площи /паркове и градини/ без промяна на 

предназначението им може да се разполагат:мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура, обслужващи озеленените площи, и застрояване, необходимо за 

поддържане на зелената система; преместваеми търговски обекти по член 56 ЗУТ, 

които общо може да заемат площ не повече от 1 на сто от територията на паркове с 

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

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

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

може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка (градината); 

детски площадки; мемориални обекти; монументално-декоративни, информационни и 

рекламни елементи по чл. 57 ЗУТ. Спомагателни и обслужващи постройки към 

Вид 

устройствена 

зона 

плътност на 

застрояване, П 

застр. в % 

интензивност на 

застрояване, 

К инт. 

необходима 

озеленена 

площ, 

П озел. в % 

макс. кота 

корниз в м. 

Оо - Зона за 

обществено 

обслужване 

от 20 до 60 от 0,5 до 2 от 40 до 60 26 
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обектите по споменати по-горе може да се разрешават, ако се изискват с нормативен 

акт и без тях е невъзможно функционирането на обектите. 

В обществените озеленени площи с подробен устройствен план може да се урегулират 

поземлени имоти - частна собственост, в които да се предвиди разполагане на обектите 

изброени по-горе. В тези случаи площта за озеленяване в урегулираните имоти не може 

да бъде по-малко от 40 на сто. Параметрите на устройство на тези зони се подчиняват 

на гл. VII от Наредба №7/2003 г. за ПНУОВТУЗ 

• Ок - рекреационна зона за курортна дейност 

Териториите за рекреационни и курортни дейности /Ок/ се определят и планират с 

устройствени схеми и подробни устройствени планове, като се съобразява капацитета 

на основния рекреационен ресурс, за което се спазват показатели за конкретната 

територия. Тази зона, с означението Ок, се отнася за терени извън регулационните 

граници на града. Допуска се изграждането на курортни обекти за настаняване и 

подслон, жилищни сгради за постоянно обитаване, сгради за обществено - обслужващи 

дейности, спортни и рекреационни обекти и съоръжения, обекти на транспорта и 

движението, обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване, 

курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване. Спазват 

се разпоредбите на член 28 от Наредба 7 ПНУОВТУЗ. 

Зоните за рекреация и курортна дейност се застрояват съобразно следните нормативи, 

отнесени към нето територията: 

 

вид плътност на Интензивност Необходима Макс. кота 

устройствена застрояване, на застрояване, озеленена площ, корниз в м. 

зона П застр. в % К инт. П озел. в %  

Пп - 

предимно 

производствена 

зона 

макс. 80 макс. 2,5 мин. 20 15 

 

вид устройствена зона плътност на 

застрояване, П 

застр. в % 

интензивност на 

застрояване, 

К инт. 

необходима озеленена 

площ, П озел. в % 

макс. кота 

корниз в м. 

Ок - 

рекреационна зона за 

курортна дейност 

макс. 30 макс. 0,7 мин. 50 7 

Минимум 50% от озеленената площ следва да е с висока дървесна растителност. 
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• Ов - територии за вилни зони 

Такава зона е развита в местността “Куртово“. Устройва се в съответствие с член 29 от 

• Тт - територии за транспортна инфраструктура 

Зоните за Тт са формирани върху терените, заети от териториите за автомобилен и ж.п. 

транспорт, включително и имотите, с такъв начин на трайно ползване, пътищата от 

републиканската пътна мрежа, общинските, земеделските и горските пътища. За тези 

територии се запазва функцията им и не се допуска промяна на предназначението им. 

Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 

• Ткин - Терени с обекти на културно-историческото наследство. 

Това са терени и територии с обекти на КИН. За тях са изготвени специфични правила 

и нормативи към ОУП на общината. 

• Ссж - устройствена зона за животновъни комплекси и ферми 

Териториите от устройствена зона Ссж са обособени около съществуващи 

животновъдни комплекси и ферми, но са предвидени и нови терени, предназначени за 

развитите на пасищно животновъдство. Тези образувания се разполагат разпръснато с 

оглед използване на пасищните ресурси. При наличната чиста природна среда - без 

промишлени замърсявания екологичното био животновъдство би имало големи 

възможности за развитие. Не се засягат защитените територии и зони. 

Нормативите за всеки отделен имот или групи имоти се идентифицират с буквено 

обозначение на зоната в зависимост от местоположението в границите на 

устройствения план. Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени 

зони се подчиняват на наредбите на МРРБ, МОСВ, МЗ. 

Пределно допустимите устройствени показатели за Ов са следните: 

вид 

устройствена 

зона 

плътност на 

астрояване, П застр. 

в % 

интензивност на 

застрояване, К инт. 

необходима озеленена 

площ, П озел. в % 

макс. кота 

корниз в м. 

Ов - устройствена зона 

за вилен отдих 

макс. 40 макс. 0,8 мин. 50 7 

 

Пределно допустимите устройствени показатели за зона Ссж са следните: 

вид 

устройствена 

зона 

плътност на 

застрояване, П 

застр. в % 

интензивност на 

застрояване, 

К инт. 
необходима озеленена 

площ, П озел. в % 

макс. кота 

корниз в м. 

Ссж устр. зона за 

животновъдни 

комплекси и ферми 

макс. 25 макс. 0.35 мин. 20 7 
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2. Описание на характеристиките на други ППП/ИП, 

съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, 

които в съчетание с оценявания проект могат да окажат 

неблагоприятно въздействие върху защитените зони. 
 

За териториите на ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, BG0000636 

„Ниска Рила”, BG0002129 „Рила-буфер”, ЗЗ BG0000495 ,,Рила” и ЗЗ BG 0001386 

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

инвестиционни предложения, с чието бъдещо изграждане или едновременна 

експлоатация има вероятност за поява на кумулативен ефект при  реализацията и на 

разглеждания ОУП в неговата цялост, който ефект може да бъде свързан с пряко 

усвояване и увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, 

фрагментация и други косвени въздействия – замърсяване с отпадъци, промяна на 

хидрологичния режим, увеличаване на фактора безпокойство и др.: 

 
Защитена зона BG0000304 "Голак":  

• Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП 
"Изграждане на водовземно съоръжение за водоснабдяване на нова гара Костенец" 
в имот N2 119, землище на с. Долна Василица, община Костенец" с възложител ДП 
"НК Железопътна инфраструктура" - процедурата е на етап преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

• Решение по ОВОС N2 6-6/2014 г. за инвестиционно предложение "Модернизация на 
железопътна линия София - Пловдив в участъка Елин Пелин - Белово" с 
възложител ДП "НК Железопътна инфраструктура;  

• Решение по ОВОС N2 6-2/2012 г. за инвестиционно предложение "Реконструкция и 
модернизация на инсталация за преработка на излезли от употреба оловно-кисели 
акумулаторни батерии до олово и оловни сплави" с възложител "Ел Бат" АД:  

• Решение N2 ЕО-54/20 13 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация 
на обособената територия на "ВиК" ЕООд, Софийска област с възложител 
Министерство на регионалното развитие;  

• Решение N2 ЕО-65/20 13 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация 
на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Белово с възложител Министерство 
на регионалното развитие.  

 

Защитена зона BG00001386 „Яденица":  

• Процедура по овое за инвестиционно предложение за "Реализация на проект 
.Яденица" - "Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ .Чаира" 
чрез изграждане на язовир .Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с 
язовир .Чаира'' с възложител .. Национална Електрическа Компания" ЕАД- 
процедурата е на етап консултации по заданието за обхвата и съдържанието на 
доклада за овое, относно което моев се е произнесла със становище очаква се 
внасяне на доклад за овос.  

• Становище по екологична оценка 5-2/2009 Г., с което съгласува План за 
управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново 
управление с възложител БДУВ .Източнобеломорски район" -Пловдив;  

• Решение ЕО-48/20 13 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и 
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канализация на обособената територия на "ВКТВ" ЕООД - Ракитово (РГП за 
ВиК-Ракитово), с възложител Министерство на регионалното развитие;  

• Решение ЕО-58/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален план за водоснабдяване и канализация на 
обособената територия на "ВиК" ЕООД-Пазарджик, с възложител 
Министерство на регионалното развитие;  

• Решение ЕО-65/20 13 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и 
канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД гр. Белово, с 
възложител Министерство за регионалното развитие;  

• Решение ЕО-66/20 13 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и 
канализация на обособената територия на "ВКТВ" ЕООД - Велинград, с 
възложител Министерство на регионалното развитие.  

 

Защитена зона ВG00000578"Река Марица":  

• Процедура по овое за инвестиционно предложение "Нефтопровод за суров нефт 
Бургас-Александруполис" с възложител "Транс-Балкан Пайплайн Б.В. - Клон 
България" - процедурата е на етап оценка качеството на доклада за овое и оев. 
(на 30.09.2011 Г. моев се е произнесло с положителна оценка относно 
качеството на докладите) .  

• Процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 
инвестиционно предложение Изменение на инвестиционно предложение за 
изграждане на "Цех за производство на стоманени квадратни заготовки 
(кнюпели) с годишен капацитет 100 ООО тона готова продукция с възложител 
"Хелиос-Металург" ООД - през 2012 г. МОСВ се е произнесло, че изменението 
подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 
ОБОС; до настоящия момент, възложителят не е внесъл искане за преценяване 
на необходимостта от извършване наОВОС;  

• Процедура по ОВОС за инвестиционно предложение Изграждане на нова 
междусистемна въздушна линия ВЛ 400 k V п/ст "Марица изток" /Република 
България/ - п/ст "Не а Санта" /Република Гърция/ с възложител 
"Електроенергиен системен оператор" ЕАД - процедурата е на етап 
консултации по заданието за обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС, 
относно което МОСВ се е произнесла със становище, очаква се внасяне на 
доклад за ОВОС;  

• Процедура по ОВОС за инвестиционно предложение "Околовръстен път на гр.  

Пловдив - (Път Ш-805"/Път 1-8 "Пазарджик-Пловдив" /п.в. Царацово - 
Съединение" от км 0+000 до км 4+ 120 и Път П-86 ,,/Път 1-8/"Пазарджик - 
Пловдив'? - Асеновград - Смолян от км 0+000 до км 14+750 - реконструкция с 
изграждане на второ пътно платно" с възложител Агенция "Пътна 
инфраструктура" - процедурата е на етап обществено обсъждане на доклада за 
ОВОС, срещите са проведени на 26 и 27 май 2016 Г., предстои насрочване на 
заседание на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ за разглеждане на 
документацията по ОВОС;  

• Решение по ОВОС 7-3/2009 Г. за инвестиционно предложение "Депо за опасни 
и производствени твърди отпадъци" по Алтернатива 1 с възложител .Неохим" 
АД;  

• Решение по ОВОС 12-4/2009 г. за инвестиционно предложение "Добив на 
инертни материали от находище "Лозница - 1", землища на с. Динката и с. 
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Памидово, община Лесичово, област Пазарджик" с възложител "ВРИС" ООД  

• Решение по ОВОС 24-8/2009 г. за инвестиционно предложение 
"Интензификация на производството на амониева селитра- агрегат АС-72 (цех 
640) на територията на "Неохим АД", гр. Димитровград, площадка "А" с 
възложител "Неохим" АД;  

• Решение по ОВОС 3-2/2011 г. за инвестиционно предложение "Разработване на 
находище за строителни (инертни) материали - баластра в находище "Лозята", 
землище на гр. Ветрен, община Белово, област Пазарджик" с възложител , БЕГ 
А-З" ЕООД;  

• Решение по ОВОС 7-3/2011 г. за инвестиционно предложение "Цех за 
производство на стоманени квадратни заготовки (кнюпели)", с възложител 
"Хелиос Металург" ООД;  

• Решение по ОВОС 22-10/2011 г. за инвестиционно предложение "Добив и 
първична преработка на инертни материали - пясъци и чакъл от находище 
.Лозница-З, участък-1 и участък-2" в землищата на с. Величково и с. Юнаците, 
община Пазарджик", с възложител "ВРИС" ООД;  

• Решение по ОВОС 1-1/2013 г. за инвестиционно предложение "Междусистемна 
газова връзка Гърция - България" по западно трасе на газопровода, с 
възложител "Ай Си Джи Би" АД;  

• Решение по ОВОС 6-6/2014 г. за инвестиционно предложение "Модернизация 
на железопътна линия София - Пловдив в участъка Елин Пелин - Белово" с 
възложител ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура";  

• Решение по ОВОС 3-3/2016 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на 
нова въздушна линия (ВЛ) 400 кУ от подстанция (п/ст ) "Пловдив" 400 кУ до 
п/ст "Бургас" 400 кУ, с разкъсване в п/ст "Марица Изток" 400 кУ и нов 
електропровод от п/ст "Марица Изток" 400 kY до ТЕЦ "Марица Изток 3" с 
възложител .Елекгроенергиев системен оператор" ЕАД;  

• Решение 26-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение "Рехабилитация и частична 
реконструкция на Път III-554 "Нова Загора- Симеоновград- Харманли" от км 
47+450 до км 73+847.86" с възложител Агенция "Пътна инфраструктура";  

• Решение 20-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ .Тренго-?'' на р. 
Марица, землища на с. Златна ливада и с. Зетьово, община Чирпан и с. Сталево, 
община Димитровград" с възложител "Тренто-2" ЕООД;  

• Решение 11-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение "Разширение на резервоарния парк към 
терминал за нефтопродукти на "ИНСА ОЙЛ" оод, с. Белозем, община Раковски, 
област Пловдив" с възложител "ИНСА ОЙЛ" ООД;  

• Решение 12-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение "Модернизация на железопътна линия 
София-Пловдив - Първи етап - ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък Белово 
- Пловдив и изграждане на пътни надлези" с възложител ДП "Национална 
компания Железопътна инфраструктура";  

• Решение 24-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение "Рехабилитация на енергиен блок 120 
MW и изграждане на серо очистваща инсталация на ТЕЦ "Марица 3" АД - 
Димитровград" с възложител ТЕЦ "Марица 3" АД;  

• Решение 26-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
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ОВОС за инвестиционно предложение "Реконструкция на линейни мрежи на 
други ведомства (съпътстваща инфраструктура) - пресичания на 
електропроводи, оптични кабели на БТК, водопроводи, преминаване и 
изместване на напоителни и отводнителни полета от обект АМ "Марица" от км 
2+900 до км 73+ 320" с възложител Агенция "Пътна инфраструктура";  

• Решение 31-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение "Интегриран проект за подобряване на 
водния сектор в град Пловдив - фаза 1 " с възложител община Пловдив;  

• Решение 8-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение "Реконструкция на съществуващите 
електропроводи ВЛ 110 кУ и 20 кУ, захранващи подстанция Любимец и тягова 
подстанция Свиленград" и "Реконструкция на 23 пресичания на съществуващи 
въздушни електропроводни линии 20 кУ и 11 О кУ в землището на с. 
Скобелево, с. Сталево, с. Ябълково, с. Крум, гр. Димитровград и с. 
Черногорово, община Димитровград, обл. Хасково" свързани с обект 
"Електрификация на ж.п. линия Пловдив - Свиленград и модернизация на 
коридори IY и [Х" с възложител ДП "Национална компания Железопътна 
инфраструктура";  

• Решение 31-ПР/20 12 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на 
инсталацията за дестилация на нефт от 80 650 т/год до 160 000 т/год., 
увеличаване капацитета на инсталацията за сяроочистка на газьолови фракции 
от 115 000 т/год. до 220 ООО т/год. и изграждане на нов резервоарен парк в 
землището на с. Белозем" с възложител "ИНСА ОЙЛ" ООД;  

• Решение 47-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение Допълнителни реконструкции на 
линейни мрежи на други ведомства във връзка с реализацията на АМ "Марица" 
от км 2+900 до км 71 +0 11 ,31 " с възложител Агенция "Пътна 
инфраструктура";  

• Решение 7-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОБОС за инвестиционно предложение "Промяна на трасето на железопътна 
линия Пловдив-Свиленград в района на гр. Симеоновград от км 253+650 до км 
259+256" с възложител ДП "Национална компания Железопътна 
инфраструктура";  

• Решение 7-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за инвестиционно предложение "Реконструкция на електропровод 20 kV 
извод .Рогоэиново" С трасформаторен пост, пресичащ АМ "Марица" при км 
69+947" с възложител Агенция "Пътна инфраструктура' ;  

• Становище по екологична оценка 5-2/2009 Г., с което съгласува План за 
управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново 
управление с възложител БДУВ .Изтсчнсбеломорски район" -Пловдив;  

• Решение ЕО-15/20 13 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект 
АМ "Марица" Оризово-Капитан Андреево, участък "Оризово-Харманли" от км 
5+000 до км 71 +0 11.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни 
полета, с възложител Агенция "Пътна инфраструктура";  

• Решение ЕО-21/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план (ПУП-ПП) за териториите, находящи се землищата на гр. Димитровград и 
с. Черногорово, засегнати от проектното трасе за реконструкция на 



 

19 

 

съществуващите въздушни електропроводни линии (ВЛ) 110 kV .Клокотница" и 
"Габера" и ВЛ 20 kV при пресичането с проектното трасе на жп линия 
"Димитровград-Свиленград", фаза 4.1: Димитровград-Харманли, участък 2 от 
км 234+290 до км 253+65 с възложител ДП "Национална компания 
Железопътна инфраструктура";  

• Решение ЕО-31/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план-Парцеларен 
план за териториите, засегнати от директното трасе за реконструкция на 
съществуващата електропроводна линия (ВЛ) 110 kV "Малево-Пясъчево" и 
съществуващи въздушниелектропроводни линии (ВЛ) 20 kV при пресичането 
им спроектното трасе на железопътна линия "Димитровград - Свиленград", 
Фаза 4.1: Димитровград Харманли, участък 4, от км 259+400 до км 266+000, 
землище на с. Преславец, община Харманли" с възложител ДП "Национална 
компания Железопътна инфраструктура";  

• Решение ЕО-33/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на изменение на Подробен устройствен план - Парцеларен 
план за землището на гр. Любимец, ЕКА ТТЕ 44570, община Любимец, област 
Хасково, във връзка с реконструкцията на шест пресичания на съществуващи 
въздушни електропроводни линии ВЛ 20 kV и пет пресичания на съществуващи 
въздушни електропроводни линии 1 1 О k У, част от проект "Реконструкция и 
електрификация на железопътната линия Димитровград - Свиленград", Фаза 
4.2: Харманли - Свиленград"  с  възложител ДП .НК ЖП инфраструктура";  

• Решение ЕО- 34/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и 
канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора с 
възложител Министерство на регионалното развитие;  

• Решение ЕО-44/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и 
канализация на обособената територия на "ВиК" ООД - Димитровград, с 
възложител Министерство на регионалното развитие;  

• Решение ЕО-5112013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и 
канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД - Хасково с възложител 
Министерство на регионалното развитие;  

• Решение ЕО-58/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален план за водоснабдяване и канализация на 
обособената територия на "ВиК" ЕООД - Пазарджик с възложител 
Министерство на регионалното развитие;  

• Решение ЕО-65/20 13 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и 
канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Белово, с 
възложител Министерство за регионалното развитие;  

• Решение 2 ЕО-68/20 13 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и 
канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, с 
възложител Министерство на регионалното развитие;  

• Решение ЕО-2/20 14 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП), 
за "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-
Свиленград", фаза 4.2 Реконструкция и електрификация на железопътна отсечка 
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ХарманлиСвиленград, част: Електрически пресичания, участьк 4: Междугарие 
ХарманлиЛюбимец от км 271 +000 до км 285+ 150, подобект 02: Пресичания и 
преустройства 20 kV и 1 kV - пресичания на км, км 266+5888; 266+758; 
266+780; 266+800; 266+822; 266+846 и 266 +288 (ново трасе), 267+335, 
267+796; 267+819; 267+889; 268+052 нов (268+048 съществуващ), 268+708 (по 
ново трасе), 269+043 и км. 269+062 (по ново трасе) и 269+266 (по ново трасе), 
269+614, 270+411 (нов км. 270+436) (по ново трасе) и км 270+960 (по старо 
трасе); при км 270+523 (нов км 270+464) (по ново трасе); при км 270+945 (по 
старо трасе)" с възложител ДП "Национална компания Железопътна 
инфраструктура";  

• Решение ЕО-1 0/20 14 Г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-
ПП)за обект "Реконструкция и електрификация на железопътната линия 
ПловдивСвиленград", фаза 4.2 : Реконструкция и електрификация на 
железопътната отсечка Харманли - Свиленград, част Електрическа-пресичания, 
участък 5: Харманли от км 26+000 до км 271+000, подобект 3: Пресичания 110 
КУ- "Пресичане на ВЛ 2х110 kV .Лясъчево-Малево'' при км 266+002 
(съществуваш км 266+ 132")" с възложител ДП "Национална компания 
Железопътна инфраструктура";  

• Решение ЕО-13/20 14 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка на Подробен устройствен план-Парцеларен план за 
териториите на землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград, 
ЕКАТТЕ 47278, във връзка с реконструкцията на съществуващи въздушни 
електропроводни линии 20 kV "Житен клас", "Марица" и "Пясъчни кариери" 
при пресичането им спроектното трасе на жп линия "Димитровград-
Свиленград", фаза 4.1: Димитровград-Харманли, участък 2А от км 253+650 до 
км 254+240 и участък 3.2 от км 255+560 до км 259+400" с възложител ДП 
"Национална компания Железопътна инфраструктура";  

• Решение ЕО-I0/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите 
местно развитие на територията на Местна инициативна група - Брезово, Братя 
Даскалови, с възложител Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна 
група - Брезово, Братя Даскалови", 

 

Защитени зони ВG0000636 "Рила", ВG0002129 "Рила-буфер" и ВG0000495 

"Рила": 

• Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за 
застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.27.18, 
местност „Ридо“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, за промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел изграждане 
на сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“ с необходимите 
паркинги, комуникации и подходи. Проект за ПУП- ПП с териториален обхват 
– поземлени имоти с №№ 65365.27.18, 65365.27.107, 65365.26.122, 65365.27.20, 
65365.27.21, 65365.27.35, 65365.27.36, 65365.27.37, 65365.27.38, 65365.27.39, 
65365.27.40, 65365.27.112, 65365.27.113 и 65365.27.54 по КК на гр. Сапарева 
баня 

• Подробен устройствен план, част от Комплексен проект за инвестиционна 
инициатива за обект: „Възстановяване на екологичното равновесие по 
поречието на р. Джерман, в участъка от гр. Сапарева баня до гр. Дупница“ 

• Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за 
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застрояване (ПЗ) и Парцеларен план (ПП) на поземлен имот № 65365.36.275, 
местност „Банско“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева 
баня, област Кюстендил, с цел промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди и изграждане на една средноетажна сграда за обществено 
обслужване с предназначение „Хотел“ и една сграда от допълващо застрояване 
с предназначение „Трафопост“ с необходимите паркинги, комуникации и 
подходи 

• Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за 
застрояване (ПЗ) на поземлен имот № 65365.24.83, местност „Коинчица“ по 
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, област 
Кюстендил, с цел промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди и изграждане на една малкоетажна къща за настаняване на 
туристи с необходимите паркинги, комуникации и подходи 

• Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация, План за 
застрояване /ПРЗ/ и Парцеларен план /ПП/ на поземлен имот № 65365.32.170, 
местност „Шишкова кория“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. 
Сапарева баня, област Кюстендил с цел промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди и бъдещо застрояване на една 
средноетажна сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“ с 
необходимите паркинги, комуникации и подходи 

• Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация, План за 
застрояване /ПРЗ/ и Парцеларен план /ПП/ на поземлен имот № 65365.32.100, 
местност „Света Богородица“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. 
Сапарева баня, област Кюстендил с цел промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди и бъдещо застрояване на една 
средноетажна сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“ с 
необходимите паркинги, комуникации и подходи 

• Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация, План за 
застрояване /ПРЗ/ и Парцеларен план /ПП/ на поземлен имот № 65365.36.246, 
местност „Кантоно“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. 
Сапарева баня, област Кюстендил с цел промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди и бъдещо застрояване на една 
средноетажна сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“ и 
една сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост“, с 
необходимите паркинги, комуникации и подходи 

• Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация, План за 
застрояване /ПРЗ/ и Парцеларен план /ПП/ на поземлен имот № 65365.32.270, 
местност „Шишкова кория“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. 
Сапарева баня, област Кюстендил с цел промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди и бъдещо застрояване на една 
средноетажна сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“ и 
една сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост“, с 
необходимите паркинги, комуникации и подходи 

• Проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-
ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 65365.210.963, местността „Рила“ по 
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня 

• Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП/ - изменение 
на План за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ в обхват на поземлен имот 
с идентификатор № 65365.601.927 по КК на гр. Сапарева баня 

• Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за 
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застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.58.19, 
местност „Вадите“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, за промяна 
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с 
цел  установяване на предимно производствена устройствена зона – Пп и 
изграждане на една малкоетажна обществено обслужваща сграда с 
предназначение „Търговски комплекс“ за нехранителни стоки, с необходимите 
паркинги, комуникации и подходи 

• Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), 
третиращ изграждането на елемент на техническата инфраструктура- 
електропровод с обхват ПИ с идентификатори № 62520.27.226 и № 62520.0.44 
за захранване на ПИ № 62520.27.18, местност „Над селото“, землището на с. 
Ресилово, общ.Сапарева баня, област Кюстендил 

• Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за 
застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.35.201, 
местност „Челяковото“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с цел 
изграждане на „Две малкоетажни къщи за настаняване на туристи“ 

• Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ и План 
за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.35.52, 
местност „Челяковото” по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня и 
проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със 
следния териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 65365.35.52 
и 65365.35.95 по КК на гр.Сапарева баня 

• Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ и План 
за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.25.354, 
местност „Таштарла” по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня и проект 
за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ със следния 
териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 65365.25.354, 
65365.25.372, 65365.25.67, 65365.25.232, 65365.25.371, 65365.25.165, 
65365.25.168, 65365.25.169, 65365.25.159, 65365.25.183, 65365.25.203, 
65365.25.380 и 65365.25.297 по КК на гр.Сапарева баня 

• Проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-
ПРЗ) на поземлен имот с № 65365.35.14, местността „Валявица“ по 
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, и проект на 
ПУП-Парцеларен план /ПП/, третиращ изграждане на елементи на техническа 
инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, с териториален 
обхват-поземлени имоти с идентификатори 65365.35.14, 65365.35.105 и 
65365.35.95 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня 

• Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ третиращ 
изграждане на елементи на техническа инфраструктура извън границите на 
урбанизирана територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за 
питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за 
отвеждане на отпадъчни и дъждовни води, и външно електрозахранване – 
средно и ниско напрежение обслужващи поземлени имоти с идентификатори 
65365.58.14, 65365.58.254, 65365.58.256, 65365.24.181, 65365.24.631, 
65365.25.378 и 65365.25.370 по КК на гр. Сапарева баня, област Кюстендил 

• Проект за подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ на 
новопроектирани електропровод и водопровод, обслужващи поземлен имот с 
идентификатор № 027008, местност „Над селото” по Картата на възстановената 
собственост /КВС/ на землището на с. Ресилово, общ. Сапарева баня, област 
Кюстендил 
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• Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ и План 
за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор № 027008, местност 
„Над селото“ по КВС на землището на с. Ресилово, общ. Сапарева баня, обл. 
Кюстендил с цел промяна предназначението на земеделска земя за 
неземеделски нужди и изграждане на „Три малкоетажни къщи за настаняване 
на туристи“ 

• Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот 
№ 65365.22.167, местност „Прогоно“ по КВС землище на гр. Сапарева баня, 
община Сапарева баня, област Кюстендил с цел промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди и „Изграждане на хотел, малък открит 
басейн и места за паркиране“ 

• Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот 
№ 65365.21.96, местност „Прогоно“ по КВС землище на гр. Сапарева баня, 
община Сапарева баня, област Кюстендил с цел промяна предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди и „Изграждане на хотел, малък открит 
басейн и места за паркиране 

• Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ и План 
за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.32.221, 
местност „Шишкова кория“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за 
промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски 
нужди, с цел изграждане на една средноетажна сграда с предназначение 
„Семеен хотел, с необходимите паркинги, комуникации и подходи“ 

• проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ и План 
за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор с № 65365.31.28, 
местност „Горнио герен“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за 
промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски 
нужди, с цел изграждане на „две малкоетажни къщи за настаняване на туристи“ 

• Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ и План 
за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор с № 65365.31.57, 
местност „Черемидарнико“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за 
промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски 
нужди, с цел изграждане на „Сгради за обществено обслужване – офисни 
сгради“ 

• Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ и План 
за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, 
местност „Фръчковица“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за промяна 
предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел 
изграждане на „Хотел, трафопост, външен басейн и необходимите паркинги, 
комуникации и подходи“ 

• Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ и План 
за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор с № 65365.35.181, 
местност „Под Ридо“ по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за промяна 
предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел 
изграждане на „три малкоетажни къщи за настаняване на туристи” 

• проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-
ПРЗ) на поземлен имот с № 65365.44.68, местността „Янкова нива“ по 
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, за промяна 
предназначението на територията на имота от земеделска земя за установяване 
на „Устройствена жилищна зона“ 

• проект на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация 
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/ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 
65365.58.254, местност „До Джерман“ по кадастралната карта на гр. Сапарева 
баня, с цел изграждане на „Хотелски комплекс“ включващ открит басейн, 
необходимите паркинги, комуникации и подходи 

• Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План 
за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.32.11, 
местност „Горнио Герен“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с цел 
изграждане на „Една средноетажна сграда за обществено обслужване с 
предназначение „Семеен хотел“ и една малкоетажна жилищна сграда с 
необходимите паркинги, външен басейн, комуникации и подходи“ 

• Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за 
застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.58.14, 
местност „До Джерман“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с цел 
изграждане на „Балнеохотелски комплекс“ включващ една средноетажна сграда 
за обществено обслужване с предназначение „Балнеохотел“, една сграда от 
допълващото застрояване с преназначение „Трафопост“ и открити басейни, с 
необходимите паркинги, комуникации и подходи 

• Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за 
застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.32.112, 
местност „Света вода“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с цел 
изграждане на „Една средноетажна сграда за обществено обслужване с 
предназначение „Семеен хотел“, с необходимите паркинги, външен басейн, 
комуникации и подходи“ 

• Проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот № 65365.32.96, местност „Шишкова 
кория“ по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, област Кюстендил за 
промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди, с цел 
„Изграждане на пет малкоетажни сгради за настаняване на туристи“ 

• Проект за Подробен устройствен план/ПУП/–План за регулация и 
застрояване/ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.23.523, 
местност „Чушева кория“ по Кадастралната карта /КК/ на гр. Сапарева баня, 
общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил, с цел установяване на Предимно 
Производствена зона-/Пп/, с предназначение „Склад за строителни материали с 
паркинг“ 

• Проект за изменение на Подробен устройствен план–План за регулация в 
обхвата на УПИ ΙV и УПИ V, кв. 126 по РП на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева 
баня, обл. Кюстендил, третиращ обособяване на нов УПИ ΙΧ, кв. 126 за „За 
плувни басейни и обществено обслужване” 

• Проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ ІV и УПИ V, кв. 126 по РП 
на гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил, третиращ обособяване на нов УПИ ІХ, 
кв. 126 "За плувни басейни и обществено обслужване" 

• ПУП-ПРЗ ЗА "Склад за строителни материали с паркинг" в обхват поземлен 
имот с идентификатор 65365.23.523, м."Чушева кория" по КК на гр. Сапарева 
баня, общ. Сапарева баня 

• „Изграждане специализирана болница по рехабилитация в УПИ ІХ 2771, кв. 
111, по плана на Сапарева баня с идентификатор № 65365.601.64 по 
кадастралната карта на гр. Сапарева баня“ 

• „Изграждане на модулна газостанция с резервоар V 10 м3 за пропан - бутан към 
съществуваща бензиностанция, находяща се в УПИ І, кв. 141, поземлен имот с 
идентификатор № 65365.603.506 по плана на гр. Сапарева баня“ 

• „Изграждане на хотел“ в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.182, 
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местност „Света Богородица”, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, общ. 
Сапарева баня, обл. Кюстендил 

• „Изграждане на топлопровод от съществуващ сондажен водоизточник – C1xГ 
до Медицински център за диагностика, лечение, рехабилитация” в поземлен 
имот с идентификатор 65365.32.358, местност „Св. Богородица“, гр. Сапарева 
баня, област Кюстендил 

• „Реконструкция и рехабилитация на път ІV – 62084 „Паничище – гр. Сапарева 
баня от км. 3 + 569. 38 до км. 9 + 147. 20“ 

• „Изграждане три малкоетажни къщи за настаняване на туристи и сграда за 
обществено обслужване с предназначение „приемна сграда и ресторант“ в 
поземлен имот № 65365.32.362, местност „Светата вода“ по кадастралната карта 
на гр. Сапарева баня“, област Кюстендил 

• „Сграда за експониране на археологическо и етнографско наследство“ в УПИ 
ІІІ – за училище, с нов идентификатор 65365.602.404 по КК на гр. Сапарева 
баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил 

• Изменение на инвестиционно предложение от „Семеен хотел и ресторант“ 
поземлен имот с идентификатор 65365.31.48, м. „Черемидарнико“ по 
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, област Кюстендил в инвестиционно 
предложение за „Изграждане на къщи за настаняване на туристи, ресторант и 
басейни“ 

Анализът на характера на горните планове, програми и инвестиционни предложения 
показва, че като се имат предвид параметрите на застрояване и предназначението на  
разглеждания ОУП, би следвало да се очаква, че реализацията му няма да окаже по-
осезаем пряк или косвен кумулативен ефект върху защитените зони, техните 
структури, функции и природозащитни цели заедно с изграждането и експоатацията на 
най-близките обекти с подобен характер. 

 

Не се очакватпреки или косвени въздействия от реализацията на разглеждания 

ОУП и респ. и някакъв кумулативен ефект с други планове, проекти и ИП, 

съществуващи или в процес на разработване или одобряване на територията на 

защитените зони или в близост до тях. 

  

3. Описание на елементите на ОУП, които самостоятелно или в 

комбинация с други ППП/ИП биха могли да окажат 

значително въздействие върху защитените зони или техните 

елементи. 

3.1 ОПИСАНИЕ НА ОСНОНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНА  

Основната цел на Общия устройствен план на община Белово е да даде цялостна 

концепция за развитие на територията на общината, отчитаща изискванията за 

интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на околната среда и адаптация към 

промените. Решенията на задачите, които произтичат от основната цел съответстват на 

нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за 

интегрирано пространствено планиране и устойчиво развитие. 

Обхватът на разработката включва землищата на всички села на територията на 

община Белово. 
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Преобладаващата селищна структура на общината е компактната, обуславена от 

природо-географските условия и преминаващи през населените места реки и главни 

пътища, които са градообразуващи фактори. 

Предвижданията на ОУПО Белово за пространствено развитие са насочени основно 

към социално-икономическото развитие, създаване на условия за реализация на 

инвестиционни инициативи, отговарящи на целите и приоритетите на регионалното 

развитие. Моделът на развитие на общината се характеризира със самите селищни 

системи и стремеж към устойчиво и балансирано развитие на цялата територия 

съобразявайки се с естествените демографски процеси, природните дадености и 

потенциала за развитие на туризма. 

Основно предназначение на териториите 

Териториалната структура на община Белово според вида на територията се дели на: 

• Урбанизирани територии (населени места и селищни образувания); 

• Територии на транспорта 

• Земеделски територии; 

• Горски територии;  

• Територии, заети от води и водни обекти 

• Защитени територии; 

• Нарушени територии за възстановяване. 

На територията на Община Белово попадат 4 защитени зони по Директива за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна, като едната от тях е защитена 

зона и по Директивата за опазване на дивите птици. 

 

Предварителният проект на Общ устройствен план на Община Белово засяга 

незначителна част от територията на 3 от защитените зони. Устройствените зони, в 

голяма част са със съществуващо застрояване, катосе предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ попадат части от 

новопроектирани УЗ с обща площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 %  от ЗЗ BG0000304 „Голак“, 

0,1229 ха, т.е. 0,1 % от ЗЗ BG0000578 „Река Марица” и 0,0913 ха, т.е. 0,0913 % от ЗЗ 

BG0001386 „Яденица”. 

Предварителният проект на Общ устройствен план на Община Белово не засяга 

територията на защитени зони BG0000636 „Ниска Рила”, BG0002129 „Рила-буфер” и 

BG0000495 „Рила”. 

ОУП не предвижда устройствена намеса в териториите, определени по реда на Закона 

за защитените територии.  Във връзка със Становище изх. № 08-00-716/09.10.2018г. на 

МОСВ, Дирекция Национален парк Рила не съгласува предвидената в ОУП промяна на 

предназначението на кадастрален имот 66319.47.16 за „Рекреационна устройствена 

зона Ок“, намираща се край яз. Белмекен в землището на с. Сестримо, община Белово, 

тъй като този вид дейности са недопустими спрямо режима на опзване в Плана за 

управление на НП Рила. Горепосоченото становище на парка е взето предвид и 

„Рекреационна устройствена зона Ок“ в обхвата на НП „Рила“ е отпаднала от 

Предварителния проект на ОУПО, тъй като противоречи на режима на опазване в плана 

за управление на парка.  

Елементите на плана, които има вероятност да окажат незначително въздействие върху 

защитените зони са дадени в Таблица № 3.1. 
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Таблица 3.1.

ЗАЩИТЕНА 

ЗОНА ЗЕМЛИЩЕ ЕКАТТЕ 

УСТРОЙСТВЕНА 

ЗОНА /ОУПО/ ИМОТ N 

ПЛОЩ НА 

ИМОТ В ЗЗ 

НАЧИН НА ТРАЙНО 

ПОЛЗВАНЕ ПО КК ИЛИ 

КВС 

НАСТОЯЩО 

СЪСТОЯНИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

% ОТ 

ТЕРИТОРИЯТА 

НА ЗЗ 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Гробище 0,347 15,313 

Територии за нуждите на 

горското стопанство  0,0014 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 0,478 3,355 

Други територии заети от 

селско стопанство  0,0003 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 0,479 0,103 

Други територии заети от 

селско стопанство  0,00001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 0,617 18,038 Пасища, Мери  0,0017 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 0,629 2,807 Полски пътища  0,0003 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 27,5 5,306 Ниви /орна земя/  0,0005 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 27,6 0,853 Ниви /орна земя/  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 27,9 0,197 Ниви /орна земя/  0,00002 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 27,1 0,467 Ниви /орна земя/  0,00004 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 27,11 0,9 Ниви /орна земя/  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 27,12 0,589 Ниви /орна земя/  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,1 0,441 

Използвани естествени 

ливади  0,00004 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,2 0,874 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,3 1,039 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,4 1,039 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,5 0,467 Естествени ливади  0,00004 

BG0000304 с. Момина Клисура 48903 Жм 35,6 0,295 Естествени ливади  0,00003 
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"Голак" 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,7 0,317 Естествени ливади  0,00003 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,8 0,717 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,9 0,5 Естествени ливади  0,00005 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,1 0,793 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,11 0,604 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,12 0,184 

Използвани естествени 

ливади  0,00002 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,13 0,5 Естествени ливади  0,00005 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,14 1,612 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,15 1,201 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,16 0,6 

Използвани естествени 

ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,17 1,8 Естествени ливади  0,0002 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,18 0,6 

Използвани естествени 

ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,19 1,1 

Използвани естествени 

ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,2 0,7 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,21 0,603 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,22 0,7 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,23 0,9 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,24 0,5 Естествени ливади  0,0000 
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BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,25 0,5 

Използвани естествени 

ливади  0,00005 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,26 0,4 Естествени ливади  0,00004 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,27 0,3 Естествени ливади  0,00003 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,28 0,3 Естествени ливади  0,00003 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,29 0,9 Естествени ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 35,3 1,508 

Използвани естествени 

ливади  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,3 0,523 Ниви /орна земя/  0,00005 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,4 0,233 Полски пътища  0,00002 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,5 2,426 Ниви /орна земя/  0,0002 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,6 0,729 Ниви /орна земя/  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,7 1,083 Ниви /орна земя/  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,8 0,2 Ниви /орна земя/  0,00002 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,9 0,469 Ниви /орна земя/  0,00004 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,1 1,059 Ниви /орна земя/  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,11 0,624 Ниви /орна земя/  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,12 0,9 Ниви /орна земя/  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,13 0,799 Ниви /орна земя/  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,14 1,082 Ниви /орна земя/  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 36,15 1,188 Ниви /орна земя/  0,0001 
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BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 38,1 0,42 Ниви /орна земя/  0,00004 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 38,2 0,447 Ниви /орна земя/  0,00004 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 38,3 0,419 Ниви /орна земя/  0,00004 

BG0000304 

"Голак" с. Момина Клисура 48903 Жм 38,4 0,695 Ниви /орна земя/  0,0001 

BG0000304 

"Голак" с.Габровица 14163 Ти 26,73 3,743 Пасища, мери  0,00255 

BG0000304 

"Голак" с. Момина клисура 48903 Ти 0,167 27,423 

Други територии заети от 

селско стопанство 

ВЕЦ "Момина 

Клисура" 0,00251 

BG0000304 

"Голак" с. Момина клисура 48903 Ти 0,171 1,636 

Други територии заети от 

селско стопанство 

ВЕЦ "Момина 

Клисура" 0,00015 

BG0000304 

"Голак" с. Момина клисура 48903 Ти 0,173 4,976 

Други територии заети от 

селско стопанство 

ВЕЦ "Момина 

Клисура" 0,00046 

BG0000304 

"Голак" с. Момина клисура 48903 Ти 0,175 3,385 

Други територии заети от 

селско стопанство 

ВЕЦ "Момина 

Клисура" 0,00031 

BG0000304 

"Голак" с. Момина клисура 48903 Ти 33,1 2,018 Полски пътища 

Обслужващ път 

към ВЕЦ 0,00018 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 0,471 1,596 Храсти  0,0011 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 0,472 6,012 Храсти  0,0041 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 0,473 1,841 Полски пътища  0,0013 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 0,482 1,176 Храсти  0,0008 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,6 0,899 Ниви /орна земя/  0,0006 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,7 0,858 Ниви /орна земя/  0,0006 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,8 1,633 Ниви /орна земя/  0,0011 
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BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,9 0,664 Ниви /орна земя/  0,0005 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,1 1,157 Ниви /орна земя/  0,0008 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,11 2,435 Ниви /орна земя/  0,0017 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,12 0,37 Ниви /орна земя/  0,0003 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,13 0,73 Ниви /орна земя/  0,0005 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,14 0,913 Ниви /орна земя/  0,0006 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,15 0,872 Ниви /орна земя/  0,0006 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,16 2,357 Ниви /орна земя/  0,0016 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,17 1,119 Ниви /орна земя/  0,0008 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,18 2,388 Ниви /орна земя/  0,0016 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,19 0,925 Ниви /орна земя/  0,0006 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,2 2,88 Ниви /орна земя/  0,0020 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,21 0,964 Ниви /орна земя/  0,0007 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,22 1,133 Ниви /орна земя/  0,0008 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,23 1,6 Ниви /орна земя/  0,0011 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,24 0,736 Ниви /орна земя/  0,0005 



 

32 

 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,25 3,281 Ниви /орна земя/  0,0022 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,26 3,315 Ниви /орна земя/  0,0023 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,27 2,264 Ниви /орна земя/  0,0015 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,28 2,147 Ниви /орна земя/  0,0015 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Гробище 34,29 3,017 Ниви /орна земя/  0,0021 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пп 1,390 2,218 

Стопански дворове и произв. 

Бази на селското стоп.  0,0015 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пп 1,391 2,482 

Стопански дворове и произв. 

Бази на селското стоп.  0,0017 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пп 1,2238 9,06 

Стопански дворове и произв. 

Бази на селското стоп.  0,0062 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пп 1,2239 10,005 Жилищни територии  0,0068 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пп 1,2154 0,504 Ниви /орна земя/  0,0003 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2155 1,219 Ниви /орна земя/  0,0008 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2156 3,687 Ниви /орна земя/  0,0025 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2157 1,197 Ниви /орна земя/  0,0008 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2159 1,748 Ниви /орна земя/  0,0012 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2160 1,267 Ниви /орна земя/  0,0009 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2161 1,019 Ниви /орна земя/  0,0007 
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BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2162 1,337 Ниви /орна земя/  0,0009 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2163 1,393 Ниви /орна земя/  0,0009 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2164 1,452 Ниви /орна земя/  0,0010 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2165 1,418 Ниви /орна земя/  0,0010 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2166 0,742 Ниви /орна земя/  0,0005 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2167 0,777 Ниви /орна земя/  0,0005 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2168 1,161 Ниви /орна земя/  0,0008 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2169 3,237 Ниви /орна земя/  0,0022 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2170 1,227 Ниви /орна земя/  0,00084 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2171 0,71 Ниви /орна земя/  0,00048 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2172 0,962 Ниви /орна земя/  0,00065 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2173 1,261 Ниви /орна земя/  0,00086 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2174 1,991 Ниви /орна земя/  0,00136 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2175 0,558 Ниви /орна земя/  0,00038 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2176 2,357 Ниви /орна земя/  0,00160 
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BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2177 2,521 Ниви /орна земя/  0,00172 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2178 1,64 Ниви /орна земя/  0,00112 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2179 1,321 Ниви /орна земя/  0,00090 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2180 1,602 Ниви /орна земя/  0,00109 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Са 1,2250 23,334 

Други територии заети от 

селско стопанство 

Съществуващ и 

действащ градски 

стадион 0,01588 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2254 3,177 

Гори и храсти в земеделска 

земя  0,00216 

BG0000578 "Река 

Марица" гр.Белово 03592 Пч 1,2255 0,268 

Транспорт 

(ЖП,Държ.Път.Мрежа)  0,00018 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Ти 0,489 0,551 ЖП линии  0,00038 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Ти 34,33 0,559 Ниви /орна земя/  0,00038 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Ти 34,34 0,296 Ниви /орна земя/  0,00020 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Ти 34,35 0,983 Ниви /орна земя/  0,00067 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Ти 34,36 1,124 Ниви /орна земя/  0,00076 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Ти 34,37 1,05 Ниви /орна земя/  0,00071 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Ти 34,38 1,084 Ниви /орна земя/  0,00074 

BG0000578 "Река 

Марица" с. Мененкьово 47812 Ти 34,39 36,821 Ниви /орна земя/  0,02506 
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BG0001386 

"Яденица" гр.Белово 03592 Ок* 5,3 1,26 

Недървопроизводителни 

горски площи  0,0007 

BG0001386 

"Яденица" гр.Белово 03592 Ок* 5,4 26,108 

Недървопроизводителни 

горски площи  0,0153 

BG0001386 

"Яденица" гр.Белово 03592 Ок* 5,5 94,306 

Недървопроизводителни 

горски площи  0,0554 

BG0001386 

"Яденица" гр.Белово 03592 Ок* 5,109 14,582 

Недървопроизводителни 

горски площи  0,0086 

BG0001386 

"Яденица" гр.Белово 03592 Ок* 8,209 1,671 

Дървопроизводителни горски 

площи  0,0010 

BG0001386 

"Яденица" гр.Белово 03592 Ссж 

Част имот 

5.127 

14.983 от 

297.979 

Недървопроизводителни 

горски площи  0,01020 

Общо % от защитена зона Голак: 0.0138, т.е. 0.01%      

Общо % от защитена зона Марица: 0.1229, т.е. 0.1%      

Общо % от защитена зона Яденица 0.0913. т.е. 0.09%      
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3.2 ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И ЕКСПОЛАТАЦИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОУП. ВЪЗМОЖНИ ВЕРОЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 

МЕСТООБИТАНИЯ  ИВИДОВЕ 

Връзката между елементите на строителство и експлоатация при реализация на ОУП, 

всички възможни вероятни въздействия с потенциално отражение върху 

местообитанията и видовете, както и оценка на възможността тези въздействияса 

оценени на този етап на планиране и необходимостта от условия за следващите етапи 

на планиране и проектиране са показани на долната Таблица № 3.2. 

 

Таблица  №3.2 

Елементи на ОУП на 

общинаБелово 

Възможни вероятни въздействия с 

потенциално отражение върху местообитанията и 

видовете в близост до и на територията на ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица”, ЗЗ BG0000495 ,,Рила” и ЗЗ BG 0001386 

,,Яденица” 

Етап на планиране и 

оценка на въздейстивята 

Строителство на сгради и 

съоръжения предвидени с 

ОУП  

• пряко унищожаване или увреждане на 

местообитания в  близост до или в  ЗЗ;  

• фрагментация на местообитания и прекъсване на 

биокоридори за придвижване на наземни 

животински видове в близост до или в  ЗЗ;  

• смъртност на индивиди (унищожаване по време 

на строителство на типични видове за 

местообитанието и увреждане структурата и 

функциите на техните популации) в близост до или в  

ЗЗ;; 

• увреждане на ландшафта, увреждане на 

възможностите за устойчиво природосъобразно 

развитие на защитените зони (природосъобразен 

туризъм, земеделски земи); 

• прогонване на животни и птици заради засилено 

човешко присъствие;  

• замърсяване със строителни и твърди битови 

отпадъци – влошаване качеството на съседни 

местообитания;  

• нарушаване на водния баланс на ливадите и 

пасищата в следствие пресушаване;  

Предварителна оценка на 

въздействията на този етап 

от планиране, условия за 

изпълнение и по-подробна 

оценка на следващите етапи 

на планиране и проектиране.  

Съпътстващи инженерни 

съоръжения – огради, 

противоерозионни 

съоръжения, отводнителни 

съоръжения и др.  

• пряко унищожаване и увреждане на 

местообитания в близост до или в  ЗЗ;  

• прегради за периодични, сезонни или 

многогодишни миграции на животни и 

фрагментация на местообитания в близост до или в  

ЗЗ; 

• увреждане качеството на съседните 

местообитания;  

• увреждане на ландшафта, увреждане на 

възможностите за устойчиво природосъобразно 

развитие на защитените зони                                                   

( природосъобразен туризъм, земеделски земи ). 

Предварителна оценка на 

въздействията на този етап 

от планиране, условия за 

изпълнение и по-подробна 

оценка на следващите етапи 

на планиране и проектиране. 

Временни строителни 

площадки и съоръжения, 

строителни дейности.  

• пряко унищожаване и увреждане на 

местообитания в близост до или в  ЗЗ;  

• смъртност на бавноподвижни животински видове 

(унищожаване по време на строителство) в близост 

до или в  ЗЗ;  

• шумово замърсяване (безпокойство и прогонване 

на животни) в близост или в  ЗЗ;  

Условия за изпълнение и по-

подробна оценка на 

следващите етапи на 

планиране и проектиране. 
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• въздушно замърсяване (повлияване на 

растителните видове и растителните съобщества – 

физиологични и биохимични реакции на 

замърсяването на ниво организъм, промяна във 

видовият състав на ниво растителни съобщества или 

групировки); 

• повишена опасност от пожари (изхвърляне на 

фасове, искри от строителната механизация и др.);  

• опасност от инциденти замърсявания в близост 

до или в  ЗЗ; 

• прогонване на животни заради засилено човешко 

присъствие в близост до или в  ЗЗ;   

Депониране на излишни 

материали (пръст, скална 

маса) в резултат от 

строителството 

• пряко унищожаване на местообитания в близост 

до или в  ЗЗ; 

Условия за изпълнение на 

по – подробна оценка на 

следващите етап от 

планиране.  

Озеленителни и 

рекултивационни дейности 
• нахлуване на агресивни видове, увреждане на 

типичните природни местообитания (видов състав); 

• промяна на структурата и видовия състав на 

местообитанията, което ги прави непригодни за 

видовете, обект на опазване;  

Условия за изпълнение на 

по – подробна оценка на 

следващите етапи от 

планиране.  

Увеличен антропогенен 

натиск при експлоатацията 

на отделните устройствени 

зони предвидени с ОУП и 

на комплексите в тях.    

• Унищожаване на структура на съседни 

местообитания вследствие утъпкване и др. в близост 

до или в  ЗЗ; 

• шумово замърсяване (безпокойство и прогонване 

на животни) в близост до или в  ЗЗ;  

• светлинно замърсяване вследствие осветителните 

съоръжения в близост до или в  ЗЗ;  

• смъртност на птици (стъпкване на гнезда и яйца 

на наземно гнездящи птици);  

• повишена опасност от пожари (изхвърляне на 

фасове, палене на огън и др.); 

• опасност от инцидентни замърсявания при 

аварии в инфрасттруктурата в близост до или в  ЗЗ;   

• увреждане на възможностите за устойчиво 

природосъобразно развитие на защитените зони;   

• прогонване на животни заради засилено човешко 

присъствие в близост до или в  ЗЗ;  

• замърсяване на водите и терените с изличшни 

отпадъчни води и отпадъци, генерирани от града и 

обособените курортни комплекси в него;  

Предварителна оценка на 

въздействията на този етап 

от планиране, условия за 

изпълнение и по-подробна 

оценка на следващите етапи 

на планиране и проектиране. 

Поддържане на зелени 

площи чрез поливане, 

наторяване, пръскане с 

различни химични в-ва и 

други.  

• опасност от промяна на водния режим в близост 

до или в  ЗЗ; 

• акумулация на биогени в близост до или в  ЗЗ; 

Условия за изпълнение на 

по – подробна оценка на 

следващите етапи от 

планиране. 

 

На Таблица № 3.2 са обобщени възможните вероятни видове въздействия, 

произтичащи от реализацията на ОУПи връзката му с: 

− неговия обхват по отношение местоположението му спрямо защитените зони;  

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

ефекта върху местообитанията и видовете дали въздействията имат дълготрайно 

въздействие или имат временен ефект; по отношение времетраенето на 

въздействията дали въздействията са постоянни, краткосрочни, периодични, 

инцидентни (не се предполага задължително да възникнат);  
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− 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. По-нататък 

се оценява възможния комбиниран ефект върху тях. 

− с какви други планове, програми и инвестиционни намерения може да има 

кумулативен ефект. 

Таблица  №3.2 

Вид 

въздействие 

Обхват на 

въздействието  

Фаза на 

въздействие 

Трайност 

Периодичност 

Възможни комбинирани 

въздействия 

Възможни 

кумулативни 

въздействия (други 

проекти) 

Пряко -  

унищожаване на 

местообитания.  

Части от 

новопроектираните 

устройствени зони в 

плана попадат в 

защитени зони ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, 

ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” и ЗЗ 

BG0001386 

„Яденица”.  

ЗЗ BG0000636 „Ниска 

Рила”, BG0002129 

„Рила-буфер” и 

BG0000495 ,,Рила” не 

са засегнати от 

устройствените 

решения, предвидени 

в ОУП..  

Строителство - 

дългосрочно, 

постоянно и 

необратимо.  

Трайно увреждане качеството на 

съседни местообитания при 

експлоатация поради: 

• прогонване на индивидите 

заради шумово и светлинно 

замърсяване и/или засилено 

човешко присъствие. 

• прекъсване на важни екотони и 

прекъсване на достъпа до ключови 

местообитания (смъртност, 

прогонване, непреодолими 

инженерни съоръжения). 

• фрагментиране на 

местообитанията и изолиране на 

малки парчета иначе подходящи 

местообитания (смъртност, 

прогонване, непреодолими 

инженерни съоръжения). 

Не може да се очаква 

кумулативен ефект с 

реализацията и на 

други ИП, планове и 

програми от загуба на 

местообитания 

предмет на опазване в 

в защитените зони 

Фрагментация на 

местообитания.  

Части от 

новопроектираните 

устройствени зони в 

плана попадат в 

защитени зони ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, 

ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” и ЗЗ 

BG0001386 

„Яденица”. ЗЗ 

BG0000636 „Ниска 

Рила”, BG0002129 

„Рила-буфер” и 

BG0000495 ,,Рила” не 

са засегнати от 

устройствените 

решения, предвидени 

в ОУП. 

Строителство 

и експлоатация 

- дългосрочно 

и постоянно.  

• прогонване на индивиди заради 

шумово и светлинно замърсяване 

и/или засилено човешко 

присъствие. 

• пряко унищожаване на 

местообитания; 

Възможни по 

отношение само на 

отделни животински 

видове. 

Смъртност на 

индивиди.  

 

Части от 

новопроектираните 

устройствени зони в 

плана попадат в 

защитени зони ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, 

ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” и ЗЗ 

BG0001386 

„Яденица”.  

BG0000636 „Ниска 

Строителство - 

краткосрочно 

по време на 

строителството. 

Експлоатация -

дългосрочно, 

периодично, 

необратимо по 

време на 

експлоатацията

.   

Увреждане структурата и 

функциите на популации на 

типични видове и влошаване на 

техния БПС 

• фрагментирането и 

увреждането на местообитанията 

чрез прекъсване на важни екотони 

и достъпа до ключови 

местообитания.  

• Прекъсването на биокоридори 

за миграцията/разпространението 

Слаб риск – само по 

отношение на някои 

бавно подвижни 

индивиди (насекоми, 

земноводни и 

влечуги), които 

обитават и 

териториите извън ЗЗ 

или са във някакви 

взаимоотношения с 

индивиди от ЗЗ.  
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Рила”, BG0002129 

„Рила-буфер” и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила” не 

са засегнати от 

устройствените 

решения, предвидени 

в ОУП. (не се очаква 

фрагментационен 

ефект на 

биокоридорите).  

на видовете.  

Прогонване на 

животни заради 

засилено 

човешко 

присъствие.  

Части от 

новопроектираните 

устройствени зони в 

плана попадат в 

защитени зони ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, 

ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” и ЗЗ 

BG0001386 

„Яденица”. 

BG0000636 „Ниска 

Рила”, BG0002129 

„Рила-буфер”  и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила” не 

са засегнати от 

устройствените 

решения, предвидени 

в ОУП. 

Строителство/ 

експлоатация -  

дълготрайно, 

постоянно 

 

 

Има комбинирано въздействие 

върху качеството на 

местообитанията, както и може да 

спомогне за увреждане и 

прекъсване на някои биокоридори.   

Възможно е по 

отношение на някои 

видове чувствителни 

към фактор 

безпокойство – птици 

и някои бозайници.  

Инженерни 

прегради за 

нормалното 

функциониране 

на Части от 

новопроектиран

ите 

устройствени 

зони в плана 

попадат в 

защитени зони 

ЗЗ BG0000304 

,,Голак”, ЗЗ 

BG0000578 

„Река Марица 

местообитанията 

Части от 

новопроектираните 

устройствени зони в 

плана попадат в 

защитени зони ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, 

ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” и ЗЗ 

BG0001386 

„Яденица”. 

BG0000636 „Ниска 

Рила”, BG0002129 

„Рила-буфер”  и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила” не 

са засегнати от 

устройствените 

решения, предвидени 

в ОУП. 

Строителство/ 

експлоатация -  

дълготрайно, 

постоянно.  

 

Има комбинирано въздействие 

върху качеството на 

местообитанията (прекъсване на 

екотони и достъп до ключови 

местообитания; фрагментация и 

изолиране на малки парчета 

местообитания).   

 

Възможно е само по 

отношение на някои 

наземно бавно 

придвижващи се 

видове - влечуги и 

земноводни, които 

може да обитават и 

територията на ЗЗ.  

Шумово 

замърсяване.  

Части от 

новопроектираните 

устройствени зони в 

плана попадат в 

защитени зони ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, 

ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” и ЗЗ 

BG0001386 

„Яденица”.  

BG0000636 „Ниска 

Рила”, BG0002129 

„Рила-буфер” и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила” не 

Строителство/ 

експлоатация -  

дълготрайно, 

постоянно 

Чрез прогонване на 

чувствителните видове има 

комбинирано въздействие върху 

качеството на местообитанията. 

Безпокойство на  

чувствителните към 

човешкото 

присъствие видове.   
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са засегнати от 

устройствените 

решения, предвидени 

в ОУП. 

(не се очаква 

фрагментационен 

ефект на 

биокоридорите).  

Светлинно 

замърсяване.   

Части от 

новопроектираните 

устройствени зони в 

плана попадат в 

защитени зони ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, 

ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” и ЗЗ 

BG0001386 

„Яденица”. 

BG0000636 „Ниска 

Рила”, BG0002129 

„Рила-буфер” и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила” не 

са засегнати от 

устройствените 

решения, предвидени 

в ОУП. 

(отблъскване и 

безпокойство на 

животни или 

обратното - 

привличане   им).  

Експлоатация -  

дълготрайно, 

постоянно 

Чрез прогонване на 

чувствителните видове има 

комбинирано въздействие върху 

качеството на местообитанията.  

Безпокойство на  

нощно активни 

видове.   

Нарушаване на 

водния баланс.  

Части от 

новопроектираните 

устройствени зони в 

плана попадат в 

защитени зони ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, 

ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” и ЗЗ 

BG0001386 

„Яденица”. 

BG0000636 „Ниска 

Рила”, BG0002129 

„Рила-буфер” и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила” не 

са засегнати от 

устройствените 

решения, предвидени 

в ОУП.. 

(унищожаване на 

хранителен ресурс и 

подходящи места за 

хранене/ почивка, 

гнездови биотопи).  

Експлоатация - 

дългосрочно, 

постоянно, 

необратимо 

докато 

курортния 

комплекс е 

действащ;  

 

Има комбинирано въздействие със 

унищожаване на местообитания, 

пресушаване на влажни зони и 

фрагментация.  

 

Не се очаква такъв в 

следствие на 

реализацията на 

ОУП.  

Изхвърляне на 

отпадъци.  

Части от 

новопроектираните 

устройствени зони в 

плана попадат в 

защитени зони ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, 

Строителство/ 

експлоатация  - 

локално, 

средносрочно 

или 

дългосрочно, 

Има комбинирано въздесйтвие със 

замърсяване на водите, 

унищожаване на местообитания.  

При безразборно и 

неконтролирано 

изхвърляни на 

отпадъци на 

територията на 

защитените зони.  
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ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” и ЗЗ 

BG0001386 

„Яденица”. 

BG0000636 „Ниска 

Рила”, BG0002129 

„Рила-буфер”  и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила” не 

са засегнати от 

устройствените 

решения, предвидени 

в ОУП.. 

(нерегламентирани 

депа). Влошаване на 

хранителната база на 

животинските видове 

и качеството на 

местата за хранене, 

почивка, гнездене 

обратимо след 

премахване на 

въздействието.  

Повишена 

опасност от 

пожари  

Части от 

новопроектираните 

устройствени зони в 

плана попадат в 

защитени зони ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, 

ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” и ЗЗ 

BG0001386 

„Яденица”. 

BG0000636 „Ниска 

Рила”, BG0002129 

„Рила-буфер” и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила” не 

са засегнати от 

устройствените 

решения, предвидени 

в ОУП. 

Строителство/ 

експлоатация -  

временно, 

инцидентно. 

Може да доведе до временно 

(възстановимо) увреждане на 

местообитания и популации.  

Реализацията на ОУП 

може да доведе до 

увеличаване на този 

риск в съседните на 

устройствените зони 

територии в резултат 

най-вече на човешка 

небрежност 

(изхвърляне на 

незагасени фасове, 

неправилно боравене 

с отоплителни уреди 

и др.). 

Опасност от 

инцидентни -  

замърсявания 

при аварии в 

изградената 

инфраструктура.   

Части от 

новопроектираните 

устройствени зони в 

плана попадат в 

защитени зони ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, 

ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” и ЗЗ 

BG0001386 

„Яденица”. 

BG0000636 „Ниска 

Рила”, BG0002129 

„Рила-буфер”  и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила” не 

са засегнати от 

устройствените 

решения, предвидени 

в ОУП. 

Експлоатация -  

временно, 

инцидентно. 

Може да доведе до временно 

(възстановимо) увреждане на 

местообитания и популации.  

Такъв  риск може да 

се прояви, но извън 

ЗЗ.  
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Нахлуване на 

чужди видове в 

природните 

местообитания.  

Части от 

новопроектираните 

устройствени зони в 

плана попадат в 

защитени зони ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, 

ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” и ЗЗ 

BG0001386 

„Яденица”.  

BG0000636 „Ниска 

Рила”, BG0002129 

„Рила-буфер” и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила” не 

са засегнати от 

устройствените 

решения, предвидени 

в ОУП. 

Строителство и 

експлоатация -  

дълготрайно, 

постоянно.  

Може да доведе до подмяна във 

видовия състав на природни 

местообитания. 

Съществува риск при 

масово озеленяване 

на по-големите 

комплекси с чужди и 

нетипични за 

страната, най-вече 

агресивни  храстови и 

дървесни видове. 
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4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и 

целите на управление на национално и международно ниво и 

тяхното отчитане при изготвянето на план, програма и 

проект/ОУП.  

4.1. Защитена зона BG0000304,,Голак” 

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

местообитания и на дивата флора и фауна 

Площ (дка)–обща площ на зоната 10930.5064 ха; 

Екологична информация 

Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/EEC, които се 

срещат в обекта. Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на 

типовете хабитати в Приложение I към Директива 92/43/EEC. 

Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение Iкъм Директива 92/43/EEC. 

Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното 

разнообразие. 

% Покр. - процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта. 

Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият 

тип хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: A- отлична 

представителност, B- добра представителност, C- значима представителност, D- 

незначително наличие. 

Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 

отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 

Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p>15%; B) 15 >= p> 2%; C) 

2 >= p>0 

Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен 

хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) 

степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) 

възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: 

отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване. 

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 

природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като 

се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната 

система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима 

стойност 

 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
 

5210 Храсталаци с Juniperus spp. Arborescent matorral with Juniperus spp.  

 

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

 

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

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)  
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62АО Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества Eastern sub-mediterranean 

dry grasslands (Scorzoneratalia villosae) 

 

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

алпийския пояс 

 

6510 Низинни сенокосни ливади 

Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 

8210 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo 

albi-Veronicion dillenii 

 

8220 Хазмофитна растителност no силикатни скални склонове 

 

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo 

albi-Veronicion dillenii 

 

8310 Неблагоустроени пещери  

Caves not open to the public 

 

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum Luzulo-Fagetum beech forests 

 

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 

 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)  

 

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 

 

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

 

91АА  * Източни гори от космат дъб  

Eastern white oak forests 

 

91MO Балкано-панонски церово-горунови гориPannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak 

forests 

 

91WO Мизийски букови гори  

Moesian beech forests 

 

91ZO Мизийски гори от сребролистна липаMoesian silver lime woods 

 

9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор 
 

ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/ЕЕС и Приложение II на Дир. 

92/43/EEC 

Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 

79/409/EECи на всичкиживотински и растителни видове, изброени в Приложение II на 

Директива 92/43/EEC. 

Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. 
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Латинско Име - наименование на видовете съгласно Приложение II към Директива 

92/43/EECиДиректива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното 

разнообразие и другиизточници. 

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. 

Използвана е следната класификация: 

Местна попул. - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 

целогодишно. Миграц. попул. - миграционна популация от: 

Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на 

малките.  

Зимув. - зимуващи видове, зползват обекта през зимата. 

Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за 

сменяне на перата/козината извън местата за размножаване. 

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е 

неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е 

уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За 

някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и 

женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви 

цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали 

видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за 

популацията, тя е отбелязана като налична (P). 

Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва 

за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в 

сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за 

приблизителна оценка: A) 100% >= p> 15%; B) 15% >= p>2%; C) 2% >= p> 0%. Във 

всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя 

трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) незначителна популация. 

Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 

използвана "най-добра експертна преценка": A) отлично опазване (елементи в отлично 

състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро 

опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 

Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 

естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) 

изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на 

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

Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. 

Използвана е "най-добра експертна преценка", съгласно следната класификационна 

система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност.  



 

46 

 

 

Видове, включени в чл. 4 на Директива 2009/147/EC и Приложение I на Дир.92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

 

 

Миграционна Популация Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    

 

Премин Попул.      

 

Опазв.    

 

Изолир. Цял.Оц. 

1093 Austropotamobius torrentium 
P 

   
D A C B 

1308 Barbastella barbastellus 
R 

   
C B C A 

1137 Barbus plebejus 
P 

   
D    

1193 Bombina variegata 
R 

   
C A C A 

1352     Canis lupus     
C A C A 

1088 Cerambyx cerdo 
R 

   
C B C A 

1220     Emys orbicularis 
P 

   
C A C B 

6199    Euplagiaquadripunctaria 
V 

   
C A C B 

2327     Himantoglossum caprinum 
R 

   
C B C B 

1 083     Lucanus cervus 
R 

   
C B C A 

1355 Lutra lutra     
C B C B 

1310 Miniopterus schreibersii 
C 

   
C B C A 

1310 Miniopterus schreibersii 
C 

   
B A C A 

1089 Morimus funereus 
R 

   
C B C A 

1323 Myotis bechsteinii 
R 

   
C B C A 

1307 Myotis blythii 
C 

   
B B C B 

131 6 Myotis capaccinii 
C 

   
B B C B 

1321 Myotis emarginatus 
P 

   
D    

1324 Myotis myotis     
B B C B 

1305 Rhinolophus euryale 
P 

   
D    

1304 Rhinolophus ferrumequinum 
C 

   
C B C C 

1303 Rhinolophus hipposideros 
P 

   
C B C C 

1087 Rosalia alpina 
R 

   
C B C A 

1219  Testudo graeca 
P 

   
C A B A 

1217 Testudo hermanni 
P 

   
C A C A 

1171 Triturus karelinii 
P 

   
C A C B 
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Други характеристики на защитената зона 

Широколистните гори доминират, но има и гори с изкуствен бор и смесени гори, на 

места обработваема земя и храстови съобщества. Има малки селища в зоната. 

Границите на зоната са добре дефинирани - насевер магистрала; на запад и на юг –

речни корита и естествени гори по хълмовете на изток. Почти централно в зоната се 

намира уникално село, както и други отделени къщи разположени в северозападната 

част. Останалата част от зоната е почти недостъпна, поради ерозирани и хлъзгавичерни 

пътища. 

 

КА ЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ 

От 51 наблюдавани вида птици, 44 са включени в българския Закон за биологичното 

разнообразие и 31 от тях са от европейско природозащитно значение, сред тях има 5 

вида от списъка SPEC 2, 11 от списъка на SPEC 3 и 15 от списъка SPEC 4. 7 вида са 

описани като "уязвими", 1 вид като "рядък", 7 вида с "намаляваща”, а 35 вида – със 

"стабилна" численост. Зоната поддържа естествени широколистни гори (бук и дъб), 

изкуствени иглолистни насаждения (черен и бял бор), естествени и полуестествени 

тревни съобщества с ниско човешко въздействие и добра структура и статус. 

4.2. ЗЗ BG0000578 Река Марица 

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

местообитания и на дивата флора и фауна 

Площ (дка) – обща площ на зоната14693.1ха; 

Екологична информация 

Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/EEC, които се 

срещат в обекта. Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на 

типовете хабитати в Приложение I към Директива 92/43/EEC. 

Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение Iкъм Директива 92/43/EEC. 

Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното 

разнообразие. 

% Покр. - процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта. 

Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият 

тип хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: A - отлична 

представителност, B- добра представителност, C- значима представителност, D- 

незначително наличие. 

Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 

отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 

Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p>15%; B) 15 >= p> 2%; C) 

2 >= p>0 

Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен 

хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) 

1032 Unio crassus 
R 

   
C B C B 

1354     Ursus arctos     
C A C A 

2635  Vormelaperegusna 
P 

   
C A C B 
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степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) 

възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: 

отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване. 

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 

природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като 

се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната 

система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима 

стойност 

 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 

 

Природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition 

 

Природно местообитание 3260 Равнинни или планински реки с растителност от 

Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion 

 

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

 

Природно местообитание 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi 

 

Природно местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови 

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

 

Природно местообитание 6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас 

Thero-Brachypodietea 

 

Природно местообитание 62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества 

 

Природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи 

треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 

Природно местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади 

Природно местообитание 91AA * Източни гори от космат дъб 

 

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

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

Природно местообитание 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори 

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

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 

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

 

ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/ЕЕС и Приложение II на Дир. 

92/43/EEC 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_7.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_8.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_12.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_10.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_11.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_9.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_130_13.zip
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Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 

79/409/EECи на всичкиживотински и растителни видове, изброени в Приложение II на 

Директива 92/43/EEC. 

Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. 

Латинско Име - наименование на видовете съгласно Приложение II към Директива 

92/43/EECиДиректива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното 

разнообразие и другиизточници. 

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. 

Използвана е следната класификация: 

Местна попул. - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 

целогодишно. Миграц. попул. - миграционна популация от: 

Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на 

малките.  

Зимув. - зимуващи видове, зползват обекта през зимата. 

Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за 

сменяне на перата/козината извън местата за размножаване. 

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е 

неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е 

уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За 

някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и 

женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви 

цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали 

видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за 

популацията, тя е отбелязана като налична (P). 

Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва 

за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в 

сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за 

приблизителна оценка: A) 100% >= p> 15%; B) 15% >= p>2%; C) 2% >= p> 0%. Във 

всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя 

трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) незначителна популация. 

Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 

използвана "най-добра експертна преценка": A) отлично опазване (елементи в отлично 

състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро 

опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 

Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 

естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) 

изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на 

разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
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Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. 

Използвана е "най-добра експертна преценка", съгласно следната класификационна 

система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност. 

Видове, включени в чл. 4 на Директива 2009/147/EC и Приложение I на Дир.92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

 

 

Миграционна Популация Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    

 

Премин Попул.      

 

Опазв.    

 

Изолир. Цял.Оц. 

1130 Aspius aspius R    C B A A 

1093 Austropota mobius torrentium P    D C C C 

1308 Barbastella barbastellus V    D    

1137 Barbus plebeius C    B B C B 

1188 Bombina bombina P    C A C A 

1193 Bombina variegata V    C C C C 

1352 Canis lupus P    D    

1088 Cerambyx cerdo R    C C C B 

4045 Coenagrion ornatum R    C A C A 

5194 Elaphe sauromates P    C A C B 

1220 Emys orbicularis C    B A C A 

1074 Eriogaster catax V    C C C C 

6199 Euplagia quadripunctaria V    C B C B 

1083 Lucanus cervus R    C C C B 

1355 Lutra lutra     C A C A 

1060 Lycaena dispar R    C A B A 

1222 Mauremys caspica P    C C C C 

2609 Mesocricetus newtoni V    D    

1310 Miniopterus schreibersii R    C B C C 

1089 Morimus funereus R    C C C B 

2617 Myomimus roachi V    C B C C 

1323 Myotis bechsteinii V    D    

1307 Myotis blythii R    C B C C 

1316 Myotis capaccinii V    D    

1321 Myotis emarginatus R    C B C C 

1324 Myotis myotis R    C B C C 
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Други характеристики на защитената зона 

Първата част на зоната включва 105 км по реката. Районът се състои предимно от 

открити площи, горските райони са много оскъдни и се състоят главно от изкуствени 

петна тополи. Биокоридорът включва ЗЗ„Марвицата” и "Оризаре". Марвицата е старо 

речно корито. Повърхността на открити водни покрива около 1 дка, заобиколен от 

гъста растителност от върби, тополи и елши. Почти няма блатна растителност (папур и 

тръстика). Влажната зона и прилежащата изкуствено засадена растителност са оградени 

и вътре има ловна хижа, което осигуряванякаква охрана на района. Зоната включва 

дваизвестни рибарника–Три водици и Звъничево с режим на управлявание наводата, 

което води до концентрация на голямо разнообразие от зимуващи птици. По-голямата 

част от зоната е покритас пусти обработваеми земи, в момента използвани като пасища. 

Оризаре включва речното корито, растителността по бреговете и водната повърхност 

на езерата, образувани при добива на пясък. 5 езера за добив на инертни материали 

работят в тази част на реката. Втората част на реката е изцяло преградени с диги. Има 

няколко езера, където се концентрат зимуващите водолюбиви птици. 95% от брега на 

реката е обеззалесен. Тази зона включва няколко подобекта. Злато поле е стар меандър, 

формиран от стара пясъчна кариера. Водният режим на тази част е почти напълно 

независим от речното течение и е обезпечен от потоци и два малки притока. Източната 

част често пресъхва през лятото. Голяма част от обработваемите земи са пусти и сега се 

използват за паша на добитъка. Долната ова е влажна поляна, разположена сред 

обработваема земя, в близост до реката. Има около 5 езера, използвани за извличане на 

инертни материали по цялата втора част. 

 

  

1037 Ophiogomphus cecilia R    C A B A 

4053 Paracaloptenus caloptenoides P    C B C A 

4022 Probaticus subrugosus R    A B B A 

1305 Rhinolophus euryale P    D    

1304 Rhinolophus ferrumequinum R    C B C C 

1303 Rhinolophus hipposideros R    C B C C 

1134 Rhodeus sericeus amarus C    B A C A 

1087 Rosalia alpina R    C B C C 

1335 Spermophilus citellus C    C B C A 

1219 Testudo graeca V    C C C C 

1217 Testudo hermanni V    C C C C 

1171 Triturus karelinii V    C A C B 

1032 Unio crassus R    C A C A 

1014 Vertigo angustior R    C C B A 

1016 Vertigo moulinsiana R    C C B A 

2635 Vormela peregusna P    D    
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КА ЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ 

Зоната е важен биокоридор, свързващ обекти в цяла Южна България. Тя е с висок 

орнитологичен интерес през цялата година. Това е особено важназона като 

некрайбрежен сайт за зимуване на птиците, представляващ мястото на най-голямото 

струпване за нощувкана малкия корморан в Южна България, като достига до 4000-6000 

индивида. Някои части на сайта нагоре по течението запазват едно от последните стари 

речни коритана река Марица, приютяващ естествена крайречна растителност и 

осигуряващи подходящи местообитания за Nymphea alba. Сайтът включва и защитена 

зона, определена за опазване на Leucojumaestivum - едно от малкото задоволителни 

находищана вида по поречието на реката. Има части от сайта, които представляват 

изкуствени влажни зони и орнитофауната силно зависи от наличието и нивото на 

водата в басейните. Когато рибарниците са действащи, са отчетени повече от 170 вида 

птици.  

 

4.3. Защитена зона BG 0001386 ,,Яденица” 

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

местообитания и на дивата флора и фауна 

Площ (дка) – обща площ на зоната17016.2128 ха; 

Екологична информация 

Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/EEC, които се 

срещат в обекта. Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на 

типовете хабитати в Приложение I към Директива 92/43/EEC. 

Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение Iкъм Директива 92/43/EEC. 

Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното 

разнообразие. 

% Покр. - процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта. 

Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият 

тип хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: A- отлична 

представителност, B- добра представителност, C- значима представителност, D- 

незначително наличие. 

Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 

отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 

Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p>15%; B) 15 >= p> 2%; C) 

2 >= p>0 

Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен 

хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) 

степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) 

възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: 

отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване. 

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 

природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като 

се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната 

система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима 

стойност 

  



 

53 

 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 

 

Природно местообитание 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик 

Природно местообитание 6520 Планински сенокосни ливади 

Природно местообитание 8220 Хазмофитна растителност no силикатни скални 

склонове 

Природно местообитание 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 

Природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 

Природно местообитание 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 

 

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

стръмни склонове 

Природно местообитание 91AA * Източни гори от космат дъб 

Природно местообитание 91BA Мизийски гори от обикновена ела 

Природно местообитание 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори 

Природно местообитание 91D0 *Мочурни гори 

Природно местообитание 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Природно местообитание 91M0 Балкано-Панонски церово-горунови гори 

Природно местообитание 91W0 Мизийски букови гори 

Природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

Природно местообитание 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския 

пояс (Vaccinio-Piceetea) 

 

Природно местообитание 9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични 

подвидове черен бор 

ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/ЕЕС и Приложение II на Дир. 

92/43/EEC 

Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 

79/409/EECи на всичкиживотински и растителни видове, изброени в Приложение II на 

Директива 92/43/EEC. 

Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. 

Латинско Име - наименование на видовете съгласно Приложение II към Директива 

92/43/EECиДиректива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното 

разнообразие и другиизточници. 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_1.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_2.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_3.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_5.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_14.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_4.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_11.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_12.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_13.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_6.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_7.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_8.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_9.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_10.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_15.zip
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_130_16.zip
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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. 

Използвана е следната класификация: 

Местна попул. - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 

целогодишно. Миграц. попул. - миграционна популация от: 

Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на 

малките.  

Зимув. - зимуващи видове, зползват обекта през зимата. 

Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за 

сменяне на перата/козината извън местата за размножаване. 

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е 

неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е 

уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За 

някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и 

женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви 

цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали 

видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за 

популацията, тя е отбелязана като налична (P). 

Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва 

за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в 

сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за 

приблизителна оценка: A) 100% >= p> 15%; B) 15% >= p>2%; C) 2% >= p> 0%. Във 

всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя 

трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) незначителна популация. 

Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 

използвана "най-добра експертна преценка": A) отлично опазване (елементи в отлично 

състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро 

опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 

Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 

естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) 

изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на 

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

Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. 

Използвана е "най-добра експертна преценка", съгласно следната класификационна 

система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност. 
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Видове, включени в чл. 4 на Директива 2009/147/EC и Приложение I на Дир.92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

 ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    

 

Премин Попул.      

 

Опазв.    

 

Изолир. Цял.Оц. 

1093 
Austropotamobius torrentium 

C 
   

C A C A 

1308     Barbastella barbastellus R 
   

C B C C 

1137     
Barbus plebeius 

V 
   

C B B C 

1193   
Bombina variegata 

V 
   

C A C A 

1352     Canis lupus     
C A C A 

1088 
Cerambyx cerdo 

R 
   

C A C A 

1220 
Emys orbicularis 

P 
   

C A C B 

1065 
Euphydryas aurinia 

R 
   

C A B A 

6199 
Euplagia quadripunctaria 

V 
   

C A C A 

1083 
Lucanus cervus 

R 
   

C A C A 

1355 
Lutra lutra     

C A C A 

1310 
Miniopterus schreibersii 

P 
   

D    

1089     Morimus funereus R 
   

C A C A 

1323 
Myotis bechsteinii 

R 
   

C B C C 

1307 
Myotis blythii 

P 
   

C B C C 

1316 
Myotis capaccinii 

P 
   

D    

1321 
Myotis emarginatus 

V 
   

D    

1324 
Myotis myotis 

P 
   

C B C C 

1084 
Osmoderma eremite 

R 
   

B A B A 

4053     Paracaloptenus caloptenoides P 
   

C A C A 

1305 
Rhinolophus euryale 

P 
   

D    

1304 
Rhinolophus ferrumequinum 

R 
   

C B C C 

1303 
Rhinolophus hipposideros 

 R 
   

C B C C 

1087     Rosalia alpina R 
   

C A C A 

1371      Rupicapra rupicapra balcanica P 
   

C C B B 

1219 
Testudo graeca 

P 
   

C A B A 

1217     
Testudo hermanni 

P 
   

C A B A 

1171      
Triturus karelinii 

P 
   

C A C B 

1032 
Unio crassus 

R 
   

C B C B 

1354 
Ursus arctos     

C A C A 
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Други характеристики на защитената зона 

КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ 

Зоната е биокоридор между НП Рила и Западни Родопи. Това са територии, почти 

незасегнати от човешката дейност, включващи важни гори от ела и австрийски борове. 

Галерии от Alnus glutinosa растат в дълбоките речни долини на реките Яденица и 

Чепинска. Зоната е важен хабитат за репродукцията и миграцията на мечките. 

4.4. Защитена зона BG0000636 ,,Ниска Рила” 

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

местообитания и на дивата флора и фауна 

Площ (дка)–обща площ на зоната 37191.67 ха; 

Екологична информация 

Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/EEC, които се 

срещат в обекта. Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на 

типовете хабитати в Приложение I към Директива 92/43/EEC. 

Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение Iкъм Директива 92/43/EEC. 

Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното 

разнообразие. 

% Покр. - процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта. 

Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият 

тип хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: A- отлична 

представителност, B- добра представителност, C- значима представителност, D- 

незначително наличие. 

Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 

отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 

Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p>15%; B) 15 >= p> 2%; C) 

2 >= p>0 

Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен 

хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) 

степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) 

възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: 

отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване. 

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 

природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като 

се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната 

система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима 

стойност 

 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
 

ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/ЕЕС и Приложение II на Дир. 

92/43/EEC 
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Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 

79/409/EECи на всичкиживотински и растителни видове, изброени в Приложение II на 

Директива 92/43/EEC. 

Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. 

Латинско Име - наименование на видовете съгласно Приложение II към Директива 

92/43/EECиДиректива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното 

разнообразие и другиизточници. 

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. 

Използвана е следната класификация: 

Местна попул. - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 

целогодишно. Миграц. попул. - миграционна популация от: 

Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на 

малките.  

Зимув. - зимуващи видове, зползват обекта през зимата. 

Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за 

сменяне на перата/козината извън местата за размножаване. 

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е 

неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е 

уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За 

някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и 

женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви 

цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали 

видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за 

популацията, тя е отбелязана като налична (P). 

Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва 

за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в 

сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за 

приблизителна оценка: A) 100% >= p> 15%; B) 15% >= p>2%; C) 2% >= p> 0%. Във 

всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя 

трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) незначителна популация. 

Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 

използвана "най-добра експертна преценка": A) отлично опазване (елементи в отлично 

състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро 

опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 

Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 

естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) 

изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на 

разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
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Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. 

Използвана е "най-добра експертна преценка", съгласно следната класификационна 

система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност. 

 

Други характеристики на защитената зона 

Обектът обхваща долните части на планината Рила до границите на Национален парк 

Рила (SCI BG0000495 „Рила“) и Природен парк „Рилски манастир“ (SCI BG0000496 

„Рилски манастир“). Районът обхваща обширни горски общности - основно държавни 

стари иглолистни, смесени и широколистни гори. Общински гори, както и отворени 

местообитания, включително основно естествени тревни съобщества, храсталаци, 

пасища и преходни местообитания, също са включени в обекта. Скалните комплекси и 

водни площи са слабо представени като процент на площта на обекта. Той обхваща и 

водосборния басейн на река Искър в рамките на община Самоков, където е 

регистрирана значителна популация на главоч (Cottus gobio). Тази популация е 

географски отделена от останалата част от националната популация на вида, 

разпространен главно в реките на северните склонове на Стара планина. Планините с 

планински климат са покрити, където средните годишни температури варират между 5-

12 ° C, с нетрайна снежна покривка и валежи между 800 и 1400 mm / година. 

Надморската височина е между 300 и 1800 m. Има грапави планински скали с скални 

комплекси с наклон над 10% и различни изложби. Сайтът е в териториалния обхват на 

13 общини - Дупница, Сапарева баня, Самоков, Долна баня, Костенец, Белово, 

Симитли, Бобошево, Благоевград, Разлог, Рила , Якоруда и Белица. 

 

КА ЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ 

Обектът е от национално и европейско значение за опазването на местообитанията на 

кафявата мечка (Ursus arctos) и главоч (Cottus gobio). Той осигурява защита на 

типичните местообитания на двата вида и обхваща територии от алпийския (91%) и 

континенталния (9%) биогеографски райони. Територията включва местообитания на 

мечките, действително заети от вида, както и райони, образуващи естествен екокоридор 

с високо качество на местообитанията. Териториите имат висок хранителен потенциал 

и условия за необезпокоявано съществуване, размножаване и размножаване на 

потомство. Силно изразената сезонност при използването на хранителни ресурси от 

мечката води до концентрация на значителен брой индивиди, живеещи главно в 

централните райони на Рила планина (Национален парк Рила и Природен парк Рилски 

манастир) на териториите, включени в НЕМ „Ниска Рила” през пролетта, когато 

високите части на планината все още са покрити със сняг и в края на летния-есенния 

сезон, когато плодовите дървета са узрели. Покрити са основните местообитания на 

видовете в страната като широколистните гори в планината, иглолистните гори във 

високия и средния горски пояс, включително най-важните като хранителен потенциал 

стари гори от първа и втора бонусност. В долните части местообитанията включват 

буково-габър и дъбови гори, главно по стръмни и скалисти скали. Този обект осигурява 

Видове, включени в чл. 4 на Директива 2009/147/EC и Приложение I на Дир.92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

 

 

Миграционна Популация Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    

 

Премин Попул.      

 

Опазв.    

 

Изолир. Цял.Оц. 

1163 Austropotamobius torrentium 
P 

   
А A А А 

1354     Ursus arctos Р    
C В C В 
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и необходимата свързаност на местообитанията на вида със съседните нагорници 

Верила, Плана, Пирин, Западни Родопи и включва подходящи местообитания на 

видовете, които играят роля на био-коридори. Включени са подходящи територии за 

движение на индивиди между планините, осигуряване на необходимите ресурси за 

храна, подслон и почивка на вида. Местоположението включва също долината на река 

Искър и нейните притоци над град Самоков, където в действителност е регистриран 

главочът (Cottus gobio) при полеви проучвания със значителен относителен размер на 

популацията. Според наличните данни до 2012 г., сайтът защитава географски 

обособената популация на вида, равна на размера на останалата част от националната 

популация на вида, обитаващ реките по северните склонове на Стара планина. 

4.5. Защитена зона BG 0002129 „Рила-буфер” 

Тип А - Защитена зона по Директива за птиците 

Площ (дка) - 38377.81 дка 

Екологична информация 

Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/EEC, които се 

срещат в обекта. Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на 

типовете хабитати в Приложение I към Директива 92/43/EEC. 

Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение I към Директива 92/43/EEC. 

Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното 

разнообразие. 

% Покр. - процентно покритие на хабитати спрямо общата площ на обекта. 

Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият 

тип хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: A - отлична 

представителност, B - добра представителност, C - значима представителност, D - 

незначително наличие. 

Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 

отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 

Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 

2 >= p >0 

Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен 

хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) 

степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) 

възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: 

отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване. 

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 

природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като 

се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната 
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система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима 

стойност 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 

ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/ЕЕС и Приложение II на Дир. 

92/43/EEC 

Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 

79/409/EEC и на всички 

животински и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 92/43/EEC. 

Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. 

Латинско Име - наименование на видовете съгласно Приложение II към Директива 

92/43/EEC и 

Директива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие 

и други 

източници. 

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. 

Използвана е следната класификация: 

Местна попул. - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 

целогодишно. Миграц. попул. - миграционна популация от: 

Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на 

малките. Зимув. - зимуващи видове, ползват обекта през зимата. 

Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за 

сменяне на перата/козината извън местата за размножаване. 

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е 

неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е 

уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За 

някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и 

женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви 

цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали 

видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за 

популацията, тя е отбелязана като налична (P). 

Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва 

за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в 

сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за 
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приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във 

всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя 

трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) незначителна популация. 

Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 

използвана "най-добра експертна преценка": A) отлично опазване (елементи в отлично 

състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро 

опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 

Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 

естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) 

изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на 

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

Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. 

Използвана е "най-добра експертна преценка", съгласно следната класификационна 

система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност. 

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

 

 

Миграционна 

Популация 

Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув

.    

 

Премин Попул.      

 

Опазв.    

 

Изолир

. 

Цял.Оц. 

A224 Caprimulgus europaeus 

Козодой 

 83 p   C  В  C  С 

A072  Pernis apivorus  

Осояд 

 2 p   C  В  C  С 

A080 Circaetus gallicus  

Орел змияр 

 3 p   C  B  C  С 

A091  Aquila chrysaetos  

Скален орел  

 1 p   С В  С  В 

A104 Bonasa bonasia  

Лещарка 

125 p    В  В  C  В 
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A122 Crex crex 

Ливаден дърдавец 

 41 i   C  B  C  В 

A215  Bubo bubo  

Бухал 

1 p    C  B  C  C 

A223 Aegolius funereus 

Пернатонога кукумявка 

55 p    В  В  А  А 

A103 Falco peregrinus  

Сокол скитник 

 3 р   С  В  C  В 

A236 Dryocopus martius  

Черен кълвач 

10 p    С В  C  С 

A238 Dendrocopos medius  

Среден пъстър кълвач 

50 p    C  В  C  B 

A239  Dendrocopos leucotos 

Белогръб кълвач  

16 p    С В А  A 

A241 Picoides tridactylus  

Трипръст кълвач 

6 p     В  В  A  A 

A246 Lullula arborea 

 Горска чучулига 

128 p    C  В  C  С 

A338  Lanius collurio  

Червеногърба сврачка  

 1037 p   C  B C  C 

A217  Glaucidium passerinum 

Врабчова кукумявка  

9 p    В  В  A  A 

A108 Tetrao urogallus  

Глухар 

20 i    С  В  A  A 

 

Други характеристики на защитената зона 

 

ЗЗ „Рила буфер“ обхваща долните части на Рила планина, по границите на Национален 

парк Рила и Природен парк „Рилски манастир“ (съвпада с едноименните обекти на 

Натура 2000) и почти изцяло попада под ЗЗ „Рила“. Тя обхваща главно стари 

иглолистни, смесени и широколистни гори, които заемат около 76% от нейната 
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територия. Иглолистните гори са представени от Pinus peuce, Picea abies, Pinus sylvestris 

и Abiesalba. В широколистните гори преобладава букът (Fagus sylvatica). Смесени 

буково-иглолистни гори също могат да се срещнат. Откритите местообитания, 

включително естествени ливади, пасища с храсти, преходни местообитания и 

селскостопански райони, заемат останалата част от обекта. Скалните комплекси и 

водни площи са слабо представени - те заемат над 2% от нейната територия. Около 90% 

от представените екосистеми са с естествен произход. 

 

КА ЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ 

 

BG0002129 „Рилски буфер“ е функционално неразделна част от ЗЗ „Рила“ и осигурява 

подходящи местообитания за 17 птици, характерни за старите гори и откритите 

пространства, които са специфични и представителни за Рила планина. Мястото е едно 

от най-важните места на национално ниво за типични видове с ограничено 

разпространение в страната - Aegolius funereus (8,1% от националната популация), 

Glaucidium passerinum (5,1%), Picoides tridactylus (2,1%) и Tetrastes bonasia ( 3,7%). 

Определянето на сайта подобрява обхвата на националните популации от видове, чието 

национално покритие в мрежата на Натура 2000 обикновено е около или под средното: 

Crex crex (от 29% в Natura 2000 преди актуализацията до 30% с новия обект), Circaetus 

gallicus ( от 54% до 57%), Aquila chrysaetos (от 56% до 57%), Falco peregrinus (от 62% до 

64%), Dendrocopos leucotos (от 54% до 55%). Значително подобрение на националното 

покритие, което променя степента на покритие от средна към добра, се отчита за 

Aegolius funereus (от 68% до 76%) и Picoides tridactylus (69% до 71%). С приемането на 

ЗЗ „Рила-буфер” основните местообитания на Bonasa Bonasa, Dryocopus martius, 

Dendrocopos leucotos и Circaetusgallicus в ЗЗ Рила ще бъдат защитени, както и 

значителна част от местообитанията на Picoides tridactylus and Crex crex. Функционално 

Aquila chrysaetos обитава цялата територия на ЗЗ Рила, а територията на ЗЗ BG0002129 

„Рилски буфер“ е важна част от местообитанията му. Тя включва част от ловните зони 

на Златното орловъдство в ЗЗ BG0000495 „Рила“, както и гнездо на двойка от този вид. 

4.6. Защитена зона BG 000495 „Рила” 

Тип K - Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена 

зона по Директива за птиците 

Площ (дка) - 779 271.68 дка 

Екологична информация 

Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/EEC, които се 

срещат в обекта. Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на 

типовете хабитати в Приложение I към Директива 92/43/EEC. 

Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение I към Директива 92/43/EEC. 

Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното 

разнообразие. 

% Покр. - процентно покритие на хабитати спрямо общата площ на обекта. 
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Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият 

тип хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: A - отлична 

представителност, B - добра представителност, C - значима представителност, D - 

незначително наличие. 

Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 

отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 

Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 

2 >= p >0 

Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен 

хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) 

степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) 

възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: 

отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване. 

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 

природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като 

се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната 

система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима 

стойност 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 

КОД    Пр. ИМЕ                                      %о 

Покр. 

Предст. Отн. площ Прир. 

ст. 

Цялост. 

оц. 

3130 Олиготрофни до мезотрофни 

стоящи води с растителност от 

Littorelletea uniflorae и/или 

Isoeto-Nanoj uncetea 

0.722 A A A A 

3160 Естествени дистрофни езера 0.03 A A B B 

3260 Равнинни или планински реки 

с растителност от 

0.0471 A C A B 

4060 Алпийски и бореални 

ерикоидни съобщества 

14.083 A A A A 

4070     * Храстови съобщества с Pinus 

mugo 

11.597 A A A A 

4080 Субарктични храсталаци от 

Salix spp. 

0.02 C A B B 

6150 Силикатни алпийски и 5.633 A A B A 



 

65 

 

бореални тревни съобщества 

6170 Алпийски и субалпийски 

варовикови тревни съобщества 

0.006 B C B A 

6230     * Богати на видове картълови 

съобщества върху силикатен 

терен в планините 

3.76 A B B B 

6410 Ливади с Molinia на 

карбонатни, торфени или 

глинести почви (Molinion 

caeruleae) 

0.019 A B B B 

6430 Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс 

0.066 A C B A 

6520 Планински сенокосни ливади 0.19 C C B A 

7140 Преходни блата и плаващи 

подвижни торфища 

0.0941 B B A B 

8110 Силикатни сипеи от 

планинския до снежния пояс 

14.083 A A A A 

8120 Сипеи върху варовити терени и 

калциеви шисти във високите 

планини 

0.006 B C B B 

8220 Хазмофитна растителност по 

силикатни скални склонове 

0.037 A C A A 

9110 Букови гори от типа Luzulo-

Fagetum 

0.939 B B B C 

9130 Букови гори от типа Asperulo-

Fagetum 

0.078 D    

9170 Дъбово-габърови гори от типа 

Galio-Carpinetum 

0.045 B C A B 

9180     * Смесени гори от съюза Tilio-

Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове 

0.0036 D    

9270 Гръцки букови гори с Abies 0.00045 D    
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borisii-regis 

9410 Ацидофилни гори от Picea в 

планинския до алпийския пояс 

(Vaccinio-Piceetea) 

3.85 A B A A 

9530     * Субсредиземноморски борови 

гори с ендемични подвидове 

черен бор 

0.006 D    

62D0 Оро-мизийски ацидофилни 

тревни съобщества 

0.056 B C C B 

91BA Мизийски гори от обикновена 

ела 

3.756 B B A A 

91CA Рило-Родопски и 

Старопланински бялборови 

гори 

11.266 A C A A 

91D0     * Мочурни гори 0.0188 B A A A 

95A0 Гори от бяла и черна мура 6.357 A A A A 

 

ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/ЕЕС и Приложение II на Дир. 

92/43/EEC 

Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 

79/409/EEC и на всички 

животински и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 92/43/EEC. 

Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. 

Латинско Име - наименование на видовете съгласно Приложение II към Директива 

92/43/EEC и 

Директива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие 

и други 

източници. 

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. 

Използвана е следната класификация: 

Местна попул. - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 

целогодишно. Миграц. попул. - миграционна популация от: 
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Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на 

малките. Зимув. - зимуващи видове, ползват обекта през зимата. 

Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за 

сменяне на перата/козината извън местата за размножаване. 

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е 

неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е 

уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За 

някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и 

женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви 

цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали 

видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за 

популацията, тя е отбелязана като налична (P). 

Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва 

за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в 

сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за 

приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във 

всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя 

трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) незначителна популация. 

Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 

използвана "най-добра експертна преценка": A) отлично опазване (елементи в отлично 

състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро 

опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 

Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 

естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) 

изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на 

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

Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. 

Използвана е "най-добра експертна преценка", съгласно следната класификационна 

система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност. 
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ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

 

 

Миграционна 

Популация 

Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    

 

Премин Попул.      

 

Опазв.    

 

Изолир

. 

Цял.Оц. 

A224 Caprimulgus europaeus 

Козодой 

 105p/9

0 

-120p 

  C  A  C  A 

A030 Ciconia nigra  

Черен щъркел 

 0-1p   C  B  C  C 

A072  Pernis apivorus  

Осояд 

 3p/3-4p   C  A  C  B 

A080 Circaetus gallicus  

Орел змияр 

 1p/1-2p   C  B  C  B 

A091  Aquila chrysaetos  

Скален орел  

3p    B  A  C  A 

A104 Bonasa bonasia  

Лещарка 

275p/25 

0-300p 

   A  A  C  A 

A122 Crex crex 

Ливаден дърдавец 

 19m   C  B  C  C 

A215  Bubo bubo  

Бухал 

2p/1-2p    C  B  C  C 

A223 Aegolius funereus 

Пернатонога кукумявка 

75p/60- 

90p 

   A  A  C  A 

A103 Falco peregrinus  

Сокол скитник 

 4p/4-5p   B  A  C  A 

A234  Picus canus  30p    C  A  C  A 
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Сив кълвач  

A236 Dryocopus martius  

Черен кълвач 

80p/70- 

90p 

   B  A  C  A 

A238 Dendrocopos medius  

Среден пъстър кълвач 

30p/25- 

35p 

   C  A  C  B 

A239  Dendrocopos leucotos 

Белогръб кълвач  

23p/20- 

25p 

   B  A C  A 

A241 Picoides tridactylus  

Трипръст кълвач 

35p/30- 

40p  

   A  A  A  A 

A246 Lullula arborea 

 Горска чучулига 

275p/25 

0-300p 

   C  A  C  B 

A338  Lanius collurio  

Червеногърба сврачка  

 350p/3

0 

0-400p 

  C  B C  C 

A465 Alectoris graeca graeca 

Планински кеклик 

110p/10 

0-120p 

   C  A  B  B 

A101 Falco biarmicus  

Далматински сокол 

 0-1i   B  A  A  B 

A217  Glaucidium passerinum 

Врабчова кукумявка  

23p/20- 

25p 

   A  A  A  A 

A511 Falco cherrug  

Ловен сокол 

 0-1   C  A  B  A 

A108 Tetrao urogallus  

Глухар 

250m/2 

40- 

   A  A  A  A 
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Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

 

 

Миграционна 

Популация 

Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    

 

Премин Попул.      

 

Опазв.    

 

Изолир

. 

Цял.Оц. 

A086  Accipiter nisus  

Малък ястреб  

15p/14- 

16p 

   C  A  C  C 

A096 Falco tinnunculus  

Черношипа ветрушка 

33p/30- 

35p 

   C  A  C  C 

A099  Falco subbuteo 

 Орко 

 2-3p  P C  A  C  C 

A085 Accipiter gentilis  

Голям ястреб 

9p/8- 

10p 

   C  A  C  C 

A087 Buteo buteo  

Обикновен мишелов 

27p/25- 

30p 

   C  A  C  C 

A136  Charadrius dubius  

Речен дъждосвирец  

 2p  P D    

A168 Actitis hypoleucos  

Късокрил кюкавец 

 4p/4-5p  P C  A  C  C 

 

Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

 

 

Миграционна 

Популация 

Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    

 

Премин Попул.      

 

Опазв.    

 

Изолир

. 

Цял.Оц. 

1308 Barbastella barbastellus  

Широкоух прилеп 

R    C B C B 
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1352 Canis lupus  

Европейски вълк 

9-10    C A C A 

1355 Lutra lutra  

Видра 

10-15i    C C C C 

1323 Myotis bechsteini  

Дългоух нощник 

C    C B C C 

1307 Myotis blythii  

Остроух нощник 

 P P  C B C C 

1321 Myotis emarginatus  

Трицветен нощник 

P    C B C C 

1324 Myotis myotis  

Голям нощник 

P    C B C C 

1304 Rhinolophus ferrumequinum  

Голям подковонос 

P    D    

1303 Rhinolophus hipposideros  

Maлък подковонос 

C    C B C C 

1371 Rupicapra rupicapra 

balcanica  

Дива коза 

390- 

410i 

   A A C A 

1335 Spermophilus citellus  

Лалугер 

C    C B A A 

1354 Ursus arctos  

Кафява мечка 

18i    B A C A 
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Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

 

 

Миграционна 

Популация 

Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    

 

Премин Попул.      

 

Опазв.    

 

Изолир

. 

Цял.Оц. 

1193 Bombina variegata 

Жълтокоремна бумка 

V    C A B A 

1219 Testudo graeca 

Шипобедрена костенурка 

P    D    

1217 Testudo hermanni 

Шипоопашата костенурка 

P    D    

1171 Triturus karelinii 

Голям гребенест тритон 

P    D    

 

Риби, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

 

 

Миграционна 

Популация 

Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    

 

Премин Попул.      

 

Опазв.    

 

Изолир. Цял.Оц. 

1163 Cottus gobio 

Главоч 

P    C A A A 

1134 Rhodeus sericeus amarus  

Европейска горчивка 

P    D    
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Безгръбначни, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

 

 

Миграционна 

Популация 

Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    

 

Премин Попул.      

 

Опазв.    

 

Изолир

. 

Цял.Оц. 

1093 Austropotamobius 

torrentium  

Ручеен рак 

C    C A C A 

4053  Paracaloptenus 

caloptenoides 

Обикновен 

паракалоптенус 

R    C A C A 

1046 Cordulegaster heros 

Кордулегастер 

R    C A B A 

1065 Euphydryas aurinia 

Еуфидриас 

R    B A B A 

1078  Callimorpha quadripunctaria R    C A B A 

1060 Lycaena dispar 

Лицена 

V    C A B B 

4042 Polyommatus eroides 

Полиоматус 

C    B A B A 

1083  Lucanus cervus 

Бръмбар рогач 

R    C A C A 

1089 Morimus funereus 

Буков сечко 

R    C A C A 

1087 Rosalia alpina 

Алпийска розалия 

R    C A C A 
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Растения, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Популация Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински)  Попул.      

 

Опазв.    

 

Изолир

. 

Цял.Оц. 

2327 Himantoglossum caprinum  

Обикновена пърчовка 

R B A C A 

4116 Tozzia carpathica 

Карпатска тоция 

R  A  A  C  B 

1389 Meesia longiseta R  A  B  A B 

 

 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

Класове Земно покритие % Покритие 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)  1 

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на 

водоемите, мочурища 

1 

Храстови съобщества  1 

Сухи тревни съобщества, степи 5 

Влажни ливади, мезофилни ливади 1 

Алпийски и субалпийски тревни съобщества 22 

Иглолистни гори 50 

Смесени гори 3 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и 

ледници 

15 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, 

мини, индустриални обекти) 

1 

Общо Покритие 20 
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Други Характеристики на защитената зона 

Планински релеф, отличаващ се със стръмни склонове. Ясно са изразени 4 височинни 

пояси, а в най-високите части са формирани местообитания от алпийски тип. В зоната 

на горите преобладават вековни гори от смърч, бял бор, бяла мура, бук Основните 

фитоценози в пояса между 1 900-2 100 и 2 500 м надм. в. са тези на клека (Pinus mugo 

Turra), бореално ерикоидни съобщества с преобладание на хвойна (Juniperus sibirica), 

скални сипеи и ацедофилни тревни съобщества. Много съществен компонент в 

субалпийския пояс са фитоценозите на картъла (Nardus stricta). Те заемат големи площи 

не само в понижените части на релефа навсякъде в парка, но на места и по билата. 

Северните склонове са скалисти, много стръмни, прорязани от речни долини. Южните 

склонове са по полегати, покрити с гори и пасища. По северните и западни склонове 

максимумът на валежите е през пролетта и лятото. По източните склонове - през 

зимата. 

Баланс на Територията по Начин на Трайно Ползване 

Баланс на Територията по Вид на Собствеността 

Баланс по Вид на Територията 

КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ 

Обектът е с национално, европейско и световно значение за опазването на образци от 

биома Смесени планински системи със сложно зониране. Национален парк "Рила" 

съответства на II-ра категория защитени територии, съгласно изискванията на IUCN. 

Паркът е една от най-големите защитени територии в Европейски мащаб, където се 

прилагат редица международни конвенции за защита на биоразнообразието. 

Национален парк "Рила" е най-значимата територия по представеност в страната на 

високопланински глациални езера и езерна биота от глациален тип. Общата значимост 

на естествения ресурс и богатството на хабитатите (11% от Европейските) е от 

европейско значение, а ендемичната флора и безгръбначна фауна са от световно 

значение. Особено ценни са горските екосистеми със своя висок процент естественост 

(94,8%), където има ендемични горски комплекси (например от бяла мура) и едни от 

най-старите и представителни клекови съобщества в България. В резултат на 

прилагането на системата CORINE (Palearctic Classification) е установено, че на 

територията на НП "Рила" са представени 60 хабитата от планински и високопланински 

тип. 51,66% от хабитатите имат консервационен статус. Разнообразието на парковата 

растителност е представено в момента от над 12 класа, 12 разреда, 17 съюза, 92 

асоциации и 28 субасоциации. С изключение на разред Seslerietalia comosae Simon 

1958, който е ендемичен за Балканския п-ов, останалите също са общи с планините на 

Средна Европа. От съюзите 6 са регионални балкански, 3 са карпато-балкански, 

останалите 8 са европейски. С малки изключения асоциациите са или български или 

разпространени само в Рила планина, т.е. ендемични за българската или рилска 

растителност. Поради труднодостъпната територия на НП, значителна част от горите не 

са повлияни силно от човешката намеса и са със значителна възраст. Средната възраст 
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на горите в НП е 90 години - 91 за иглолистните и 74 за широколистните. Горите на 

възраст над 100 години заемат 13 514,6 ха (31,8%) от залесената площ. От иглолистните 

гори 12 748,2 ха (31,7%), а от широколистните 766,4 ха (32,4%) са на възраст над 100 

години. При основните лесообразуватели тази тенденция е изразена най-силно за 

смърча и елата, докато за насажденията от бял бор и бяла мура преобладават горите с 

възраст между 80 и 120 години. Общият брой видове висши растения е 1 400 и 

представлява 38,35% от висшата флора на България. Тук се срещат 11 вида 

Папратовидни, 6 Голосеменни, 80 Едносемеделни и 1 303 Двусемеделни вида растения. 

Най-добре проучена е групата на Папратовидните и Голосеменни растения, както и 

тази на Едносемеделните от Покритосеменните растения. Ендемичен компонент 

(локални, български и балкански) -общо 57 вида. Локални ендемити са 3 вида, както 

следва: 1. рилска иглика (Primula deorum Vel.); 2. павловско шапиче (Alchemilla 

pawlowskii Assenov); 3. рилски ревен (Rheum rhaponticum L.). С най-широко 

разпространение от тях в НП "Рила" е рилската иглика. Българските ендемити са 18, а 

балканските ендемити са 36 вида. В парка са установени 2 934 вида и подвида 

безгръбначни животни, обхващащи 312 редки (стенотопни) вида, 242 ендемита, 244 

реликта, 41 вида, включени в световни и европейски списъци на застрашени видове 

(IUCN, E/ECE/1249, BC, CORINE) и 7 вида, защитени в България. Известното видово и 

подвидово разнообразие на гръбначните животни в Националния парк "Рила" е както 

следва: риби - 5 вида, земноводни и влечуги - 20 вида, птици - 99 вида, бозайници - 48 

вида (дребни бозайници - 22 вида, прилепи - 10 вида и едри бозайници - 16 вида) или 

общо 172 вида. От особен природозащитен интерес са 162 таксона или над 90% от 

всички известни до сега гръбначни животни от НП "Рила" разделени в следните групи - 

ендемити, реликти, защитени в България, включени в Червената книга на България, в 

Червения списък на IUCN от 1996, в Европейския червен списък на животни и 

растения, заплашени от изчезване в света, в списъците към Бернската и Бонската 

конвенции, в списъците към Директивата за птиците, Директивата за хабитатите на 

EMERALD. От рибите 2 вида са балкански ендемита и два вида български. От 

земноводните и влечугите 1 вид, от птиците 3 вида балкански ендемита, а от 

бозайниците 2 вида. Територията на Рила планина попада сред основните 

морфоструктури на България -Рило-Родопската морфоструктура. В литолого-

петрографско отношение в Национален парк "Рила" не се установява голямо 

разнообразие на скални комплекси. По-голяма част от тях са изградени от най-старите 

скали в България -метаморфните. Възрастта на висококристалинния метаморфен 

скален комплекс се определя като предкамбрийска и дори архайска. Освен тези скали, 

от интрузивните скали широко разпространение имат гранитите, а от седиментите, 

главно в периферните части -палеогенни, плиоценски и кватернерни наслаги. 

Изключително пейзажно разнообразие. През 2005 г. Паркът е включен в Европейската 

мрежа от защитени територии PAN Parks. Обявен за Народен парк през 1992 г. по 

тогавашното законодателство, Рила е прекатегоризиран в Национален парк със Закона 

за защитените територии от 1998г, като границите му са уточнени със Заповед РД-

397/15.10.1999 г. на Министъра на околната среда и водите. В периода 1933-2000 г. в 

днешните му граници са обявени 4 резервата (I кат. по IUCN), чиято площ (над 15 000 

ха) заема 19% от площта на Националния парк. От тях 1 е обявен за биосферен резерват 
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през 1977 г. Цялата територия на парка е изключителна държавна собственост. Паркът 

притежава План за управление (2001-2010 г). Дирекцията на Националния парк е 

регионална структура на Министерството на околната среда и водите. Персоналът му 

брои 80 души. 

УЯЗВИМОСТ 

Статутът на парка и режимите на опазване отговарят на категория II от класификацията 

на IUCN. Известен антропогенен натиск съществува около районите на туристическите 

хижи (около 1% от парковата територия) и районите, разрешени за събиране на 

боровинки (около 2%). Има нарушения, свързани с проникване на автомобили и 

бракониерство (осезателно намаляващо). Националният парк не притежава 

предпаркова (буферна) зона. Има натиск за изграждане на съоръжения за алпийски ски, 

въпреки законовите забрани. 

ОБЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ И ЗАСЕГНАТ ДЯЛ ОТ ПЛОЩТА НА 

ЗОНАТА  

Код Име Инт. Възд. % 

220 Развлекателен риболов C 0 1 

240 Събиране / унищожаване на животни C -  

243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство C -  

244 Други форми на събиране но животни C 0  

250 Събиране / унищожаване на растения, общо C -  

502 Пътища, автомобилни пътища C -  

506 Аеродруми, площадки за хеликоптери C +  

511 Електропроводи C -  

608 Къмпинг и каравани C 0  

626 Скиорство, ски-бягане C 0  

720 Утъпкване, прекомерно ползване C -  

740 Вандализъм C -  

830 Канализация C -  

900 Ерозия C -  

910 Затлачване C -  



 

78 

 

941 Наводнения C -  

942 Лавини C -  

943 Свлачища C -  

944 Буря, циклон C 0  

946 Земетресение C -  

949 Други природни бедствия C 0  

952 Еутрофикация C -  

954 Инвазия на даден вид C - 1 

961 Конкуренция (пример: чайка/гларус) C -  

965 Хищничество C -  

966 Антагонизъм, породен от интродуцирането на нов вид C -  

967 Антагонизъм с домашни животни C -  

971 Конкуренция B 0  

976 Увреждане от диви животни C 0  

102 Косене / Сечи B - 12 

140 Паша C - 9 

141 Изоставяне на пасторални системи A - 0 

162 Изкуствено залесяване C - 5 

164 Горскостопански сечи B - 25 

166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета C - 25 

230 Лов B 0 15 

290 Дейности, свързани с лов, риболов и събирачество B - 2 

501 Пътеки, маршрути, велосипедни маршрути C - 1 

600 Структури за спорт и отдих B - 1 

604 Турове, маршрути C - 1 

609 Други комплекси за спорт и отдих B - 0 
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622 Пешеходен туризъм, езда и немоторизирани превозни 

средства 

B - 2 

624 Алпинизъм, катерачество, пещернячество B - 1 

690 Други въздействия, свързани с отдиха и туризма B - 0 

700 Замърсяване C - 0 

852 Изменения в структурите на водните потоци във 

вътрешността 

A - 70 

948 Пожар C - 20 

950 Биоценотична еволюция B 0 70 

160 Обща управление на горите B - 25 

242 Вземане от гнездото (соколи) C - 1 

602 Скиорски комплекс B - 0 

Извън защитената зона:   

Код Име Инт. Възд.  

250 Събиране / унищожаване на растения, общо B -  

290 Дейности, свързани с лов, риболов и събирачество C -  

400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области B 0  

401 Текуща урбанизация A -  

602 Скиорски комплекс B -  

610 Интерпретативни центрове C +  

102 Косене / Сечи B -  

140 Паша A -  

141 Изоставяне на пасторални системи B -  

162 Изкуствено залесяване B -  

164 Горскостопански сечи B -  

166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета C -  

230 Лов B -  
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501 Пътеки, маршрути, велосипедни маршрути C -  

511 Електропроводи B -  

600 Структури за спорт и отдих C -  

604 Турове, маршрути C -  

690 Други въздействия, свързани с отдиха и туризма B -  

700 Замърсяване B -  

948 Пожар C -  

160 Обща управление на горите B -  

242 Вземане от гнездото (соколи) C -  

4.7. Описание на района - флористични и фаунистични характеристики на 

природната среда. 

4.5.1 Характеристика на територията и на регистрираните растителни 

съобщества в обхвата  на въздействие, определяне на наличието или отсъствието 

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

близката част на защитените зони 

В съответствие с направената справка за картируемите растителни единици (по 

Бондев, 1991), в района на община Белово и в обхвата на разглеждания ОУП са 

разпространени следните растителни съобщества: 

 Коренна и производна растителност.  

Коренната растителност в региона е била представена от смесени гори от цер и келяв 

габър и гори от полски бряст и полски ясен, но в резултат на антропогенните фактори 

тази кореннна растителност е претърпяла изменения и постепенно е преминала в 

производна. Съвременната производна растителност е съставена от тревна 

растителност с преобладаване на луковична ливадина, пасищен райграс, троскот, на 

места белизма и по-рядко садина, главно по селските мери. Останалите площи са 

селскостопански, които са разположени на мястото на бивши гори от полски бряст, 

полски ясен и дръжкоцветен дъб.  

Храстовата растителност в района е оскъдна и преобладават видове като обикновена 

шипка, червен глог и трънка. Непосредствено по поречията на реките се развиват водни 

и блатни растения, срещат се още топола, върба и акация. 

 

4.5.2 Характеристика на територията и на регистрираните животински видове в 

обхвата  на въздействие, определяне на наличието или отсъствието на видове от 

Прил. II на Дир. 92/43/ЕИО и Прил. I на Дир. 79/409/ЕИО . 

В методически аспект, за всички анализирани по-долу местообитания и видове е 

приложен еднакъв подход при оценяване степента на характеристиките на хабитата, 

които имат значение за възстановяването, а именно: 



 

81 

 

4.5.2.1 Ихтиофауна, предмет на опазване в ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 

„Река Марица”, ЗЗ BG 0001386 ,,Яденица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ 

BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила”. 

В стандартните формуляри на зоните са описани следните видове риби(Osteichthyes 

(Костни риби)), предмет на опазване по Прил. II на Дир. 92/43/ЕИО: 

– 1137 Маришка мряна (Barbus plebejus(Barbus cyclolepis Heckel)). Видът е 

разпространен в България, Турция и Гърция. Ареалът му в България обхваща реките от 

Беломорския басейн(без тези от водосбора на р. Искър и останалите, течащи през 

Северна България, които са реки от Черноморския басейн). Обитава основно горни и 

средни, но и долни течения на реки с каменисти и песъчливи дъна. Числеността на вида 

в страната е стабилна. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че липсват данни за 

количественото състояние на вида, който е отбелязан като наличен (Р). Размерът 

(количеството/числеността) на индивидите на вида, съотнесен към количеството му на 

цялата територия на страната, е оцененено на (D) – незначително количество. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че няма 

никакви количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). 

Количеството индивиди на вида, съотнесени с това върху цялата територия на страната, 

се оценява на (В) – 15% >= p >2%; Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват 

на (В) – добро опазване(добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 

състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, 

съотнесена с естествената степен(състояние) за вида, се оценява на (С) – неизолирано 

количество индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването се оценява на (В) – добра стойност. 

В Стандартнияформуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че няма никакви 

данни за количественото състояние на вида и той е отбелязан като много рядък (V). 

Количественото му състояние, съотнесено с това на цялата територия на страната, се 

оценява на (C) – 2% >= p > 0%; Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 

които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – 

добро опазване(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); Степента на изолираност, съотнесена с естествената степен 

(състояние) на вида, се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на 

района на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазване на 

вида се оценява на (С) – значима стойност. 

 

Оценка на въздействие: Проектираните в ОУП мероприятия нямат отношение към 

вида, тъй като не засягат негови типични местобитания(бързи, среднобързи до бавни 

речни течения с каменисти или песъчливо-каменисти речни легла). 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 
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Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциално местообитание на 

вида. Без  въздействие (степен 0). 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска 

конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 

категория незастрашен. 

– 1130 Распер (Aspius aspius (L.)). Местообитания: Среща се във вече по-големите реки 

в страната. Не навлиза в горните течения – предпочита равнинните им части със 

спокойни/бавни води/течения, а в по-горни части на реки – дълбоки участъци с бавни 

течения(вирове, въртопи и др. под.). Хищен вид. Храни се изключително с живи 

организми. Младите индивиди се хранят с насекоми и дребни риби, а възрастните –

основно с риба. 

В Стандартнияформуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че няма 

никакви данни за количественото състояние на вида и последният е отбелязан като 

типичен (С). Размерът/количеството на вида, съотнесен с този на цялата територия на 

страната, се оценява на (В) – 15% >= p >2%; Степента на опазване на характеристиките 

на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се 

оценява на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяванеи елементи в средно или частично деградирало 

състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, сравнена с 

естествената степен(състояние) на вида, се оценява на (С) – неизолирано количество 

индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазване на вида се оценява на (В) – добра стойност. 

 

Оценка на въздействие: Проектираните в ОУП мероприятия нямат отношение към 

вида, тъй като не засягат негови типични местобитания(предимно бавни и дълбоки 

речни течения до средно бързи и бързи части на пълноводни/големи реки в средните им 

течения – в тази част на страната основно в р. Марица). 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциално местообитание на 

вида. Без  въздействие (степен 0). 
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Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска 

конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 

категория почти застрашен. 

– 1134 Европейска горчивка (Rhodeus amarus(Rhodeus sericeus amarus (Bloch))). 

Дребноразмерен вид от сем. Шаранови(Cyprinidae). Rазпространен e в почти цяла 

Европа, а у нас – в цялата страна в долните течения на реките. Не е застрашен от 

изчезване. 

В Стандартнияформуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

данни за размера/количеството и плътността на вида и последният е отбелязан като 

типичен (С). Размерът/количеството на индивидите му, съотнесен към този на цялата 

територия на страната се оценява на (В) – 15% >= p >2%; Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на индивидите, съотнесена с естествената степен(състояние) на вида, се оценява на (С) 

– неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (P). Размерът и плътността на 

популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 

оценява на (D) незначителна популация.  

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория незастрашен вид. 

 

Оценка на въздействие: Проектираните в ОУП мероприятия нямат отношение към 

вида, тъй като не засягат негови типични местобитания(предимно бавни и дълбоки 

речни течения до средно бързи и бързи части на пълноводни/големи реки в средните им 

течения – в тази част на страната естествените му местообитания са основно в р. 

Марица, но видът обитава и се размножава и във водоеми със стоящи води). 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциално местообитание на 

вида. Без  въздействие (степен 0). 

– 1163 Главоч (Cottus gobio).  

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за числеността му и видът е отбелязан като типичен (С). Числеността на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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вида, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (А) 100% >= p > 

15%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 

оценява на (A) (почти) изолирана популация. Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването се оценява на (A) – отлична стойност.  

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за числеността му и видът е отбелязан като наличен (P). Числеността на вида, 

съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможности за възстановяване се оценява на (A) отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 

оценява на (A) (почти) изолирана популация. Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването се оценява на (A) – отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория критично застрашен. 

 

Оценка на въздействие: Проектираните в ОУП мероприятия нямат отношение към 

вида, тъй като не засягат негови типични местобитания(бързи до среднобързи 

участъци на речни течения от Дунавския басейн(притоци на р. Дунав) с каменисти или 

каменисто-песъчливи речни легла в планини). 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциално местообитание на 

вида. Без  въздействие (степен 0). 

4.7.2.2. Херпетофауна, предмет на опазване в ЗЗ BG0000304 ,,Голак“, ЗЗ BG0000578 

„Река Марица,  ЗЗ BG 0001386 ,,Яденица“, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ 

BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила”. 

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000304 „Голак“, ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ и 

ЗЗ BG0001386 „Яденица“, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и 

ЗЗ BG0000495 „Рила” са описани следните видове земноводни (Amphibia) и влечуги 

(Reptilia), предмет на опазване в тях (от Прил. II на Дир. 92/43/ЕИО): 

Клас Земноводни (Amphibia): 

– 1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata (L.)). Въпреки че зимува на сушата, 

през активния си период (топлата част от годината) видът обитава различни водоеми, 



 

85 

 

както с течащи, така и със стоящи води – реки, блата, канали, изкопи, корита на 

чешми и дори малки локви, като много рядко се отдалечава от водата на повече от 

0,5-0,6 (max 1,0) m.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че няма никакви 

количествени данни за размера и плътността на вида, който е отбелязан като много 

рядък (V). Количественото му състояние, съотнесено към това на цялата територия на 

страната, е оценен на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките 

на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се 

оценяват на (А) – отлично опазване(елементи в отлично състояние, независимо от 

оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите на вида, съотнесена с естествената му степен/състояние, се оценява на (С) 

– неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазване на вида се оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

данни за състоянието на вида – отбелязан е като наличен (Р). Числеността на вида, 

съотнесена с тази в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – средно или слабо опазване 

(всички други комбинации); Степента на изолираност на индивидите на вида, 

съотнесена с естествената му степен(състояние), се оценява на (С) – неизолирани 

индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че няма 

количетвени данни за размера(числеността) и плътността на вида и последният е 

отбелязан като рядък (R). Числеността му, съотнесена с тази на цялата територия на 

страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките 

на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се 

оценяват на (А) – отлично опазване(елементи в отлично състояние, независимо от 

оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите на вида, съотнесена с естествената му степен(състояние), се оценява на 

(С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична 

стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че няма никакви 

цифрови данни за размера/плътността му и видът е отбелязан като много рядък (V). 

Числеността му, съотнесена с тази на цялата територия на страната се оценява на (C) 

2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) – отлично 

опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите 

за възстановяване); Степента на изолираност на индивидите на вида, спрямо 

естественото му състояние, се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на 

границата на района му на разпространение. Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването се оценява на (А) – отлична стойност.  

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 

категория слабо засегнат. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, поради отсъствието там 
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на подходящи водни местообитания (индивидите рядко се отдалечават на повече от 

0,5-1,0 m от обитаваните от тях водни обекти). 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените 

зони, в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда 

разширение. В предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 

„Голак“ попадат съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), 

терени за гробища ( Тг) и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището 

на с. Момина клисура, терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на 

с. Габровица с обща площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ 

BG0000578 „Река Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени 

за гробища ( Тг) в землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени 

зони (Пп и Пч) и терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 

ха, т.е. 0,1 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони 

за курортни дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в 

землището на гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Не се очаква да 

окажат значително въздействие върху естествените характеристики на 

потенциалните местообитания на вида. Тези УЗ от проекта на ОУП не засягат 

индивиди и потенциално пригодни местообитания на вида. Без въздействие (степен 

0). 

– 1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina (L.)). През активния си период 

(топлата част от годината) видът обитава различни водоеми, обикновено със 

затревени брегове или и дъна, – разливи на реки, блата, канали, изкопи, корита на 

чешми и др. под. в ниските(под 400 н. в.) и равнинни части на страната. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

каквито и да е данни за количественото състояние на вида, а последният е отбелязан 

като наличен (Р). Числеността му, съотнесена към тази върху цялата територия на 

страната се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките 

на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се 

оценява на (А) – отлично опазване(елементи в отлично състояние, независимо от 

оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида се оценява на (С) – 

неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 

категория слабо засегнат. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва поради отсъствието там 

на подходящи за негови индивиди водни местообитания. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените 

зони, в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда 

разширение. В предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 

„Голак“ попадат съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), 

терени за гробища ( Тг) и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището 

на с. Момина клисура, терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на 

с. Габровица с обща площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ 

BG0000578 „Река Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени 

за гробища ( Тг) в землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени 
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зони (Пп и Пч) и терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 

ха, т.е. 0,1 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони 

за курортни дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в 

землището на гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Не се очаква да 

окажат значително въздействие върху естествените характеристики на 

потенциалните местообитания на вида. Тези УЗ от проекта на ОУП не засягат 

индивиди и потенциално пригодни местообитания на вида. Без въздействие (степен 

0). 

 

– 1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii (Strauch)). Срещан е в различни 

водоеми в цялата страна до н. в. от 1400 m. Обитава блата, разливи на реки, 

наводнени изкопи и други водоеми със застояли води, като повече предпочита 

обрасналите с подводна и надводна растителност. 

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000304 „Голак“ и ЗЗ BG0001386 „Яденица“ 

е отчетено, че липсват данни с конкретен характер за вида, а последният е отбелязан 

като наличен (Р). Числеността му, съотнесена с тази в цялата страна, се оценява на (C) 

– 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично 

опазване(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената 

степен/състояние на вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват 

на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида 

се оценява на (В) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че не са 

налице количествении данни за вида, който е отбелязан като много рядък (V). 

Количеството индивиди на вида, съотнесено с това на цялата територия на страната, 

се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се 

оценяват на (А) – отлично опазване(елементи в отлично състояние, независимо от 

оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се оценява на (С) – 

неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, 

съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (D) – незначителна 

численост. 

 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва поради отсъствието там 

на подходящи за негови индивиди водни местообитания. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените 

зони, в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда 

разширение. В предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 

„Голак“ попадат съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), 

терени за гробища ( Тг) и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището 

на с. Момина клисура, терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на 

с. Габровица с обща площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
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BG0000578 „Река Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени 

за гробища ( Тг) в землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени 

зони (Пп и Пч) и терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 

0,1229 ха, т.е. 0,1 % от ЗЗ (Пп и Пч) на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” 

Рекреационни зони за курортни дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси 

и ферми (Ссж) в землището на гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от 

ЗЗ. Не се очаква да окажат значително въздействие върху естествените 

характеристики на потенциалните местообитания на вида. Тези УЗ от проекта на 

ОУП не засягат индивиди и потенциално пригодни местообитания на вида. Без 

въздействие (степен 0). 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 

категория слабо засегнат. 

Клас Влечуги (Reptilia): 

– 1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis (L.)). В повечето области от 

ареала си видът може да бъде открит в различни бавнотечащи води, както и във 

водоеми със стоящи води, вкл. и полусолени(у нас край морето), в т. ч. блата, 

полублата, дренажни канали, рибарници, езера, малки и големи реки, бракичните 

(засолени в някаква степен) води на естуари и други водни площи край морето, 

разливища край р. Дунав и др. реки. Предпочита местообитания(водоеми) с 

наличието в тях на богата водна(мека и твърда) растителност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

конкретни количествени данни за вида, който е отбелязан като типичен (С). 

Количеството индивиди, съотнесено с това в страната, се оценява на (В) – 15% >= p 

>2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, съотнесена/сравнена с 

естественото състояние на вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк 

обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването 

на вида е оценена на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ и ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е 

отчетено, че липсват данни за числеността на вида – той е отбелязан като типичен (Р). 

Количественото състояние на вида, съотнесено към  това в цялата страна, се оценява 

на (С) – 2% >= p >0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които 

са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – 

отлично опазване(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, 

съотнесена с естествената степен/състояние за вида се оценява на (С) – неизолирани 

индивиди в широк обхавт на разпространение; Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването на вида е оценена на (В) – добра стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 

категория слабо засегнат. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва поради отсъствието там 

на подходящи за него местообитания. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80
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Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените 

зони, в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда 

разширение. В предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 

„Голак“ попадат съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), 

терени за гробища ( Тг) и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището 

на с. Момина клисура, терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на 

с. Габровица с обща площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ 

BG0000578 „Река Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени 

за гробища ( Тг) в землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени 

зони (Пп и Пч) и терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 

ха, т.е. 0,1 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони 

за курортни дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в 

землището на гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Не се очаква да 

окажат значително въздействие върху естествените характеристики на 

потенциалните местообитания на вида. Тези УЗ от проекта на ОУП не засягат 

индивиди и потенциално пригодни местообитания на вида. Ограниченият 

териториален обхват определя очакваните негативни въздействия като 

незначителни. Степен на въздействие (степен 1) без промяна на настоящия 

природозащитен статус. 

– 1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca L.). Среща се в цялата страна до около 

1300 m н. в., с изключение на Северозападна България, високите планинини и полета 

и Добруджа. Вследствие на интензивното земеделие е почти напълно изчезнала от 

Тракийската низина и от много райони на Дунавската равнина. Предпочита открити 

тревни пространства, но през горещи периоди през лятото навлиза и в територии с 

мозаечна дървесна(тази от видовете дървета и храсти) растителност, както и в 

разредени гори и храсталаци. През пролетта и есента е активна почти целодневно, а 

през летните месеци само сутрин и привечер. На много места се наблюдават сезонни 

миграции – в началото на лятото към по-гористи места, а в края на лятото към по-

открити. Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове, а рядко и с 

животинска храна(основно безгръбначни(Nonchordata)).  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като много рядък(V). Числеността му, 

съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – средно или слабо опазване; 

Степента на изолираност на индивидите, сравнена с естественото състояние на вида, 

се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – 

значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ и ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е 

отчетено, че липсват количествени данни за вида и той е отбелязан като наличен (Р). 

Числеността му, съотнесена към тази на цялата територия на страната, се оценява на 

(C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са 

от значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично 

опазване(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, съотнесена към 

естественото състояние на вида, се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на 

границата на района на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта 

за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност. 



 

90 

 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват всякакви 

данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, 

съотнесена тази на цялата територия на страната, се оценява на (D) – незначителна 

численост.  

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – 

Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – 

Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, по-точно не бе 

регистрирано присъствие на негови индивиди, най-вече поради близостта в по-

голямата им част до застроени и с човешко присъствие терени/територии, в т. ч. и 

до обработваеми агроландшафти. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените 

зони, в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда 

разширение. В предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 

„Голак“ попадат съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), 

терени за гробища ( Тг) и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището 

на с. Момина клисура, терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на 

с. Габровица с обща площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ 

BG0000578 „Река Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени 

за гробища ( Тг) в землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени 

зони (Пп и Пч) и терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 

ха, т.е. 0,1 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони 

за курортни дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в 

землището на гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Не се очаква да 

окажат значително въздействие върху естествените характеристики на 

потенциалните местообитания на вида. Тези УЗ от проекта на ОУП не засягат 

индивиди и потенциално пригодни местообитания на вида. Без въздействие (степен 

0). 

– 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni Gmelin). Разпространение у нас: 

Среща се в цялата страна от морското равнище до около 1400-1450 m. н.в., с 

изключение на Добруджа високите полета в Западна България. Вследствие на 

интензивното земеделие отсъства в някои части на Тракийската низина и Дунавската 

равнина. Обитава, както и открити пространства с рядка дървесна растителност, така 

и гори и храсталачни и храстови, в т. ч. храсталачно- и храстово-тревни съобщества. 

Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове, а рядко и с дребни 

безгръбначни.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като много рядък (V). Числеността му, 

съотнесена с тази в страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване 

на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, се оценяват на (С) – средно или слабо; Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се оценява на (С) – 

неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност. 
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че липсват 

данни за числеността на вида, който е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, 

съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване(елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние 

на вида се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида и той е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, 

спрямо тази на територията на страната се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на 

вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) –

отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват данни за 

вида, а последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, съотнесена с тази на 

цялата територия на страната, се оценява на (D) – незначителна численост. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – 

Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – 

Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, както и при предишния и близък до него 

вид, присъствие на индивиди на този вид не бе регистрирано, най-вече поради 

близостта в по-голямата им част до застроени и с човешко присъствие 

терени/територии, в т. ч. и до обработваеми агроландшафти. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените 

зони, в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда 

разширение. В предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 

„Голак“ попадат съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), 

терени за гробища ( Тг) и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището 

на с. Момина клисура, терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на 

с. Габровица с обща площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ 

BG0000578 „Река Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени 

за гробища ( Тг) в землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени 

зони (Пп и Пч) и терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 

ха, т.е. 0,1 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони 

за курортни дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в 

землището на гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Не се очаква да 

окажат значително въздействие върху естествените характеристики на 

потенциалните местообитания на вида. Тези УЗ от проекта на ОУП не засягат 

индивиди и потенциално пригодни местообитания на вида. Ограниченият 

териториален обхват определя очакваните негативни въздействия като 
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незначителни. Степен на въздействие (степен 1) без промяна на настоящия 

природозащитен статус. 

- 1222 Южна блатна костенурка (Mauremys caspica rivulata). В Европа е с естествен 

ареал, обхващащ южната половина на Балканския п-ов и западните брегове на 

Каспийско море. У нас е установен в района на Сандански-Петрич, Източните Родопи, 

Свиленградско (най-вече в Долината на р. Марица), на места в района на Сакар, в 

района на гр. Средец, в устията на реките по Южното ни Черноморие. Обитава блата, 

изкопи, микроязовири, рибарници, речни вирове и разливища, вкл. и полусолени водни 

обекти по морското крайбрежие. На територията на общината, както и в близост до нея, 

видът не е регистриран, нито е съобщаван от специалисти или природолюбители. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

каквито и да е сведения за състоянието на вида, като – въпреки това – видът е отбелязан 

като наличен (Р). В количествено отношение, спрямо числеността му в страната, той е 

оценен с (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 

които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – 

добро до слабо опазване; Степента на изолираност, спрямо естествената степен/ 

състояние на вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (С) – значима стойност. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, поради отсъствието там 

на подходящи водни местообитания). Освен това не е налице информация(в научни 

трудове, както и от устни съобщения), в която да е посочено присъствие на индивиди 

в тази част на страната (видът се среща във водоеми само в най-южните части на 

националната ни територия).  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Не се очаква да окажат 

значително въздействие върху естествените характеристики на потенциалните 

местообитания на вида. Тези УЗ от проекта на ОУП не засягат индивиди и 

потенциално пригодни местообитания на вида. Без  въздействие (степен 0). 

- 5194 Ивичест (Пъстър) смок (Elaphe quatuorlineata(Elaphe quatuorlineata sauromates)). 

Разпространение и численост в България: В Северна България е регистриран от 

района на гр. Лом до този на гр. Силистра, а в Южна България – от района на гр. Бургас 

и план. Странджа до този на гр. Пазарджик. Рядък вид. Храната мусе състои основно 

отгризачи и др. дребни бозайници, яйца и малки на птици. Обитава територии с рядка 

дървесна (от видове дървета и храсти – Кючуков(2015а,б)) растителност(проредени и 

разстроени гори, и храстово- и храсталачно-тревни, тревно-храстови и тревно-



 

93 

 

храсталачни съобщества, каменисти терени, открити тревни пространства). С дневна 

активност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

данни за количественото му състояние, като видът е отбелязан като наличен (Р). 

Числеността му, съотнесена с тази в страната, се оценява на (С) – 2% >= p >0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване(елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – 

добра стойност. 

Природозащитен статус:в България: застрашен вид ЕN; ЗБР-II, III; международен: 

БеК-II; ДХ-II, IV. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, по-точно не бе 

регистрирано присъствие на негови индивиди, най-вече поради близостта в по-

голямата им част до застроени и с човешко присъствие терени/територии, в т. ч. и 

до обработваеми агроландшафти. Освен това не е известна информация за 

срещането на вида на запад от района на гр. Пазарджик и западния край на Горно-

Тракийската низина. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Не се очаква да окажат 

значително въздействие върху естествените характеристики на потенциалните 

местообитания на вида. Тези УЗ от проекта на ОУП не засягат индивиди и 

потенциално пригодни местообитания на вида. Ограниченият териториален обхват 

определя очакваните негативни въздействия като незначителни. Степен на 

въздействие (степен 1) без промяна на настоящия природозащитен статус. 

4.7.2.3. Бозайници предмет на опазване в ЗЗ BG0000304 ,,Голак“, ЗЗ BG0000578 

„Река Марица“, ЗЗ BG 0001386 ,,Яденица“, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ 

BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила”. 

Разред Прилепи (Chiroptera): 

- 1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus, Schreber, 1774). У нас е рядък вид в 

горски местообитания предимно в планински и полупланински райони. 

Местообитание: Залесени райони, главно в планините. Ловува в окрайнини на гори, 

вкл. над пътища и алеи в гори и в паркови територии. През лятото женските формират 
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малки колонии в цепнатини под кората на дървета. Зимният сън е главно в подземни 

убежища – студени пещери, с температура около 0 градуса. Храна: Малки насекоми, 

които често биват улавяни над водни басейни или събирани от повърхността на 

листата. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че няма 

никакви количествени данни за размера(количеството) на вида, който е отбелязан като 

много рядък (V). Числеността на индивидите му, съотнесена към тази на цялата 

територия на страната, се оценява на (D) – незначителна численост.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че няма никакви 

данни за числеността на вида и той е отбелязан като рядък (R). Числеността на 

индивидите му, съотнесена към тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) 

– 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро 

опазване(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите/колониите, съотнесена с 

естествената степен/състояние на вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди/ 

колонии в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването на вида се оценява на (А) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Яденица“ е отчетено, че няма никакви 

данни за количественото състояние на вида, като последният е отбелязан като рядък 

(R). Числеността му, съотнесена с тази в цялата страната се оценява на (C) – 2% >= p > 

0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида и възможностите за възстановяване, се оценява на (В) – добро опазване(добре 

запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 

елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида се оценява на (С) – неизолирани индивиди/колонии в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (С) – значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че няма цифрови 

данни за числеността/плътността му и видът е отбелязан като рядък (R). Числеността на 

вида, съотнесена към тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 

0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (B) – добро опазване (добре 

запазени елементи, независимо от оценката на индивидите за възстановяване и 

елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида 

се оценява на (C) – не изолирани индивиди/колонии в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява 

на (В) – добра стойност.  

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – 

Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – 

Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, 

категория уязвим. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга естествени местообитания 

на този вид. Както е посочено и по-горе, реализацията на ОУП не засяга 

местообитания(зимни и репродуктивни) на този вид. Върху площта на 
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новопроектираните устройствени зони, предмет на устройствено планиране в ОУП, 

видът липсва, тъй като не са налице подходящи за това условия – както за 

размножаване, така и за зимуване. Евентуално присъствие би могло да бъде очаквано 

само за сметка на ловуващи, но не и на размножаващи се индивиди/групи. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Тези УЗ от проекта на ОУП не 

засягат убежища, потенциално или ловно местообитание на вида. Без  въздействие 

(степен 0). 

- 1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros (Bechstein)). Разпространение у 

нас: В цялата страна – до 1500 m, обикновен вид; Местообитания: Обитава пещери в 

карстови райони със значително количество дървесна растителност сред тях. Ловува в 

проредени гори, в храсталачни и храстови територии, вкл. в паркове в населени места; 

Храна: Дребни насекоми. Нерядко ловува и над водни басейни, улавя насекоми и по 

листни повърхности. 

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000578 „Яденица“ и ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица“ е отчетено, че няма никакви данни за числеността на вида, като последният е 

отбелязан като рядък (R). Числеността му, съотнесена с тази върху цялата територия на 

страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките 

на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се 

оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 

състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, 

съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се оценява на (С) – неизолирани 

индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че липсват данни за 

числеността на вида, който е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, съотнесена 

към тази в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване(добре запазени елементи, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съобразена с естествената степен/състояние на вида, се оценява на (С) – 

неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че няма цифрови 

данни за числеността/плътността на вида, който е отбелязан като типичен (С). 

Числеността му, съотнесена с тази върху цялата територия на страната, е оценена на (C) 
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2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (B) – добро опазване 

(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване 

и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, 

се оценява на (C) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (C) – 

значима стойност.  

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 

2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, 

EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга естествени местообитания 

на вида(освен при разрушаване на постройки в населени места и в други застроени 

територии, в които денуват/почиват индивиди на вида, но при започването на 

подготвителните мероприятия в такива сгради индивидите ги напускат, а, освен 

това, при наличие на индивиди, не представлява проблем последните да бъдат 

отстранени от сградите по безопасен за тях начин). 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Тези УЗ от проекта на ОУП не 

засягат убежища, потенциално или ловно местообитание на вида. Без  въздействие 

(степен 0). 

- 1324 Голям нощник (Myotis myotis (Borkhausen)). Разпространение у нас: В цялата 

страна – в Стара планина е установяван до 1400 m, а в Пирин – и до 2500 m. Един от 

най-често срещаните пещерни видове прилепи; Местообитания: Пещери в карстови 

райони, а при ловуване – в проредени гори, паркове, както и над ливади. Храни се 

предимно с едри насекоми, които улавя във въздуха, както и по земната повърхност.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000117 „Голак“ е отчетено, че липсват данни за 

състоянието на вида. Числеността на индивидите му, съотнесена към тази в цялата 

страна, се оценява на (В) – 15% >= p >2%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват 

на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 

състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, 

съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се оценява на (С) – неизолирани 

индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност. 
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида – той е отбелязан като рядък (R). Числеността му, 

съотнесена към тази в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на местообитанията, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се 

оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхавт на разпространение; Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването на вида, се оценява на (С) – значима 

стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че липсват 

каквито и да е данни за вида и той е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, 

съотнесена с тази в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се 

оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (C) – значима 

стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ е отчетено, че липсват данни за 

числеността му и видът е отбелязан само като наличен (Р). Числеността му, съотнесена 

към тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване се оценяват на (B) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява 

на (C) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка 

на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (C) – значима стойност.  

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – 

Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – 

Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, 

категория почти застрашен. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга естествени местообитания 

на вида. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 
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дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Тези УЗ от проекта на ОУП не 

засягат убежища, потенциално или ловно местообитание на вида. Без  въздействие 

(степен 0). 

- 1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum (Schreber)). Разпространение у 

нас: В цялата страна, с изключение на най-високите части на планините(горната част 

на средния горски пояс и субалпийската и алпийската зони); Местообитания: 

Проредени гори, храсталачни и храстови съобщества, а – при ловуване – и открити 

територии в близост до карстoви терени и скални венци, както и до водни обекти. През 

лятото се заселва в плитки пещери и скални струпвания. Понякога се заселва в 

изкуствени галерии и сгради, особено такива в близост до обитавани от индивидите/ 

колониите пещери. Храна: Едри летящи насекоми. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като типичен (С). Числеността му, 

съотнесена към тази в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се 

оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (C) – значима 

стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ и ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица“ е отчетено, че няма количествени данни за вида, който е отбелязан като 

рядък (R). Числеността му, съотнесена към тази в страната, се оценява на (C) – 2% >= p 

> 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре 

запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 

елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, спрямо естествената степен/състояние на вида 

се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (C) – 

значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват данни за 

вида и последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността на вида, съотнесена към 

тази на цялата територия на страната, се оценява на (D) – незначителна численост. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – 

Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – 

Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, 

категория почти застрашен. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга естествени местообитания 

на вида(освен при разрушаване на постройки в населени места и в други застроени 

територии, в които денуват/почиват индивиди на вида, но при започването на 

подготвителните мероприятия в такива сгради индивидите ги напускат, а, освен 

това, при наличие на индивиди, не представлява проблем последните да бъдат 

отстранени от сградите по безопасен за тях начин). 
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Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Тези УЗ от проекта на ОУП не 

засягат убежища, потенциално или ловно местообитание на вида. Без  въздействие 

(степен 0). 

 

- 1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi Matschie) Разпространение у нас: В 

ниските части на страната – сравнително рядък вид; Местообитания: Обитава 

целогодишно пещери, вкл. и с други видове прилепи, където формира големи колонии 

– до 800-2000 инд. Биология: 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. Максимумът на ражданията е през периода 20 юни–10 юли. Зимува главно в 

пещери. Не извършва далечни миграции, но са установени редовни сезонни движения 

между летните и зимните убежища. Храна: Вероятно нощни пеперуди и други 

насекоми – липсват конкретни данни за храненето на вида. Природозащитен статус: в 

България: уязвим VU, ЗБР-II, ІІІ; международен: IUCN VU; БеК-ІІ, III; БoK-II; ДХ-ІІ, 

ІV. 

 

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000304 „Голак“ и ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е 

отчетено, че липсват всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен 

(Р). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 

цялата територия на страната се оценява на (D) незначителна популация; В зоната не са 

установени находища на вида. Причината е недостатъчно информация, поради което 

състоянието се определя като неблагоприятно – незадоволително. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – 

Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – 

Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, 

категория уязвим. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга естествени местообитания 

на вида. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 
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и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч)  и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Тези УЗ от проекта на ОУП не 

засягат убежища, потенциално или ловно местообитание на вида. Без  въздействие 

(степен 0). 

 

- 1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii Peters) Разпространение у 

нас: В ниските части на страната, но по-често в Южна България; Местообитания: 

Богати на дървесно-храстова и тревна растителност терени, по-рядко безлесни карстови 

райони. Биология. Образува колонии с численост от няколкостотин до няколко хиляди 

индивида, често заедно с южния подковонос (Rh. euryale) и подковоноса на Мехели 

(Rh. mehelyi). Максимумът на ражданията е през периода 20 юни–10 юли. Зимуващи 

колонии са известни само от пещерите Айна Ини и Самара (с. Рибино, Източни 

Родопи), Парниците (с. Бежаново) и Моровица (с. Гложене). Не мигрира, но извършва 

редовни сезонни придвижвания между летните и зимните убежища. Природозащитен 

статус: в България: уязвим VU, ЗБР-II, ІІІ; международен: IUCN [NT]; БеК-ІІ, III; БoK-

II; ДХ-ІІ, ІV. 

 

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000304 „Голак“, ЗЗ BG0001386 „Яденица“ и 

ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват данни за популацията на вида. 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (D) незначителна популация. Описано е, че зоната 

се намира извън съвременния ареал на вида в България. Установяването на вида в 

района е изключително слабо вероятно. 

 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – 

Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – 

Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, 

категория уязвим. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга естествени местообитания 

на вида. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 
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Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Тези УЗ от проекта на ОУП не 

засягат убежища, потенциално или ловно местообитание на вида. Без  въздействие 

(степен 0). 

- 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii (Kuhl)). Разпространение у нас: 

Многоброен и често срещащ се пещерен обитател в ниските части на страната, а рядко 

и ниски части на планини; Местообитания: Пещери в карстови терени. Ловува 

предимно в открити територии. През лятото денува/почива в цепнатини и ниши по 

скални масиви, както и по сгради, а също и в хралупи. Зимува в пещери. Храна: Дребни 

до средноразмерни насекоми. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че няма никакви 

данни за количественото му състояние, а видът е отбелязан като типичен (С). 

Числеността на индивидите, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се 

оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 

които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – 

добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената 

степен/състояние nа вида се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Числеността на 

индивидите “му, съотнесена към тази на цялата територия на страната, се оценява на 

(C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата/ 

местообитанията, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се 

оценява на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 

състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, 

съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се оценява на (С) – неизолирани 

индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването на вида се оценява на (C) – значима стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че липсват данни 

за количеството му, а видът е отбелязан като наличен (Р). Числеността на вида, 

съотнесена с тази в цялата страна, се оценява на (D) – незначителна численост. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 

2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II и III, Бонска конвенция – Приложение II, 

EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
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Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга естествени местообитания 

на вида. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Тези УЗ от проекта на ОУП не 

засягат убежища, потенциално или ловно местообитание на вида. Без  въздействие 

(степен 0). 

 

– 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinnii (Bonaparte)). Най-чест в карстови райони с 

пещери в ниските части на страната (до 400 m н.в.).  

Обитава целогодишно пещери в горски райони, често близо до вода. Формира големи 

колони – до няколко хиляди индивида. В повечето случаи летните убежища са малки, 

сухи и проветриви пещери. За зимни убежища предпочита големи наводнени пещери с 

висока влажност и температура от 2 до 6 градуса. Извършва сравнително дълги 

миграции между летните и зимните си убежища. Ловува през нощта над и край реки, 

главно насекоми, уловени над и върху водната повърхност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че липсват данни 

за вида, който е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, съотнесена с тази в цялата 

страна, се оценява на (D) – незначителна численост. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за този вида, който е отбелязан като много рядък (V). Числеността 

му, съотнесена с тази върху цялата територия на страната, се оценява на (D) – 

незначителна численост. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – 

Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – 

Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, 

категория уязвим. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга естествени местообитания 

на вида. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 
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терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Тези УЗ от проекта на ОУП не 

засягат убежища, потенциално или ловно местообитание на вида. Без  въздействие 

(степен 0). 

– 1307 Остроух нощник (Myotis blythii (Tomes)). Често срещан и обикновен, главно в 

ниските части на страната(в Западна Стара планина до 1400 m н.в., а в Пирин – и до 

2500 m н.в.). Ловува в райони с нагънат релеф – нископланински и хълмисти, скални 

масиви и венци, стръмни речни брегове, карстови територии с редки гори или 

храсталачни съобщества, паркове в населени места. Избягва обширните открити 

територии, каквито са откритите агроландшафти.  

Обитава пещери целогодишно, в които формира многобройни летни и зимни колонии – 

до няколко хиляди индивида. Извършва сезонни миграции на малки до неголеми 

разстояния – обикновено до 60-70 km. Храни се с едри насекоми, улавяйки ги във 

въздуха, но и по земната повърхност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че няма 

количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Числеността на 

индивидите му, съотнесена с тази в страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите/колониите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (C) – 

значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като типичен (С). Числеността му, 

съотнесена с тази в цялата страна, се оценява на (В) – 15% >= p >2%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите/колониите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди/колонии в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (В) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че липсват 

каквито и да е данни за вида и той е отбелязан като рядък (Р). Числеността му, 

съотнесена с тази в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 
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средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите/колониите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (C) – 

значима стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват данни за 

числеността му, като зимуващите и преминаващи индивиди са отбелязани като налични 

(P). Числеността на вида, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява 

на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са 

от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (B) ) добро опазване 

(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване 

и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида 

се оценява на (C) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (C) – 

значима стойност.  

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 

2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, 

EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти 

застрашен. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга естествени местообитания 

на вида В населени места и други застроени територии, влк. във и над предвидените 

за засягане в ОУП площи, индивиди на този вид могат попаднат само при ловуване, но 

основно в такива с наличие на дървениста растителност в тях и най-вече в паркови 

територии. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Тези УЗ от проекта на ОУП не 

засягат убежища, потенциално или ловно местообитание на вида. Без  въздействие 

(степен 0). 

– 1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus (Geoffroy)). Среща се в цялата страна до н. 

в. от 1500 m. Предпочита да ловува сред територии, заети от дървесна или от храстова 

растителност. Понякога е наблюдаван да ловува над водоеми, както и сред карстови 

терени, паркове и градини, вкл. в населени места. През дeня почива в пещери, тавани на 

сгради, а по-рядко и в изкуствени галерии. Зимува в пещери, а по-рядко в минни 

галерии – поединично или на малки групи. Храна: Дребни бегръбначни, които улавя/ 
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събира по листата на дървета и храсти. Лети между корони на дървета и храсти или 

ниско над такива. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Числеността на вида, 

съотнесена към тази в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се 

оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (C) – значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че липсват каквито 

и да е данни за състоянието на вида и последният е отбелязан като наличен (Р). 

Числеността му, съотнесена с тази в цялата страна, се оценява на (D) – незначителна 

численост. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че не са налице 

количествени данни за вида, който е отбелязан като много рядък (V). Числеността му, 

съотнесена към тази в цялата страна, се оценява на (D) – незначителна численост. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида и той е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, 

съотнесена с тази на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (B) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява 

на (C) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка 

на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (C) – значима стойност.  

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – 

Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – 

Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, 

категория уязвим. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга естествени местообитания 

на вида. В населени места и други застроени територии, влк. във и над предвидените 

за засягане в ОУП площи, индивиди на този вид могат попаднат само при ловуване, но 

основно в такива с наличие на дървениста растителност в тях и най-вече в паркови 

територии. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 
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ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Тези УЗ от проекта на ОУП не 

засягат убежища, потенциално или ловно местообитание на вида. Без  въздействие 

(степен 0). 

– 1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale Blasius). Обикновен за ниските части на 

страната (до 1000 m н. в., а в пл. Пирин и до 1700 m н. в.). Обитател на гористи 

карстови терени в близост до водни обекти. Зимува в пещери. Храна: Насекоми. 

Регистрирани са придвижвания/миграции до около 140 km. 

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000304 „Голак“, ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица“ и ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че липсват данни за състоянието на 

вида, който е отбелязан като наличен (Р). Численистта на индивидите на вида, 

съотнесена с тази в цялата страна, е оценена на (D) – незначителна численост. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – 

Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – 

Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, 

категория уязвим. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга естествени местообитания 

на вида. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони и терени за 

спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от ЗЗ; на 

територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни дейности 

(Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на гр. Белово с 

обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Тези УЗ от проекта на ОУП не засягат 

убежища, потенциално или ловно местообитание на вида. Без  въздействие (степен 0). 

– 1323 Дългоух нощник (Нощник на Бехщайн) (Myotis bechsteinii (Kuhl)). Рядък, но се 

среща почти в цялата страна, основно за сметка на единични индивиди – обикновено на 

н. в. между 100 и 500 m(в пл. Пирин е срещан и на 2500 m н. в.). Местообитания: 

Влажни широколистни и смесени гори и паркове. През лятото обитава хралупи на 

дървета, а по-рядко и жилищни постройки и пещери, но зимува само в пещери и 

изкуствени галерии. Стационарен вид, регистрирани са премествания до около 35 km. 

Храна: Предимно нелетящи безгръбначни, а по-рядко и летящи през деня насекоми, но 

нощуващи по листа на дървета и храсти. При ловуване лети сред дърветата. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Числеността на 

индивидите му, съотнесена към тази в страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 
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Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се 

оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична 

стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че не са налице 

количествени данни за вида и последният е отбелязан като рядък (R). Числеността на 

вида, спрямо с тази в страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване 

на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване(добре запазени елементи, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се оценява на (С) – 

неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (C) – значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че не са 

налице данни за количественото състояние на вида, който е отбелязан като много рядък 

(V). Числеността на индивидите на вида, съотнесена към тази на цялата територия на 

страната, се оценява на (D) – незначителна численост. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват цифрови 

данни за Числеността му и видът е отбелязан като типичен (С). Числеността му, 

съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможности за възстановяване се оценява на (B) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценяват 

на (C) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка 

на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (C) – значима стойност.  

Мерки за защита: Уязвим вид. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 

3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, 

EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга естествени местообитания 

на вида. В населени места и други застроени територии, влк. във и над предвидените 

за засягане при реализацията на ОУП площи, индивиди на този вид могат попаднат 

само при ловуване, но приоритетно във/над такива, заети от дървениста(от дървесна 

и храстова) растителност. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 



 

108 

 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Тези УЗ от проекта на ОУП не 

засягат убежища, потенциално или ловно местообитание на вида. Без  въздействие 

(степен 0). 

Бозайници (без прилепи): 

– 1355 Видра (Lutra lutra, Linnaeus, 1758). Среща се на практика в цялата страна, вкл. и 

по морското крайбрежие. Обитава различни/разнообразни водни басейни. Предпочита 

водоеми, обрасли с гъста крайбрежна растителност или с труднодостъпни скалисти или 

стръмни брегове. Активна е най-вече през нощта. Храна: Най-вече риба, но и водни 

бозайници и птици, жаби, раци.  

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ и ЗЗ BG0001386 

„Яденица“ е отчетено, че числеността на индивидите на вида, спрямо тази на цялата 

територия на страната се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на индивидиите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се оценява на (С) 

– неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че числеността на 

индивидите на вида, спрямо тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) – 

2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро 

опазване(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената 

степен/състояние за вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (В) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ е отбелязано, че числеността му, 

съотнесена тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (C) – средно или слабо опазване; 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, 

се оценява на (C) – неизолирани индивиди с широк обхват на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (C) – 

значима стойност;  

Мерки за защита:Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, CITES – Приложение I, Директива 92/43/ЕЕС – 

Приложение 2 и 4,Червена книга на България – Уязвим, IUCN 2007 – категория почти 

застрашен. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, тъй като не са налице 

подходящи за това условия – липсват подходящи за целта водни обекти. 
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Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга потенциално местообитание на видрата, в т. ч. водни 

течения и стоящи водоеми и прилежащата брегова ивица от 20 м. Не се очаква 

фрагментация и прекъсване на биокоридори.Без  въздействие (степен 0). 

1352 Европейски вълк (Canis lupus, Linnnaeus, 1758). Среща се във всички планини и в 

някои горски територии в хълмисти и равнинни райони на страната. Обитава широк 

кръг местообитания, но се придържа най-вече към територии, в които човешкото 

присъствие липсва или е слабо изразено. Храна: Дребни и едри бозайници, птици, 

влечуги, земноводни, риби, вкл. и храна от растителен произход. 

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000304 „Голак“ и ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е 

отчетено, че числеността на индивидите на вида, съотнесена към тази в цялата страна, 

се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват 

на (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на индивидите(групите, 

глутниците), съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се оценява на (С) – 

неизолирани индивиди/групи в широк обхват на разпространение ;Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

каквито и да е данни за състоянието на вида, като последният е отбелязан като наличен 

(Р). Числеността на индивидите на вида, съотнесена към тази в цялата страна, се 

оценява на (D) – незначителна численост. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” са отчетени 9-10 индивида. 

Числеността на вида, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на 

(C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (A) – отлично 

опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване). Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената 

степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида, се 

оценява на (A) – отлична стойност. 

Мерки за защита:Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, ЗЛ, 

Бернска конвенция – Приложение II, CITES – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – 

Приложение 4, Червена книга на България – Уязвим, IUCN 2007 – категория 

незастрашен. 
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Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, най-вече поради наличието 

на човешко присъствие в тях, както и поради близостта им до населени места, 

каквито територии/обекти индивидите и групите(глутниците) на вида избягват. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или отенциално местообитание на 

вълка. Не се очаква фрагментация и прекъсване на биокоридори.Без  въздействие 

(степен 0). 

– 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna, Guldenstaedt, 1770). Обитава предимно открити 

територии, но и гори и храсталачни съобщества, влажни зони. Храна: Гризачи, а по-

рядко и птици, влечуги, земноводни и насекоми, както и растителна храна(плодове и 

вегетативни части на растения). 

Реализацията на ОУП не засяга местообитания с естествен характер на този вид. 

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000304 „Голак“ и ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е 

отчетено, че липсват данни за състоянието му и видът е отбелязан като наличен (Р). 

Числеността му, съотнесена към тази в страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – 

добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

данни за състоянието на вида и той е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, 

съотнесена към тази в страната, се оценява на (D) – незначителна численост. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 

2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, 

Червена книга на България – Уязвим, IUCN 2010 – категория Уязвим. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, най-вече поради наличието 
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на човешко присъствие в тях, както и поради близостта им до населени места, 

каквито територии/обекти индивидите на вида избягват. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Възможно е и безпокойство на 

индивидите вследствие на повишеното човешкоприсъствие. Ограниченият 

териториален обхват на очакваните отрицателни въздействия ни позволява да 

определим тяхната степен на проявление като незначителна за популацията на 

пъстрия пор (степен 1) без промяна на настоящия природозащитен статус. 

– 2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni (Nehring)). В страната видът 

се среща в Добруджа и в средната и източната част на Дунавската равнина(на запад до 

река Огоста) (Градев, 2003). Среща се и в изолирани находища на юг от Стара планина, 

но в средната част на страната – в подбалкански полета, а не и на юг от Средна гора в 

района на общ. Белово(„Бозайниците в България”). Местообитания: Степен вид. 

Заселва аграрни райони в низините и равнините с преобладаване на многогодишни 

тревисти култури върху тежки по механичен състав почви, като числеността му в 

обработваемите селскостопански площи е по-висока, отколкото в тревисти територии с 

естествен характер. Храна: Основно семена и вегетативни части на растения. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че не са 

налице количествени данни за вида” и той е отбелязан като много рядък (V). 

Числеността на индивидите на вида, съотнесена с тази в цялата страна, се оценява на 

(D) – незначителна численост. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита:Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 

2 и 3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, 

Червена книга на България – категория Рядък, IUCN 2002 – категория Уязвим. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, най-вече поради това, че 

индивидите му избягват населените места, както и близостта до тях, а, освен това 

липсват сведения видът да се среща в тази част на страната (вкл. на територията 

на общината). 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 
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терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциално местообитание на 

добруджанския хомяк. Без  въздействие (степен 0). 

- 1335 Лалугер (Spermophilus citellus (L.)). Обитава открити необработваеми територии, 

покрити с ниска тревна растителност (ливади, пасища, сухи степи, покрайнини на 

обработваеми земи, покрай пътища и др.) в различни части на страната(у нас се среща и 

в ниски и високи части на планини – най-високо разположената популация на 

Балканския п-ов е тази в района на връх Белмекен, пл. Рила(тук генетичният и 

екологичен термин „популация“ е употребен на място, т. е. правилно)). Предпочита 

черноземни, канелени горски, планинско ливадни и др. почви. Според Стефанов(2006) 

видът обитава необработваеми земи (целини, пасища, ливади и др.), покрити с ниска 

тревиста растителност, върху еднородни, слабоуплътнени водопропускливи почви. Не 

заселва обработваеми площи, макар да навлиза в тях при хранене. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че не е 

налице информация за числеността на вида и той е отбелязан като типичен (С). 

Числеността му, съотнесена с тази в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите/колониите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди/колонии в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че няма данни за 

числеността/плътността му и видът е отбелязан като типичен (C). Числеността на вида, 

съотнесена към тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на 

(А) – (почти) изолирани индивиди. Цялостната оценка на стойността на обекта за 

опазването на вида, се оценява на (А) – отлична стойност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, Червена книга 

на България – Уязвим, IUCN 2010 – категория Уязвим. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, най-вече поради това, че 

индивидите му по принцип избягват населените места, както и близостта до 

тях(рядко индивиди са били наблюдавани недалече от населени места, но все пак на 

стотици метри(200, 300 и повече)). Не предстои засягане и на високопланинската 
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популация(най-високо разположената в света такава на вида европейски лалугер) в 

района на източната част на пл. Рила (в района на яз. „Белмекен“ и вр. Белмекен), 

тъй като в обхвата на нито една от отделните й части/колонии или в опасна близост 

до такава не са предвидени/ проектирани строителни и/или други дейности. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциално местообитание на 

лалугера. Без  въздействие (степен 0). 

− 1354 Кафява мечка (Ursus arctos L.). Разпространение: В България видът е 

представен от две субпопулации, обитаващи двата най-големи планински масива в 

страната – Старопланинския и Рило-Родопския. Общата територия на разпространение 

на вида е около 1 100 000 ha. Западната част на Средна гора служи като своеобразен 

мост, чрез който двете субпопулации имат възможности за свързване, т. е. за обмен на 

индивиди. Местообитания: Иглолистни и широколистни гори обикновено над 600–

1000 m н. в., субалпийски храсталаци, скални масиви и ждрела. Храна: Известен с 

всеядността си хищен вид. 

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000304 „Голак“ и ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е 

отчетено, че числеността на вида, съотнесена с тази в страната, се оценява на (C) – 2% 

>= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение 

за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената 

степен/състояние на вида се оценява на (С) – неизолирани индивиди, но на границата 

на района на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 

опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.  

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила” е отчетено, че липсват 

всякакви данни за числеността му и видът е отбелязан като типичен (С). Числеността на 

вида, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 

0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на 

изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на 

(С) неизолирани индивиди, но на границата на района на разпространение. Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че на територията на 

ЗЗ обитават 18 индивида. Тази им численост, спрямо тази на цялата територия на 

страната, се оценява на (В) 15 >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на 

(А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Старопланинска_зона
https://bg.wikipedia.org/wiki/Рило-Родопски_масив
https://bg.wikipedia.org/wiki/Средна_гора
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възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, спрямо 

естественото състояние на вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк 

обхват на разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването 

на вида се оценява на (А) – отлична стойност;  

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория непроучен вид.  

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, най-вече поради това, че 

индивидите му избягват населените места, както и близостта до тях. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциално местообитание на 

кафявата мечка. Без  въздействие (степен 0). 

- 2609 Черногръд (Голям) хомяк (Cricetus cricetus L.). Разпространение: У нас – в 

средната и източната част на Дунавската равнина и Добруджа. Местообитания: 

Обитава сухи степни райони с необработваеми площи, целини и обработваеми площи 

(овощни и зеленчукови градини, лозя, люцернови блокове) и др. Живее поединично в 

подземни убежища, с жилищна и складова(за хранителни запаси) камери. Храна: 

Житни и други тревисти растения, семена, плодове, корени, насекоми и други 

безгръбначни, дребни бозайници и влечуги, земноводни, малки на птици. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че няма 

никакви количествени данни за вида, който е отбелязан като много рядък (V). 

Числеността му, съотнесена към тази в страната, се оценява на (D) – незначителна 

численост. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Природозащитен статус: в България: ЗБР-II, III, рядък вид в Червената книга; 

международен: – почти застрашен вид; БеК-II; ДХ-II, IV. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, най-вече поради това, че 

индивидите му избягват населените места, както и близостта до тях, а, освен това 

липсват сведения видът да се среща в тази част на страната (вкл. на територията 

на общината). 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
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предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциално местообитание на 

черногръдия хомяк. Без  въздействие (степен 0). 

 

- 2617 Мишевиден сънливец (Myomimus roachi (Bate)). Разпространение и численост: 

Ендемичен вид за Средиземноморския район. Среща се и в Югоизточна България, 

Източна Тракия(РТурция) и Средиземноморското крайбрежие на Мала Азия. У нас се 

среща в югоизточната част на страната, без най гористата част на пл. Странджа. 

Местообитания: Открити необработваеми територии, окрайнини на пшенични, 

овесени, царевични ниви/блокове, овощни градини(посочван е за бадемови), запустели 

лозя. Живее в подземни убежища с жилищна камера и няколко входа/изхода. Храна: 

Предимно семена. 

Природозащитен статус: в България:ЗБР-II, III,Уязвим вид в Червената книга; 

международен -Уязвим вид; БеК-II; ДХ-II, IV. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че няма 

никакви количествени данни за вида, който е отбелязан като много рядък (V). 

Числеността му, съотнесена с тази в страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се 

оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) – значима стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, най-вече поради това, че 

индивидите му избягват населените места, както и близостта до тях, а, освен това 

липсват сведения видът да се среща в тази част на страната (вкл. на територията 

на общината). 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 
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Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциално местообитание на 

мишевидния сънливец. Без  въздействие (степен 0). 

- 1371 Балканска дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica). Среща се в изолирани 

находища в някои части на страната – в някои части на пл. Рила, Пирин, Родопи и 

Стара планина. Местообитания: През лятото – скални терени и ливади над горната 

граница на гората, а през зимата – планински гори. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че липсват данни 

за състоянието на вида и той е отбелязан като наличен (Р). Числеността на индивидите 

в тази ЗЗ, спрямо тази в страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – добро до слабо опазване; 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (В) – добра стойност.  

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че числеността на 

вида е в граници 390-410. Тази численост, съотнесеа към тази на цялата територия на 

страната, се оценява на (А) 100% >= p > 15%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване се оценява на (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на (С) – 

неизолирани индивиди/стада в широк обхват на разпространение;. Цялостната оценка 

на стойността на обекта за опазването на вида, се оценява на (А) – отлична стойност;  

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 

слабо засегнат. 

Оценка на въздействие: Върху площта на новопроектираните устройствени зони, 

предмет на устройствено планиране в ОУП, видът липсва, най-вече поради това, че 

индивидите му избягват населените места, както и близостта до тях. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 
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дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциално местообитание на 

балканската дива коза. Без  въздействие (степен 0). 

 

4.6.2.4 Безгръбначни животни предмет на опазване в ЗЗ BG0000304 ,,Голак“, ЗЗ 

BG0000578 „Река Марица“, ЗЗ BG 0001386 ,,Яденица“, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, 

ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила”. 

Клас Ракообразни (Crustacea): 

– 1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium). Обитава потоци, ручеи и горните 

течения на реки в планински райони. Силно зависим вид от хидрологичната и 

хидрохимичната характеристика на речните течения. Основно изисква чисти, богати 

на кислород води. Един от най-застрашените безгръбначни видове в Европа. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че няма 

количествени данни за вида, който е отбелязан като типичен (С). Количественото му 

състояние, съотнесено с това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват  

данни за вида и той е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, съотнесена с тази в 

страната, е оценена с (D) – незначителна численост. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, се оценяват на (С) – средно или слабо опазване; Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се 

оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима 

стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че липсват каквито 

и да е данни за вида и той е отбелязан като наличен (Р). Числеността/количеството му, 

съотнесена с тази в страната, се оценява на (D) – незначителна численост. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – 

добра стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че не са налице 

количествени данни за вида, а последният е отбелязан като типичен (С). Числеността 

му, спрямо тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване се оценява на (А) – отлично опазване (елементи в 
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отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена към естественото състояние на 

вида, се оценява на (C) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – 

отлична стойност.  

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2. IUCN 2010.4 – категория застрашен вид.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга типични за този вид 

местообитания. Проектираните в ОУП мероприятия нямат отношение към вида, 

тъй като не засягат негови типични местобитания(бързи речни течения с каменисти 

или каменисто-песъчливи дъна). 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциално местообитание на 

балканската дива коза. Без  въздействие (степен 0). 

 

- 1032 Бисерна мида (Unio crassus). Обитава части от теченията на реки и техни 

притоци с чисти води, богати на кислород и с корита, покрити с дребен чакъл или 

пясък; много чувствителен към еутрофикацията. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ и ЗЗ BG0000304 „Голак“ е 

отчетено, че липсват данни за състоянието на вида и той е отбелязан като рядък (R). 

Числеността/количеството му, съотнесена с тази в страната, се оценява на (C) – 2% >= p 

> 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване(добре 

запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 

елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите(или на групи, струпвания, колонии), 

съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се оценява на (С) – неизолирани 

индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазванетона вида се оценява на (В) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че не са 

налице данни за вида и той е посочен като рядък (R). Количественото му състояние, 

съотнесено към това в страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите(или на групи, струпвания, колонии), 
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съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява на (С) – неизолирани 

индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга типични за този вид 

местообитания. Проектираните в ОУП мероприятия нямат отношение към вида, 

тъй като не засягат негови типични местобитания (речни течения и притоци на реки 

с чисти води, богати на кислород и корита, покрити с дребен чакъл или пясък). 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциално местообитание на 

балканската дива коза. Без  въздействие (степен 0). 

Клас Насекоми (Insecta). 

– 1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo). Жизненият цикъл на вида е свързан със 

стари дъбови дървета в дъбови гори, където се развива ларвата му. Предпочита 

изложени на слънце, болни или умиращи стари дъбове (най-вече летен дъб, по-рядко 

зимен дъб, бук или бряст). Предпочитани са увлажнени стволове на слънчеви места в 

гори във фаза/етап на старост и разпадане.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

 

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ и ЗЗ BG0000304 

„Голак“ е отчетено, че няма никакви количествени данни за вида и той е отбелязан 

като рядък (R). Количественото му състояние, съотнесено към това в цялата страна, се 

оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
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които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – 

добро или слабо опазване; Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с 

естествената степен/състо яние на вида, се оценява на (С) – неизолиран комплекс 

индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност. 

 

 В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II,   Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2 и 4,   IUCN 2010.4  

– категория уязвим. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга типични за този вид 

местообитания. Проектираните в ОУП мероприятия нямат отношение към вида, 

тъй като не засягат дъбови горски местобитания. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциални дъбови горски 

местообитания на вида. Без  въздействие (степен 0). 

– 1083 Бръмбър рогач (Lucanus cervus). Жизненият цикъл на вида есвързан със стари 

дъбови гори. Женската снася яйцата си в стари дъбови пънове. Ларвите се хранят с 

полуизгнила дървесина. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че няма 

количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, е оценено на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, са оценени на (С) – добро или слабо опазване; 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 
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вида, се оценява на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (В) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че няма никакви 

количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване(добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се 

оценява на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – 

отлична стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Числеността му, спрямо 

тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване се оценява на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, спрямо естественото състояние на вида се 

оценява на (C) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (A) – 

отлична стойност.  

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение III,   Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2,   IUCN 2010.4  – 

не фигурира. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга типични за този вид 

местообитания. Проектираните в ОУП мероприятия нямат отношение към вида, 

тъй като не засягат дъбови горски местобитания. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциални дъбови горски 

местообитания на вида. Без  въздействие (степен 0). 
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- 1089 Буков сечко (Morimus funereus). Видът е свързан със стари букови гори. Ларвата 

се развива в мъртва дървесина в стъбла на букови дървета. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че няма 

количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, 

се оценява на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – 

отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, като последният е отбелязан като рядък (R). 

Количественото му състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 

2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – добро или 

слабо опазване; Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената 

степен/състоние на вида, се оценява на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк 

обхват на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на 

вида се оценява на (В) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се 

оценява на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – 

отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Числеността му, 

съотнесена към тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, 

се оценява на (C) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение. 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (A) – 

отлична стойност.  

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 

92/43/ЕИО– Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория уязвим. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга типични за този вид 

местообитания. Проектираните в ОУП мероприятия нямат отношение към вида, 

тъй като не засягат букови горски местобитания. 
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Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциални букови горски 

местообитания на вида. Без  въздействие (степен 0). 

– 1087 Алпийска розалия (Rosalia alpinа). Рядък вид, обитаващ стари букови масиви на 

надморска височина между 500 и 1000 м. Ларвата е свързана изключително с букови 

гори. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване(елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, е оценена на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване(добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида се 

оценява на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – 

значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване(добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се 

оценява на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхват на разпространение; 
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Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – 

отлична стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че не са налице 

количествени данни за размера/плътността на вида, който е отбелязан като рядък (R). 

Числеността му, съотнесена към тази на цялата територия на страната се оценява на (C) 

2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценява на (А) – отлично 

опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото 

състояние на вида, е оценена на (C) – неизолирани индивиди в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (A) – отлична стойност.  

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2,   IUCN 2010.4  – 

категория уязвим. 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга типични за този вид 

местообитания. Проектираните в ОУП мероприятия нямат отношение към вида, 

тъй като не засягат букови горски местобитания. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко пиндивиди или потенциални букови горски 

местообитания на вида. Без  въздействие (степен 0). 

- 4053 Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides). Представител на 

шипогърдите скакалци. Среща се по тревистата растителност в ливади и пасища в 

ниските части на страната. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

каквито и да е данни за вида и той е отбелязан като наличен (Р). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (С) – 2% >= p >0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване(добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида, се 

оценява на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – 

отлична стойност. 
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Числеността му, 

съотнесена към тази върху цялата територия на страната, се оценява на (С) 2% >= р > 

0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото 

състояние на вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност; 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2.  

Оценка на въздействие: При реализацията на ОУП съществува вероятност да бъдат 

засегнати подходящи за този вид местообитания, тъй като част от проектираните 

в ОУП мероприятия засягат откртити и полуоткрити територии, част от които са 

с ливаден и пасищен характер като местообитания. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Не се очаква да окажат 

значително въздействие върху естествените характеристики на потенциалните 

местообитания на вида. Тези УЗ от проекта на ОУП не засягат индивиди и 

потенциално пригодни местообитания на вида. Ограниченият териториален обхват 

определя очакваните негативни въздействия като незначителни. Степен на 

въздействие (степен 1) без промяна на настоящия природозащитен статус. 

- 4045 Ценагрион (Coenagrion ornatum). Вид водно конче, тясно свързан с наличието на 

стоящи водоеми, където се развиват ларвите и над които ловува имагото(възрастните). 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (С) – 2% >= p >0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхавт на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 
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Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 

категория непроучен вид.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга типични за този вид 

местообитания. Проектираните в ОУП мероприятия нямат отношение към вида, 

тъй като не засягат стоящи водоеми. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални местообитания на 

вида (стоящи водоеми). Без  въздействие (степен 0). 

 

- 4042 Polyommatus eroides – Рядък вид пеперуда, срещана при тревни съобщества. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват 

количествени данни за вид, който е отбелязан като типичен (С). Числеността му в ЗЗ, 

съотнесена към тази на цялата територия на страната, се оценява на (В) 15% >= р > 2%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида 

се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност;  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, 

Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга тревни съобщества, които 

са типични за този вид потенциални местообитания. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 
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ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални местообитания на 

вида (тревни съобщества). Без  въздействие (степен 0). 

- 1016 Вертиго (Vertigo moulinsiana). Обитава влажни калцифилни съобщества. 

Установен е в Пловдивско, по Черноморското крайбрежие и на север от Стара планина. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че няма 

никакви количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Количественото 

му състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – добро или слабо опазване; 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (В) – неизолиран комплекс индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, 

Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга типични за този вид 

местообитания. В териториите на новопроектираните устройствени зони, видът 

липсва поради липсата на подходящи местообитания – в обхвата им и в близост до 

тях липсват влажни калцифилни съобщества, каквито той обитава и в каквито се 

размножава. Следователно реализацията на проектираните в ОУП мероприятия 

няма отношение към този вид. Поради малкия процент на обхванатите от ОУП 

площи не следва да се очаква предизвикването на бариерен ефект.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални местообитания на 

вида (влажни калцифилни съобщества). Без  въздействие (степен 0). 

- 1014 Вертиго (Vertigo angustior). Обитава влажни до много влажни гористи 

местообитания, често покрай реки и водоеми, в т. ч. в почвата, в тревисти и мъхести 

места и под листа. Установен е в Пловдивско, Варненско и Бургаско. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че няма 

никакви количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Количественото 
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му състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – добро или слабо опазване; 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида се оценява на (В) – неизолиран комплекс индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, 

Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП не засяга типични за този вид 

местообитания. В териториите на новопроектираните устройствени зони, видът 

липсва поради липсата на подходящи местообитания – в обхвата им и в близост до 

тях липсват влажни гористи местообитания, каквито той обитава и в каквито се 

размножава. Следователно реализацията на проектираните в ОУП мероприятия 

няма отношение към този вид. Поради малкия процент на обхванатите от ОУП 

площи не следва да се очаква предизвикването на бариерен ефект.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални местообитания на 

вида (влажни гористи местообитания). Без  въздействие (степен 0). 

- 1065 Euphydryas aurinia. Обитава влажни пасища, тревисти места, доминирани от 

туфа, варовити пасища, временни колонии има и в горски просеки и други тревни 

хабитати. Видът е с намаляваща численост в Европа и е защитен във Великобритания. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че няма никакви 

количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (В) – неизолиран комплекс индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Числеността му, 
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съотнесена към тази на цялата територия на страната, се оценява на (В) 15% >= р > 2%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, 

се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност;  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 

категория непроучен вид.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП  не засяга влажни пасища и тревисти 

места, доминирани от туфи, които са типични за този вид местообитания.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални местообитания на 

вида (влажни пасища и тревисти места, доминирани от туфи). Без  въздействие 

(степен 0). 

 

- 1078 Calimorpha quadripunctaria. Видът, както гъсениците, така и имагото, обитават 

райони със засолени почви – степи, равнини, блата и плитки засолени езера в условията 

на топъл климат и засушаване през лятото. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Числеността му, 

съотнесена към тази в цялата страна, се оценява на (С) 2% >= р > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, 

се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност;  

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2.  
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Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП  не засяга степи, равнини, блата и 

плитки засолени езера, които са типични за този вид местообитания.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални местообитания на 

вида (степи, равнини, блата и плитки засолени езера). Без  въздействие (степен 0). 

- 6199 Euplagia quadripunctaria. Вид дневна пеперуда, широко разпространена в 

Европа. Обитава градини, вкл. живи плетове в тях, крайбрежни скали, вкл. под 

скалисти и по-високи части на брегове и др. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че няма никакви 

количествени данни за вида, който е отбелязан като много рядък (V). Количественото 

му състояние, съотнесено към това в цялата страна, е оценено на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (С) – неизолиран комплекс индивиди в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че няма 

количествени данни за вида, който е отбелязан като много рядък (V). Количественото 

му състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване(добре запазени, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на вида се оценява на (С) – 

неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак“ е отчетено, че няма никакви 

количествени данни за вида и той е отбелязан като много рядък (V). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида се оценява на (С) - неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; 
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Цялостната оценка на стойността на обекта за опазванетона вида се оценява на (В) – 

добра стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП  не засяга типични за този вид 

местообитания.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални местообитания на 

вида. Без  въздействие (степен 0). 

- 1084 Osmoderma eremita. Вид от сем. Листороги бръмбари (Scarabaeidae). Среща се в 

Европа и е почти застрашен от изчезване. Това е задължителен сапроксилен вид. Той се 

развива в натрупвания от плесен (мухъл) в основата на кухини в живи дървета и пънове 

и по основни разклонения с достатъчно големи кухини в тях, съдържащи големи 

количества плесени(червено или бяло гниене/плесен). Видът на дърветата не е от 

значение. Основни заплахи са деградацията, т. е. силната промяна, на местообитанията, 

напр. резки промени на възрастовия състав на дървесния елемент, по-точно резки 

намалявания на процента на възрастните дървесни индивиди, за сметка на младите. 

Този вид е поставен в Приложение II на Бернската конвенция и Приложение II и IV на 

Директивата за местообитанията на ЕС, както и в Червените списъци на много 

европейски държави със статут застрашен, например в Дания. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (В) – 15% >= p >2%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП  не засяга типични за този вид 

местообитания.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални местообитания на 

вида. Без  въздействие (степен 0). 

- 1074 Eriogaster catax. Вид пеперуда от семейство Lasiocampidae. Видът се среща в 

Европа и е застрашен от изчезване. Намерен е в Австрия, Белгия, България, Чехия, 

Германия, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Сърбия, Черна гора, Словакия, 

Испания. Ларвите се хранят по листата на дървенистите родове/видове глог(Crataegus 

sp.), дъб (Quercus sp.), бреза(Betula pendula), топола(Populus sp.), слива(Prunus sp.) и 

кисел трън(Berberis vulgaris). 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че не са 

налице количествени данни за вида, който е отбелязан като много рядък (V). 

Количественото му състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (С) – 

2% >= p >0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – добро до 

слабо опазване; Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената 

степен/състояние на вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (С) – значима стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2.  

 

Оценка на въздействие: При реализацията на ОУП съществува вероятност от 

засягане на подходящи за вида местообитания, тъй като в 

проектираните/предвидените за обхващане от ОУП площи се срещат част от 

посочените дървесни видов/родове, по листата на които ларвите му се хранят. 

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lasiocampidae
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терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Не се очаква да окажат 

значително въздействие върху естествените характеристики на потенциалните 

местообитания на вида. Тези УЗ от проекта на ОУП не засягат индивиди и 

потенциално пригодни местообитания на вида. Ограниченият териториален обхват 

определя очакваните негативни въздействия като незначителни. Степен на 

въздействие (степен 1) без промяна на настоящия природозащитен статус. 

- 1060 Лицена (Lycaena dispar). Вид пеперуда от семейство Синевки(Lycaenidae). 

Разпространен е в Австрия, Азербайджан, Армения, Беларус, Белгия, България, 

Германия, Грузия, Гърция, Естония, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, 

Молдова, Монголия, Нидерландия, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Турция, 

Узбекистан, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Черна гора, Чехия и Швейцария. 

Регионално е изчезнал във Великобритания. Обитава гористи местности и влажни 

места, по-конкретно влажни, по-рядко сухи тревисти територии в близост до езера, 

канавки, изкопи, потоци, реки и др. източници на влага. Видът е почти застрашен от 

изчезване. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че не са 

налице количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Числеността му, 

спрямо тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p >0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване(елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП  не засяга типични за този вид 

местообитания.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%B4


 

134 

 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални местообитания на 

вида. Без  въздействие (степен 0). 

- 1037 Ophiogomphus cecilia. Вид водно конче от сем. Gomphidae. Обитава реки и дори 

малки потоци(поточета), най-вече с пясъчни легла. Видът не е застрашен от изчезване. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида и той е отбелязан като рядък (R). Количественото му 

състояние, съотнесено към това в цялата страна, е оценено с (С) – 2% >= p >0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване(елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП  не засяга типични за този вид 

местообитания.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални местообитания на 

вида. Без  въздействие (степен 0). 

 

- 4046 Cordulegaster heros. Род Водни кончета, обитаващи различни водоеми. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че липсват 

количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Числеността му, 

съотнесена към тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) 2% >= р > 0%. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Gomphidae&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, 

се оценяват на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност;  

  

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 

категория непроучен вид.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП  не засяга типични за този вид 

местообитания.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални местообитания на 

вида. Без  въздействие (степен 0). 

 

- 4022 Probaticus subrugosus. Среща се в континентална Европа. Видът е с международен 

природозащитен статус непроучен. Обитава пасища, земеделски земи и храстова 

растителност. Видът не е застрашен от изчезване. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ е отчетено, че няма 

никакви количествени данни за вида, който е отбелязан като рядък (R). Количественото 

му състояние, съотнесено към това в цялата страна, се оценява на (А) – 100% >= p 

>15%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре 

запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 

елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние на 

вида, се оценява на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2.  

Оценка на въздействие: При реализацията на ОУП, както е посочено по-горе, 

съществува вероятност от засягане на подходящи за обитаване от индивиди на този 

вид местообитания. Това обаче, не представлява особен значим проблем, тъй като 

видът не е застрашен от изчезване, а, освен това, от подходящите за него 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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местообитания, е проектирано да бъдат засегнати незначителна част от общата им 

площ на територията на общината.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Не се очаква да окажат 

значително въздействие върху естествените характеристики на потенциалните 

местообитания на вида. Тези УЗ от проекта на ОУП не засягат индивиди и 

потенциално пригодни местообитания на вида. Ограниченият териториален обхват 

определя очакваните негативни въздействия като незначителни. Степен на 

въздействие (степен 1) без промяна на настоящия природозащитен статус. 

 

- 1078 Calimorpha quadripunctaria. Видът, както гъсениците, така и имагото, обитават 

райони със засолени почви - степи,  равнини,  блата и плитки засолени езера в 

условията на топъл климат и засушаване през лятото. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0001386 „Яденица” е отбелязано, че видът няма 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много 

рядък (V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 

цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 

възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не 

изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000578 „Река Марица” е отбелязано, че видът 

няма цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като 

много рядък (V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 

популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента 

на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване; Степента на 

изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на 

(С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак” е отбелязано, че видът няма 

цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много 

рядък (V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 

цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 

възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не 

изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ видът не е предмет на опазване. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 

92/43/ЕИО – Приложение 2.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП  не засяга типични за този вид 

местообитания.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални местообитания на 

вида. Без  въздействие (степен 0). 

 

4.5.2.5. Растения, предмет на опазване в ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 

„Река Марица”, ЗЗ BG 0001386 ,,Яденица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ 

BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила”. 

- 2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) 

Разпространение в България. Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 m н. в. 

Сравнително по-често в карстовите райони на Предбалкана, Стара планина, Знеполски 

район, Родопи (Изт.).Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с 2 

яйцевидни грудки. Стъблата високи 30–90 cm, с 5–8 сиво-зелени, елиптични листа. 

Съцветията с 20–40 цвята, рехави. Околоцветните листчета събрани в шлем, виолетово-

бели с надлъжни линии. Устната 3-делна; страничните дялове линейни, извити, дълги 

9–22 mm, вълнисти по края; средният дял дълъг 4,5–8,5 cm, леко усукан, на върха 2-

делен. Шпората 4,5–7 mm. Цв. VІ, пл. VІІ. Насекомоопрашващо се растение. 

Размножава се със семена.Местообитания и популации. Среща се по открити, 
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слънчеви места, по-често на варовити каменисти почви, по слабо използвани пасища, 

сред храсталаци и на горски поляни в светли широколистни гори. Популациите 

обикновено заемат неголеми площи (до 0.01–1 ha) и са с неголяма численост (до 50–100 

растения). Рядко са наблюдавани находища с по-големи площи (до 5 ha), но с ниска 

плътност на популациите.Природозащитен статут. Уязвим VU. ЗБР, ДХ(IIb), БК, 

CITES(2). 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000304 „Голак” е отчетено, че няма цифрови 

данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%.Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 

възстановяване се оценява на(В)добро опазване (добре запазени елементи, независимо 

отоценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 

деградиралосъстояние и лесно възстановяване);Степента на изолираност на 

популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) неизолирана 

популация в широк обхват на разпространение;. Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването се оценява на (В) значима стойност. 

Мерки за защита:Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 

категория непроучен вид.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП  не засяга типични за този вид 

местообитания.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко потенциални местообитания на вида. Без  

въздействие (степен 0). 

 

- 1386 Buxbaumia viridis Местообитанията на вида са стари смърчови гори или смесени 

с преобладаване на смърч и наличие на гниещи пънове и стъбла. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че няма цифрови 

данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (А) 100% >= p > 15%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 

възстановяване се оценява на (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (А) (почти) 
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изолирана популация. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (А) отлична стойност. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска 

конвенция – Приложение I, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 

категория почти застрашен от изчезване вид.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП  не засяга типични за този вид 

местообитания.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко потенциални местообитания на вида. Без  

въздействие (степен 0). 

 

- 4116 Карпатска тоция (Tozzia carpathica) – Полупаразитно многогодишно тревисто 

растение. Видът е разпространен в Карпатите и южните Балкански планини. Среща се  

Стара планина (Зап., Ср.), Витошки район (Витоша), Пирин, Рила, Родопи (Зап.); от 

1200 до около 2500 m н. в. Расте по мочурливи места и брегове на потоци. Образува 

силно фрагментирани, обикновено малочислени популации. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че няма цифрови 

данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (А) 100% >= p > 15%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 

възстановяване се оценява на (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не 

изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 

конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 

категория уязвим вид.  

 

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП  не засяга типични за този вид 

местообитания.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 
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предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко потенциални местообитания на вида. Без  

въздействие (степен 0). 

 

- 1389 Meesia longiseta Местообитанията на вида са острициево-сфагнови торфища. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че няма цифрови 

данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 

територия на страната се оценява на (А) 100% >= p > 15%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 

възстановяване се оценява на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (А) (почти) 

изолирана популация. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (В) добра стойност. 

 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска 

конвенция – Приложение I, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 

категория уязвим вид.  

Оценка на въздействие: Реализацията на ОУП  не засяга типични за този вид 

местообитания.  

Части от новопредложените УЗ попадат в защитените зони. Устройствените зони, 

в голяма част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ BG0000304 „Голак“ попадат 

съответно части от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( Тг) 

и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща 

площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 % от ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица” терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища ( Тг) в 

землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и Пч) и 

терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от 

ЗЗ; на територията на ЗЗ BG0001386 „Яденица” Рекреационни зони за курортни 

дейности (Ок) и терени за животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на 

гр. Белово с обща площ от 0,0913 ха, т.е. 0,09 % от ЗЗ. Нито една новопредложена УЗ 

от проекта на ОУП не засяга пряко потенциални местообитания на вида. Без  

въздействие (степен 0). 
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4.5.2.7. Птици предмет на опазване в ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 

,,Рила”. 

- A215 Бухал (Bubo bubo Linnaeus, 1758). Разпространение в България: Планини, 

предпланини, стари широколистни гори, скалисти терени най-често в ниски части на 

страната, открити територии в равнини и планини(при ловуване), части от 

Черноморското крайбрежие. Гнездови местообитания: Основно непристъпни скални 

масиви, рядко и стари широколистни гори. Хранителни местообитания: Основно 

открити територии, а рядко и проредени гори и храсталачни съобщества. Характер на 

пребиваване: Местен(постоянен) вид. Хранене: бозайници, птици, влечуги, насекоми, 

както и мърша.  

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ е отчетено, че в ЗЗ 

обитава 1 гнездеща двойка (гн. дв.), която, съотнесена към тези на цялата територия на 

страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките 

на хабитата, които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване, се 

оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 

състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, 

съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на (C) – неизолирани 

индивиди/двойки в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването се оценява на (С) – значима стойност. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че в ЗЗ обитават 2 (1-

2) гнездещи двойки(гн. дв.), които, съотнесени към тези на цялата територия на 

страната, се оценяват със/на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на (C) – 

неизолирани индивиди/двойки в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка 

на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) – значима стойност. 

 

Оценка на въздействие: Видът се среща в тази част на страната, като двойките 

най-често гнездят по непристъпни скални масиви в околните планини. За индивиди на 

вида откритите площи на територията на общината биха могли да представляват 

евентуално част от хранителната им база. 

 

Устройствените зони (УЗ), предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

обхвата на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални 

гнездови местообитания на вида, както и основни хранителни такива. Предвидените 

в ОУП дейности не се очаква да окажат вече значимо негативно въздействие върху 

естествените характеристики на потенциалните местообитания на вида. Степен на 

въздействие (степен 1) без промяна на настоящия природозащитен статус. 

- A246 Горска чучулига (Lullula arborea Linnaeus, 1758). Разпространение в 

България: Наблюдавана е почти по цялата територия на страната – в ниските и 
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равнинни части, в предпланини и хълмисти територии, в планини. Местообитание: 

Открити територии в равнини, котловини, хълмисти терени, до и сред гори и горски 

масиви и комплекси. Гнездещ прелетник. Хранене: Дребни безгръбначни, основно 

насекоми, и семена.  

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ е отчетено, че в ЗЗ 

обитават 128 гн. дв., които, спрямо тези на цялата територия на страната, се оценяват на 

(С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро 

опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване, и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото 

състояние на вида, се оценява на (C) – неизолирани индивиди/двойки в широк обхват 

на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида е 

(С) – значима стойност. 

В Стандартния формуляр за ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че местният гнездови 

комплекс се състои от 275 (250-300) гн. дв., които, сравнени с броя на гнездещите 

двойки на цялата територия на страната, се оценяват на (С) 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на индивидите/двойките, съотнесена с естественото състояние 

на вида, се оценява на (C) – неизолирани индивиди/двойки в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида е на 

(В) – добра стойност. 

 

Оценка на въздействие: При вида в района на общината индивиди са регистрирани, 

както през гнездовия период, така и през периодите на сезонни миграции, като при 

наблюдения през периоди на пролетни миграции индивиди са били регистрирани и в 

населени места в района – в открити територии във вътрешността им, както и в 

периферни и прилежащи до тях такива. За вида откритите територии (терени, 

площи) извън населените места в района на общината представляват, както 

хранителни, така и евентуални гнездови местообитания, но гнездене вътре в населени 

места и в непосредствена близост до такива при този вид не е регистрирано, нито 

съобщавано.  

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди, гнездови или 

потенциални гнездови местообитания на вида. Предвидените в ОУП дейности не се 

очаква да окажат дори и само осезаемо негативно въздействие върху естествените 

характеристики на потенциалните местообитания на вида. Степен на въздействие - 

(степен 1) без промяна на настоящия природозащитен статус. 

 

- A224 Козодой (Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758) 

Разпространение в България: Наблюдава се почти по цялата територия на страната. 

Местообитание: Равнинни, полупланински и нископланински гори, най-често 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Безгръбначни
http://bg.wikipedia.org/wiki/Насекоми
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широколистни. Характер на пребиваване Прелетен(гнездещ прелетник) и 

преминаващ. Хранене: Летящи насекоми.  

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” е отчетено, че в ЗЗ 

обитават 83 гнездящи двойки (гн. дв.), които, съотнесени към тези на цялата територия 

на страната, се оценяват със/на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и възможностите за 

възстановяване се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване, и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на (C) – 

неизолирани индивиди/двойки в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка 

на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият му 

комплекс е представен от 105 (90-120) гн. дв. Числеността им, съотнесена към тази на 

цялата територия на страната, се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на индивидите/двойките, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на 

(C) – неизолирани индивиди/двойки в широк обхват на разпространение. Цялостната 

оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – о тлична 

стойност. 

 

При обикновения козодой върху територията на общината и в тази част на страната 

присъствие на индивиди, макар и рядко, е регистрирано на различни места най-често 

във възрастни и средновъзрастни широколистни гори (възрастните индивиди ловуват, 

летейки, обикновено ниско или невисоко над земната повърхност, както в открити и в 

полуоткрити територии, така и над гори, в т. ч. и сред гори, но сред такива с проредена 

дървесна растителност).  

 

Оценка на въздействие: Предстоящите за засягане от ОУП терени/площи не 

представляват гнездови местообитания, а само евентуални хранителни такива. 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални 

гнездови местообитания на вида. Без въздействие (степен 0). 

- A122 Ливаден дърдавец (Crex crex Linnaeus, 1758). 

Разпространение в България: През размножителния период и по време на сезонните 

миграции в открити територии на различни места в ниските части на страната, по време 

на миграции по Черноморското крайбрежие, Ловешка област, Плевен, Софийско и в 

открити територии на различни други места. Местообитание: Обработваеми и 

необработваеми открити територии в равнини и полупланински райони. Предпочита 

по-влажни терени(ливади, влажни зони, вкл. и обработваеми агроландшафти, засети с 

житни култури), покрити с висока тревна растителност. Характер на пребиваване: 

Прелетен (гнездещ прелетник) и преминаващ.  

 

http://vertebrata.bg-science.info/aves/Gruiformes/Crex%20crex.html
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” е отчетено, че в ЗЗ 

обитават 41 мъжки индивида, които, съотнесени към тези на цялата територия на 

страната, се оценяват със/на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на (C) – 

неизолирани индивиди/двойки в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка 

на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че ЗЗ се посещава за 

размножаване от 19 мъжки индивида, които, съотнесени към индивидите на цялата 

територия на страната, се оценяват на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на (C) – 

неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични потенциални 

местообитания на вида.  За индивиди на вида откритите площи на територията на 

общината биха могли да представляват евентуално част от хранителната им база.   

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

обхвата на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или потенциални 

местообитания на вида. Дейността може да предизвика слаби отрицателни 

въздействия, свързани с евентуални трофични местообитания. Не се очаква да 

окажат значително негативно въздействие върху естествените характеристики на 

потенциалните местообитания на вида. Степен на въздействие (степен 1) без 

промяна на настоящия природозащитен статус. 

- A234 Сив кълвач (Picus canus Gmelin, 1788). 

Разпространение в България: Среща се в различни части на страната. Регистриран е 

на н. в. не по-големи от 800-900 m, като над тази граница (900 m н. в.) срещането на 

индивиди и регистрирането на случаи на гнездене следва да се смята за твърде малко 

вероятно. Местообитание: Обитава основно стари и средновъзрастни широколистни 

гори в равнини и в нископланински части, а също и паркове, в т. ч. и вътрешноградски 

(напр. редки случаи на гнездене и опити за такова са регистрирани в лесопарковите 

части с възрастна и средновъзрастна дървесна растителност на някои от големите 

вътрешноградски паркове на гр. София(Кючуков, 1995, 2000, 2001а,б, 2002)). Характер 

на пребиваване: Постоянен вид. Хранене: Основно насекоми, а, особено през есенно-

зимния период, – и плодове и семена.  

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“е отчетено, че в ЗЗ видът е 

представен от 30 гн. дв., който брой, спрямо числеността на вида в страната, е оценен 
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на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване са оценени с 

(А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки 

е оценена с (C) – неизолирани гнездещи двойки в широк обхват на разпространение; 

Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида е (А) – отлична стойност.  

 

Сивият кълвач в тази част на страната обитава гори, каквито са налице по ниските 

склонове на околните планини, но присъствие на индивиди и гнездещи двойки в 

населени места и в близост до такива не е регистрирано, нито съобщавано, поради 

което гнездови местообитания на вида при реализацията на ОУП на практика няма как 

да бъдат засегнати. Вътре в територията на населените места при наблюденията през 

различни години индивиди не са регистрирани. Евентуално присъствие тук, но само на 

отделни скитащи индивиди, може да се очаква с най-голяма вероятност през 

следгнездовия период (следгнездови скитания и есенно-зимен период).  

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга гнездови местообитания на 

вида нито потенциални такива. 

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една новопредложена УЗ от проекта на 

ОУП не засяга пряко гнездови или потенциални гнездови местообитания, нито 

типични хранителни местообитания на вида с естествен характер. Без въздействие 

(степен 0). 

- A236 Черен кълвач (Dryocopus martius (L.)). 

Разпространение и численост в България. Постоянен вид. До 50-те години на XX в. е 

широко разпространен в планинските и равнинните гори. Към 1980 г. има данни за 

срещането му в Стара планина, Рило-Родопския масив, Странджа, Средна гора и по-

рядко в равнините. Проучванията след това сочат по-широко разпространение в 

планините и нови находища в стари и гъсти гори в планини и равнини. В днешно време 

се среща във всички части на страната в гори в зряла възраст или с наличието в тях на 

възрастна дървесна, в т. ч. на практика във всички планини, при това и на н. в. над 1000 

m. Местообитания. Предпочита обширни стари широколистни, иглолистни и смесени 

гори. Природозащитен статус в България: уязвим. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ е отчетено, че в ЗЗ 

обитават 10 гн. дв., които, съотнесени към тези на цялата територия на страната, се 

оценяват със/на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване се оценяват 

на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 

състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, 

съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на (C) – неизолирани 

индивиди/двойки в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването на вида е оценено на (С) – значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ е отчетено, че в ЗЗ видът е 

представен от 80 (70-90) гн. дв., като този им брой, спрямо числеността на вида в 

страната, е оценен на (В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване (или на опазеност) на 
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характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (C) – неизолирани гн. дв. в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – 

отлична стойност.  

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга гнездови местообитания на 

вида, вкл. и потенциални такива.   

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди и двойки, както и 

типични или и потенциални местообитания на вида. Без въздействие (степен 0). 

- A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio Linnaeus, 1758). 

Разпространение в България: Наблюдава се по цялата територия на страната. 

Местообитание: Открити територии с малко количество ниска и некомпактна 

дървениста растителност, храсталачни съобщества, проредени участъци и первази на 

гори, паркове, градини, населени места, промишлени зони, при това от морското 

равнище до над горната граница на гората, вкл. и във високи части на планини. 

Характер на пребиваване: Прелетен(гнездещ прелетник) и преминаващ. Хранене: 

Основно насекоми, в т. ч. и едри, и други безгръбначни, като индивидите проявяват и 

хищничество към себеподобни – регистрирани са случаи на хранене с малки на 

дребноразмерни видове птици, а също и с дребни бозайници, влечуги, земноводни.  

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” е отчетено, че в ЗЗ 

обитават 1037 гн. дв., които, съотнесени към тези на цялата територия на страната, се 

оценяват със/на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване се оценяват 

на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 

състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, 

съотнесена към естественото състояние на вида, се оценява на (C) – неизолирани 

индивиди/двойки в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 

стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че ЗЗ е посещавана за 

размножаване от 350 (300-400) гн. дв. и 10 преминаващи индивида, която численост, 

съотнесена с тази в цялата страна, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на двойките и индивидите, съотнесена с естественото състояеиен на вида, 

се оценява на (C) – неизолирани индивиди и двойки в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се 

оценява на (С) – значима стойност; 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Влечуги
http://bg.wikipedia.org/wiki/Земноводни
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Червеногърбата сврачка е твърде многоброен в страната вид, поради което е вън от 

каквато и да е опасност – обитава и гнезди и в редица населени места, както и в 

различни други застроени територии (дворове на промишлени предприятия, складови 

бази и пр.), в т. ч. и във вътрешността им. Този вид обитава и гнезди по ниска 

дървениста растителност в открити територии или в первази и проредени участъци на 

гори, в т. ч. и в населени места, вкл. в градовете София, Пловдив, Пазарджик, Плевен, 

Стара Загора, Нова Загора, Кърджали, Бургас, Варна, Видин, Шумен, Силистра, 

Перник, Сандански и други градове, вкл. до и в периферни техни части, а също и в села 

и в различни други застроени територии(дворове на промишлени предприятия, 

складови бази и пр.), в т. ч. и във вътрешността им. В страната видът освен, че е твърде 

многоброен, се среща и в обхвата на твърде голям височинен диапазон(обхват) – от 

морското равнище до твърде големи н. в., като през гнездовия период е регистриран на 

н. в. над 1600 m и дори на близо 1800 m (напр. на връх “Мурсалица” и на съседния му 

на изток връх в Западните Родопи – съответно 1791,6 m и 1795,2 m – на 22.06.2006 г.), а 

в края и след края на гнездовия период – и над 2000 m в субалпийски части на 

планините Рила и Пирин. Индивиди на вида, в т. ч. и гнезда, бяха регистрирани по 

ниски дървесни и храстови индивиди в различни части на района/територията на 

общината, в т. ч. и по такава до пътища. Индивидите търсят хранителни обекти 

(основно насекоми (Insecta)) в открити тревни площи с малко количество дървениста 

растителност, а нерядко ги ловят и във въздуха, но също в открити площи. При тази 

ситуация, по-конкретно поради многобройността му, реализацията на ОУП не е в 

състояние да нанесе/окаже вече значими негативни влияния върху състоянието на вида 

в страната и на територията на общината, както и в тези ЗЗ. 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга гнездови или потенциални 

гнездови местообитания на вида. 

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

териториите на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди или гнездови 

местообитания на вида. Без въздействие (степен 0). 

- A030 Черен щъркел (Ciconia nigra Linnaeus, 1758). 

Разпространение в България: Наблюдава се почти по цялата територия на страната. 

Местообитание: За разлика от белия щъркел, който живее в населени места и в други 

застроени територии, черният щъркел избягва човешкото присъствие – обитава 

извънселищни територии. Гнезди основно по непристъпни скални масиви, а, макар и 

рядко – и по едроразмерни дървета в гори. Хранене: Ловните територии са основно 

водни обекти – реки, в т. ч. и малки такива, потоци, езера, блата, изкуствени водоеми, а 

по-рядко – и мочурливи места и влажни ливади с ниска тревна растителност. За разлика 

от белия щъркел, черният много по-често(и то основно) се храни с риба. Характер на 

пребиваване: Прелетен(гнездещ прелетник) и преминаващ. Храна: Риби, и други 

водни животни.  

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че ЗЗ се посещава за 

размножаване от 0-1 гн. дв., което количество, съотнесено с това на цялата територия 

на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките 

на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване се 

оценява на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 

http://www.vertebrata.hit.bg/aves/Ciconiiformes/Ciconia%20nigra.html
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състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, 

съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на (C) – неизолирани 

индивиди в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични потенциални 

местообитания на вида.   

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

обхвата на ЗЗ BG0000495 „Рила“.  Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП 

не засяга пряко индивиди  или потенциални местообитания на вида. Без въздействие 

(степен 0). 

- А238 Среден пъстър кълвач (Picoides(Dendrocopos) medius (L.)). Разпространение: У 

нас се среща на различни места в страната(от ниските равнинни части до 1000-1200 

н.в.), в т. ч. в широколистни и смесени гори, паркове(в лесопаркови техни части 

(Кючуков, 2000)) и стари овощни градини, рядко в стари гори сред открити 

пространства и по-обширни крайречни насаждения. Характер на пребиваване: 

Постоянен вид. През зимата се среща по-често в равнини. Гнезда с яйца са 

наблюдавани през май, а в началото на юни – излюпени малки. Мътят и двете птици. 

Малките напускат гнездото на 20-23 дневна възраст. Храна: Насекоми и др. 

безгръбначни, употребява и растителна храна – основно семена на различни дървесни 

видове най-вече през есенно-зимния период. Защитен вид. 

 

1. Кючуков Д. Средният пъстър кълвач (Dendrocopos medius (L.)) в големите градски 

паркове на София. Юбилеен сборник 75 г. лесотехн. образование в България, ЛТУ, 

София, 2000, 149 – 155 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ е отчетено, че в ЗЗ 

обитават 50 гн. дв., които, спрямо тези на цялата територия на страната, се оценяват 

със/на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 

които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване се оценяват на (В) – 

добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, спрямо естественото 

състояние на вида, се оценява на (C) – неизолирани индивиди/двойки в широк обхват 

на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида 

се оценява на (В) – добра стойност. 

В Стандартния  формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е посочено, че територията на ЗЗ 

е постоянно обитавана от 30 (25-35) гн. дв., които, спрямо числеността на вида в 

страната, се оценяват на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките 

на хабитата, които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване, са 

оценени на (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от 

оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на индивидите 

се оценява на (C) – неизолирани индивиди/двойки в широк обхват на разпространение. 

Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е оценена на (B) – 

добра стойност. 
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Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични и потенциални 

гнездови местообитания на вида. 

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

териториите на ЗЗ BG0002129 „Рила- буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко индивиди типични или и 

потенциални гнездови местообитания на вида. Без въздействие (степен 0). 

- А511 Ловен сокол (Falco cherrug Gray). Постоянен и преминаващ вид, в миналото 

значително по-често срещащ се, за разлика от сегашното му състояние в страната. В 

края на XX и началото на XXI в., е установен катастрофален спад на числеността му. В 

страната за вида са били характерни два типа гнездови местообитания – заливни гори и 

скални комплекси в равнинни и планински райони в близост до открити територии. С 

намаляването на влажните зони и заливните гори двойките се установяват по-често в 

планините. Гнезди по непристъпни скални масиви(скални корнизи, ниши, площадки и 

пр. под. места) и по дървета в гнезда на други видове птици (не строи гнезда, яйцата по 

скални масиви/обекти биват снасяни и мътени върху самата скална подложка или върху 

навети, свлечени или отронени от скалата прахови, пясъчни или други материали). 

Храни се главно с дребни гризачи(лалугерите заемат важен дял от храната на вида, в т. 

ч. и при изхранването на малките) и влечуги, а също и с птици(теро- и орнитофаг).  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представен от 0-1 гн. дв. и 1 

преминаващ индивид(инд.), като спрямо числеността на вида върху цялата територия 

на страната е оценен с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (В) – не изолирана популация, но на границата 

на района на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на 

вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични и потенциални 

гнездови и хранителни местообитания на вида.   

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една новопредложена УЗ от проекта на 

ОУП не засяга пряко гнездови и потенциални гнездови местообитания на вида. Без 

въздействие (степен 0). 

- А080 Орел змияр (Circaetus gallicus (Gmelin)). Регистриран е, в т. ч. и като гнездещ, в 

различни части на страната – в равнинни, предпланински и нископланински части. 

Двойките гнездят по високи дървета, обикновено в гори и в гористи територии, но 

индивидите ловуват в открити и полуоткрити територии, в скални и каменисти терени, 

в проредени гори, в т. ч. с поляни, просеки, сечища, но не и в гъсти горски или 

храсталачно-горски участъци. Гнездещ прелетник и преминаващ вид. Храни се основно 

с влечуги, но и със земноводни, дребни бозайници, насекоми.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ е отчетено, че в ЗЗ 

обитават 3 гн. дв., които, съотнесени към тези на цялата територия на страната, се 
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оценяват на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 

които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване се оценяват на (В) – 

добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото 

състояние на вида, се оценява на (C) – неизолирани индивиди/двойки в широк обхват 

на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида 

се оценява на (С) – значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила”е отчетено, че миграционната 

популация на вида в ЗЗ е представена от 1 (1-2) гнездящи двойки. Този брой гнездещи 

двойки, спрямо числеността на вида в страната, е оценен на (C) – 2% >= p > 0%. 

Степента на опазване(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване 

(добре запазени елементи на средата); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ 

двойки е оценена с (C) – неизолирани гнездещи двойки в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – 

добра стойност.  

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични и потенциални 

гнездови и хранителни местообитания на вида.   

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

териториите на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко гнездови и хранителни 

местообитания на вида. Без въздействие (степен 0). 

- A091 Скален орел (Aquila chrysaetos (L.)). Разпространение в България: Най-често в 

планински райони, в т. ч. във високи и ниски части на планини – Стара планина и 

ПредБалкана, Рила, Пирин, Родопи, Витоша, Осогово и останалите планини по 

западната ни граница, Беласица, Средна гора ... и пр. Храна и местообитания: Храни 

се с различни обекти – от едри до дребни бозайници, птици, влечуги, земноводни, 

риби, насекоми, мърша – твърде пластичен по отношение на храненето, респ. по 

хранителните си обекти, вид. Обитава разнообразни територии, най-често райони със 

скални масиви и скални комплекси, както в близост, така и далече от открити 

пространства. Ловува, както в планински, така и в равнинни терени/териториии. 

Гнездене: Гнездата си двойките строят най-често в скални ниши или площадки, 

издатина, тераса и пр. под. места, но и по едроразмерни дървета. Женските снасят 1 – 3 

яйца, двойките имат един гнездови цикъл годишно – през периода февруари/март-юли. 

Миграция и зимуване: Постоянен вид. През зимата индивидите предприемат и 

скитания при търсене на храна(особено младите индивиди). Природозащитен статус 

в България: Уязвим вид. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” е отчетено, че в ЗЗ 

обитава 1 гн. дв., която, съотнесена към тези на цялата територия на страната, се 

оценява на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 

които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване се оценяват на (В) – 

добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, спрямо естественото 
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състояние на вида, се оценява на (C) – неизолирани индивиди/двойки в широк обхват 

на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (В) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила”е отчетено, че в ЗЗ видът е 

представен от 3-4 гн. дв., който брой, спрямо числеността на вида в страната, е оценен 

на (В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките 

на хабитата, които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване са 

оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от 

оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите 

в ЗЗ двойки е оценена с (C) – неизолирани гнездещи двойки в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – 

отлична стойност.  

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични гнездови и 

хранителни местообитания на вида, както и потенциални такива.   

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

териториите на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко типични или потенциални 

гнездови или и хранителни местообитания на вида. Без въздействие (степен 0). 

- A104 Лещарка (Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia (L.))) Разпространение в България: 

У нас се среща в планини – Рила, Пирин, Западни Родопи, Стара планина, Витоша, 

Осоговска планина, Беласица, Средна гора. Храна и местообитания: Храни се със 

семена, пъпки, реси и други зелени части на растения, плодове, насекоми. Обитава 

широколистни, смесени и иглолистни гори в планините. Гнездене: Гнездото бива 

строено на земята, напр. в основата на храст, паднало дърво или друго укритие. Снася 6 

– 12 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни. Миграция и 

зимуване: Постоянен вид. Природозащитен статус в България: Застрашен вид. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” е отчетено, че в ЗЗ 

обитават 125 гн. дв., които, спрямо тези на територията на страната, са оценени със/на 

(С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за вида, и възможностите за възстановяване се оценяват на (В) – добро 

опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, спрямо естественото 

състояние на вида, е оценена на (C) – неизолирани индивиди/двойки в широк обхват на 

разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида е 

(В) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ е отчетено, че в ЗЗ видът е 

представен от 275 (250-300) гн. дв., който брой, спрямо числеността на вида в страната, 

е оценен на (А) – 100% >= p > 15%. Степента на опазване (или на опазеност) на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (C) – неизолирани гнездещи двойки в широк 
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обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в 

ЗЗ е (А) – отлична стойност.  

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга гнездови или потенциални 

такива местообитания на вида.   

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко гнездови местообитания на 

вида или потенциални такива. Без въздействие (степен 0). 

- A103 Сокол скитник (Falco peregrinus Tunstall) Разпространение в България: На 

различни места в планински и полупланински части на страната. Най-чест в Стара 

планина, ПредБалкана, Рила, Пирин, Родопи, Осоговска планина и др. Храна и 

местообитания: Храни се основно с птици, силно изявен орнитофаг, докато 

нелетящите хранителни обекти в порциона му заемат твърде скромен дял/процент. 

Гнездене: Основно по непристъпни скални масиви от морското равнище до високите 

части на планините. Среща се и в градове с високи сгради и съоръжения, по каквито и 

гнезди. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни. 

Миграция и зимуване: Постоянен вид. През зимата у нас зимуват и птици от по-

северни части на Европа. Природозащитен статус в България: Застрашен. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ е отчетено, че в ЗЗ 

обитават 3-4 гн. дв., които, спрямо тези на цялата територия на страната, се оценяват 

със/на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 

които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване се оценяват на (В) – 

добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естественото 

състояние на вида, се оценява на (C) – неизолирани индивиди/двойки в широк обхват 

на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида е 

(В) – добра стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ е отчетено, че в ЗЗ видът е 

представен от 4 (4-5) гн. дв., който брой, спрямо числеността на вида в страната, е 

оценен на (В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване(или на опазеност) на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (C) – неизолирани гнездещи двойки, респ. 

индивиди, в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за 

опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност.  

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични гнездови 

местообитания, нито потенциални такива местообитания на вида.   

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 
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новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко гнездови местообитания на 

вида или потенциални такива. Без въздействие (степен 0). 

- A239 Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos (Bechstein)). Разпространение и 

численост в България: Постоянен. В значителна степен стенотопен вид – обитава най-

често чисти и смесени букови или и смесени с бук гори, а – макар и рядко – и дъбови 

гори, в средна и зряла възраст. „До средата на 20 в. се е срещал във всички планини. 

Около 1980 г. са потвърдени находища в някои от нашите планини. Гнездене е 

регистрирано в Централна и Западна Стара планина, Средна гора, Рила, Пирин, 

Западни Родопи, Странджа и в няколко изолирани находища“(П. Шурулинков – 

непубл. Данни, Червена книга на Реп. България). При наблюдения във връзка с 

различни проучвания е регистриран нерядко и в букови гори в Същинска Средна гора, 

както и на места във Витоша. В типичните си местообитания не следва да бъде считан 

за рядък вид. 

Местообитания и хранене: Стенотопен вид – обитава най-често стари/зрели и 

средновъзрастни букови и смесени с бук гори (буково-иглолистни, буково-дъбови и 

пр.) до 1700 m н. в., регистриран е и в дъбови гори. Храни се основно с насекоми, но 

употребява за храна и семена и плодове. Природозащитен статус: в България: 

застрашен вид. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ е отчетено, че в ЗЗ 

обитават 16 гн. дв., които, съотнесени към тези на цялата територия на страната, се 

оценяват със/на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата/местообитанието, които са от значение за вида, и възможностите за 

възстановяване се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на (А) – (почти) 

изолирани индивиди/двойки. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването 

на вида е (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила”е отчетено, че в ЗЗ видът е 

представен от 23 (20-25) гн. дв., които брой, спрямо числеността на вида в страната, е 

оценен на (В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване (или на опазеност) на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (C) – неизолирани гн. дв. в широк обхват на 

разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – 

отлична стойност.  

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични или и потенциални 

местообитания на вида.   

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко гнездови и хранителни или 

потенциални такива местообитания на вида. Без въздействие (степен 0). 

- A241 Трипръст кълвач (Picoides tridactylus (L.)). Разпространение в България: Най-

често в иглолистни гори в най-високите части на нашите планини – основно тези от 
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Рило-Родопския масив(посочван е и за някои други високи планини, напр. за Стара 

планина), заети от иглолистни гори в зряла и средна възраст, което обстоятелство го 

определя като стенотопен и дори в силна степен стенотопен вид. Храна и 

местообитания: Храни се с яйца, ларви и възрастни на насекоми и други безгръбначни, 

които намира под кората на дърветата и в дървесината под нея, както и със семена. 

Обитава стари иглолистни гори до горната граница на гората. Гнездене: В хралупи на 

дървета, които двойките издълбават сами. Люпилото е от 3-5 яйца, едно поколение 

годишно през периода април-юни. Миграция и зимуване: Постоянен вид. 

Природозащитен статус в България: Застрашен. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ е отчетено, че в ЗЗ видът е 

рядък (R) и е представен от 6 гн. дв., които, спрямо тези на цялата територия на 

страната, се оценяват на (В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и възможностите за 

възстановяване са оценени на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на (А) – (почти) 

изолирани индивиди. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида 

се оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила”е отчетено, че в ЗЗ видът в ЗЗ е 

представен от 35 (30-40) гн. дв., които, спрямо числеността на вида в страната, са 

оценени на (А) – 100% >= p > 15%. Степента на опазване (или на опазеност) на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 

на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (А) – (почти) изолирани гн. дв./инд.; Цялостната 

оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност.   

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга гнездови местообитания на 

вида. Попадането на индивиди и двойки(особено на гнездещи такива) на територията 

на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и в най-силна степен в долните й части следва да бъде 

считано за много ряко и дори инцидентно и то най-вече при вертикални хранителни 

миграции през есенно-зимния период за сметка на единични индивиди. Индивиди на 

вида обитават, при това целогодишно, основно най-високите части на нашите 

планини от Рило-Родопския масив(или планински комплекс), заети най-вече от 

иглолистни гори, което обстоятелство го определя като стенотопен и дори като 

силно стенотопен вид. Гнезденето на територията на ЗЗ „Рила-буфер“, най-вече 

поради малката й н.в., би следвало да бъде оценено като много рядко явление. 

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга пряко гнездови или хранителни 

местообитания на вида. Без въздействие (степен 0). 

- А465 Планински кеклик (Alectoris graeca graeca (Meisner)). Разпространение в 

България: У нас се среща основно във високите части на планините Рила, Пирин, 

Стара планина, Западни Родопи, Осогово и Беласица, но при наблюдения е срещан и на 

http://vertebrata.bg-science.info/aves/Falconiformes/Pernis%20apivorus.html
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значително по-ниски н. в.(напр. в дилината на р. Струма в земл. на гр. Симитли, до 

самата река – на 300-350 m н.в.). Храна и местообитания: Храната е основно от 

семена, но също и от плодове, зелени части на растения, насекоми и др. безгръбначни, 

дребни гръбначни. Обитава скалисти склонове с храстова и тревна растителност и 

сипеи най-вече във високи части на планините. Гнездене: Гнездото бива построявано 

на земята, обикновено в укритие(храсти, високи треви, каменисти и скални ниши и др. 

скрити места). Снася до 12 – 15 яйца, има едно поколение годишно през периода април-

юни. Миграция и зимуване: Постоянен вид. Природозащитен статус в България: 

Застрашен. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на вида в ЗЗ е представен от 110 (100-120) гн. дв., чийто брой, спрямо 

числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценен с (C) – 2% >= p > 

0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са 

от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично 

опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (В) – 

неизолирани гнездещи двойки, респ. индивиди, но на границата на района на 

разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – 

добра стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични потенциални 

местообитания на вида.   

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една новопредложена УЗ от проекта на 

ОУП не засяга гнездови или потенциални такива местообитания на вида. Без 

въздействие (степен 0). 

- А101 Далматински сокол (Falco biarmicus Temminck). Храна и местообитания: 

Храни се основно с птици, като бозайниците представляват незначителен процент от 

хранителните му обекти. Обитава високи скали в близост до гори и открити 

пространства. Гнездене: В скални ниши(двойките, както и при другите видове 

соколи(р. Falco, Falconidae) не строят собствени гнезда). Женските снасят 2-5 яйца, 

двойките имат едно поколение годишно през периода март-юни. Разпространение в 

България: У нас има единични гнездови находища в югозападната част на страната, но 

през предишни периоди гнездене е съобщавано и в други части на страната. Миграция 

и зимуване: Постоянен вид. Природозащитен статус в България: Критично 

застрашен. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на вида в ЗЗ е представен от 0-1 индивид, който – спрямо числеността на вида 

върху цялата територия на страната – е оценен с (В) – 15% >= p > 2%. Степента на 

опазване (или опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида, и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на индивидите в ЗЗ е оценена с (А) – (почти) 

изолирани индивиди; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 

(В) – добра стойност. 
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Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични, нито потенциални 

гнездови и хранителни местообитания на вида.   

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една новопредложена УЗ от проекта на 

ОУП не засяга гнездови и хранителни местообитания или потенциални такива 

местообитания на вида. Без въздействие (степен 0). 

- А108 Глухар (Tetrao urogallus L.). Разпространение в България: В в Западните 

Родопи, Рила, Пирин(вкл. пл. Славянка) и Западна Стара планина. Доскоро се е срещал 

и на Витоша(възм. е все още да се среща и там). Храна и местообитания: Храни се 

основно с пъпки и листа на бял бор, смърч, ела и др. видове дървета, вкл. и на 

широколистни, насекоми, мекотели, дребни влечуги(вер. и с дребни бозайници), 

семена, плодове. Обитава иглолистни и смесени гори в планините. Гнездене: 

Полигамен вид с токовища. Гнезденето/мътенето е на земята, мътилото е от 4 – 16 яйца, 

с едно поколение годишно през периода март-юли. Миграция и зимуване: Постоянен 

вид. Природозащитен статус в България: Застрашен. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” е отчетено, че в ЗЗ 

обитават 20 мъжки индивиди, които, съотнесени към тези на цялата територия на 

страната, се оценяват със/на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 

възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на (А) – (почти) 

изолирана популация. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 

оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на вида в ЗЗ е представен от 250 мъжки индивида, който брой, спрямо 

числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценен с (А) – 100% >= p > 

15%. Степента на опазване (или опазеност) на характеристиките на хабитата, които са 

от значение за вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично 

опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (А) – 

(почти) изолирани двойки/индивиди; Цялостната оценка на възможностите за опазване 

на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга гнездови местообитания на 

вида. Попадането на индивиди особено в долни части от територията на ЗЗ 

BG0002129 „Рила-буфер“ следва да бъде считано за инцидентно и то най-вече при 

вертикални хранителни миграции през есенно-зимния период за сметка на единични 

индивиди. Индивиди на вида обитават, при това целогодишно, основно най-високите 

части на нашите планини от Рило-Родопския масив(или планински комплекс), заети 

най-вече от иглолистни гори, което обстоятелство го определя като стенотопен вид 

(при наблюдения и от резултати от различни изследвания в общ план може да бъде 

посочено, че видът по височинен диапазон обитава иглолистни и смесени иглолистни 
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гори от около 1000 m н.в. до горната граница на гората, но регистрирането при 

наблюденията на индивиди на н.в. под 1300-1400 m е било твърде рядко). Гнезденето 

на територията на ЗЗ „Рила-буфер“, най-вече поради малката й н.в., би следвало да 

бъде оценено като твърде рядко явление. 

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга гнездови или потенциални такива 

местообитания на вида. Без въздействие (степен 0). 

- A168 Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos (L.)). Разпространение в България: Има 

петнисто разпространение, по-чест в западната част на страната. По време на 

сезонните миграции е многоброен на практика в цялата страна. Храна и 

местообитания: Храни се основно с ларви и възрастни на насекоми, червеи, мекотели. 

Обитава каменисти и песъчливи брегове на реки, вкл. в планините. По време на 

миграция може да бъде наблюдаван около всякакви влажни зони и по морския бряг. 

Гнездене: Гнездото е на земята. Снася най-често 3-4 яйца, има един гнездови цикъл 

годишно – през периода април-юли. Миграция и зимуване: Зимува в Африка и 

Средиземноморието. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-

септември. Природозащитен статус в България: Слабо засегнат. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на вида в ЗЗ е представен от 4 (4-5) гн. дв. и преминаващите индивиди на 

вида са представени като налични (P), като спрямо числеността на вида върху цялата 

територия на страната е оценен с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на 

опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана 

популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите 

за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични или и потенциални 

гнездови местообитания на вида.   

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

обхвата на ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП 

не засяга гнездови местообитания на вида или потенциални такива. Без въздействие 

(степен 0). 

- A136 Речен дъждосвирец (Charadrius dubius Scopoli). Разпространение в България: 

В цялата страна – по Черноморското крайбрежие, както и по поречия на големи и 

малки реки, в райони с различни водоеми(езера, блата, язовири, микроязовири, 

кариери и др. обекти с водни огледала сред или до тях) в ниските части на страната, 

вкл. и във високите междупланински полета. Отсъства във високите части на 

планините. Храна и местообитания: Храни се основно с насекоми и други дребни 

безгръбначни животни. Обитава чакълести, пясъчни, чакълесто- и каменисто-

песъчливи и пр. под. терени/площи до и край брегове на водоеми с течащи и стоящи 

води, в т. ч. и изкуствени, както и по морския бряг, вкл. и кариери за чакъл и др. 
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скални материали/суровини. При наличие на подходящи местообитания се среща и в 

покрайнините на населени места. Не следва да бъде оценяван като рядък вид. 

Гнездене: Гнезди на земята. Яйцата се сливат отлично с камъчетата и пясъка(гнездото 

му представлява ямка с утъпкани сред пясъка кръгли камъчета) и е трудно да бъдат 

забелязани. Снася най-често 3-4 яйца, има един гнездови годишно през периода април-

юни. Миграция и зимуване: Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а 

есенната – през септември-октомври. Природозащитен статус в България: Уязвим. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на вида в ЗЗ е представен от 2 гн. дв., като и преминаващите индивиди на 

вида са представени като налични (P), които, спрямо числеността на вида върху цялата 

територия на страната, са оценени с (D) – незначителна численост. 
 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични гнездови 

местообитания на вида. 

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една новопредложена УЗ от проекта на 

ОУП не засяга гнездови местообитания(и хранителни такива, които на практика или 

до голяма степен съвпадат с гнездовите) на вида или потенциални такива. Без 

въздействие (степен 0). 

- A099 Орко (Falco subbuteo L.). Разпространение в България: Среща в цялата 

страна, както в ниските и равнинни части, така и в ниски и високи части на планини. 

Защитен вид(Прилож. No 3 на ЗБР). Предпочита да ловува в открити територии, но 

ловува и над гори, вкл. сред пресечени терени с различен характер(горист, 

храсталачен, скалист, каменист и др.). Храна и местообитания: Хранителните му 

обекти са основно дребни птици, в т. ч. и насекоми и. Типичен орнитофаг. Гнездене: 

Двойките не строят собствени гнезда, а заемат гнезда по дървета на други птици, най-

често на вранови гнезда. Снасят най често 3(1/2–5) яйца, имат един гнездови цикъл 

годишно през периода април/май-август. Миграция и зимуване: Зимува в Африка. 

Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през септември-октомври/ 

ноември. Природозащитен статус в България: Уязвим. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на вида в ЗЗ е представен от 2-3 гн. дв., като и преминаващите индивиди на 

вида са представени като налични (P), който брой, спрямо числеността на вида върху 

цялата територия на страната, е оценен с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или 

опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани 

индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за 

опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични гнездови 

местообитания на вида. 

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една новопредложена УЗ от проекта на 
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ОУП не засяга гнездови местообитания на вида или потенциални такива. Без 

въздействие (степен 0). 

- A096 Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus L.). Разпространение в България: У 

нас е разпространен в цялата страна, включително във високопланински части. 

Отсъства само в обширни горски масиви без открити площи. Храна и местообитания: 

Храни се основно с гризачи (най-вече с обикновени полевки(Microtus arvalis (Pallas))), 

насекоми, дребни птици, а особено през есенно-зимния период – и с мърша. Обитава 

открити пасища, ливади, обработваеми земи в близост до скални масиви, ивици от 

дървета или самотни дървета. Среща се и в градска среда, където гнезди по високи 

сгради в близост до паркове, градини и други незастроени терени с открити или 

полуоткрити площи сред тях (Stoyanov et al., 2004). Гнездене: В гнезда на други птици 

най-често на вранови по дървета, по стълбове от електропреносната мрежа с 

решетъчна конструкция, както и по високи сгради и др. съоръжения в населени места и 

др. застроени територии(както и при останалите видове от сем. Соколови(Falconidae), 

двойките не строят собствени гнезда). Женските снасят най често 3-4 (2-6) яйца при 1 

гнездови цикъл годишно през периода март-юни/юли. Миграция и зимуване: 

Постоянен вид. Природозащитен статус в България: Не е застрашен.  

 

2. Stoyanov G., Kyutchukov D, Domuschiev D. Studies on the durinal and nocturnal birds of 

prey (Falconiformes and Strigiformes) nesting on the territory of Sofia. In: Penev L. (ed.) 

The Ecology of Sofia. Pensoft Publ, Sofia, 2004, p. 437 – 450 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на вида е представен от 33 (30-35) гн. дв., като, спрямо числеността му върху 

цялата територия на страната, е оценен със/на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване (или опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида, и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – 

не изолирани двойки в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга гнездови местообитания на 

вида в територии с естествен или полуестествен характер. 

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една новопредложена УЗ от проекта на 

ОУП не засяга гнездово местообитание на вида, а реализацията на ОУП като цяло не 

е в състояние да окаже вече осезаемо негативно въздействие върху хранителната му 

база. Без въздействие (степен 0). 

- A086 Малък ястреб (Accipiter nisus (L.)). Храна и местообитания: Ловува основно 

дребни птици – типичен орнитофаг. Гнездене: Гнезди по дървета в гори, но и в 

градски паркове със стари големи дървета(Stoyanov et al., 2004). Снася най-често 3-4(2-

5) яйца, има едно поколение годишно през периода март/април-юли. Разпространение 

в България: Среща се в цялата страна, с изключение на безлесните земеделски райони 

в равнините, в които обаче, нерядко е наблюдаван да ловува. В гористите райони е с 

по-висока плътност. Миграция и зимуване: У нас се среща целогодишно. През 
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зимата е многоброен в населените места. Природозащитен статус в България: 

Застрашен. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила“ е отчетено, че гнездовият 

комплекс на на вида в ЗЗ е представен от 15 (14-16) гн. дв., като, спрямо числеността на 

вида върху цялата територия на страната, е оценен с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване (или опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида, и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – 

неизолирани двойки в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични гнездови 

местообитания на вида. Реализацията на ОУП като цяло не е в състояние да окаже 

негативно въздействие върху хранителната му база, а застряването и озеленяването 

на нови терени се отразява положително на хранителната му база за сметка на 

увеличаването в съответното населено място на количеството основно на някои 

видове птици, влизащи в състава на често срещаните му хранителни му 

обекти(домашно врабче, полско врабче, испанско врабче, голям синигер, синсинигер, 

обикновен скорец, гугутка, зеленика, кадънка и др.). 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една новопредложена УЗ от проекта на 

ОУП не засяга гнездово местообитание на вида или потенциално такова. Без 

въздействие (степен 0). 

- A085 Голям ястреб (Accipiter gentilis (L.)). Разпространение в България: В цялата 

страната, вкл. в ниските й части. Не следва да бъде оценаван като рядък вид. Храна и 

местообитания: Храни се основно с птици и бозайници(орнито- и терофаг), но и 

влечуги. Ловува, както на открито и над гори, така и сред горски масиви, около и сред 

влажни зони, вкл. и над и сред населени места и други антропогенизирани територии. 

Обитава райони с широколистни, смесени и иглолистни гори с просеки и обширни 

ливади и пасища сред тях. През гнездовия период е регистриран от морското равнище 

до райони до и над горната граница на гората. Гнездене: Двойките строят гнезда по 

дървета, яйцата са най-често 2-3 при 1 гнездови цикъл годишно през периода март-

юни/юли. Миграция и зимуване: Постоянен вид. През зимата част от индивидите 

скитат при търсене на храна и ловуват и над и в населени места. Природозащитен 

статус в България: Застрашен. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на вида в  ЗЗ е представен от 9 (8-10) гн. дв., който брой, спрямо числеността 

на вида върху цялата територия на страната, е оценен с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и 

възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани 

двойки/индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност. 
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Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични гнездови 

местообитания на вида. Предвидените новопроектирани устройствени зони в ОУП 

нямат особено значение за този вид, освен като твърде незначително положително 

влияние върху хранителната му база в населените места(по-конкретно посочено при 

малкия ястреб). 

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една новопредложена УЗ от проекта на 

ОУП не засяга гнездово или потенциално такова местообитание на вида. Степен на 

въздействие (степен 1) – без промяна на настоящия природозащитен статус. 

- A087 Обикновен мишелов (Buteo buteo (L.)). Разпространение в България: Среща 

се в цялата страна, вкл. и във високи части на планини. Най-многобройният вид дневна 

граблива птица(разр. Falconiformes) в страната(заедно в черношипата ветрушка). 

Среща се в твърде разнообразни местообитания – гори в равнини и планини, ливадни и 

пасищни територии, обработваеми земи, наблюдаван е нерядко и край, над и дори в 

непосредствена близост до населени места, но гнездене вътре в селища не е 

регистрирано при наблюдения, нито такова е съобщавано. Храна и местообитания: 

Храни се основно с дребни гризачи, като най-чест негов хранителен обект е 

обикновената полевка, но и с насекоми и други безгръбначни, влечуги, земноводни, 

риба, птици, мърша. Гнездене: Строи гнезда в корони на дървета, както в окрайнини, 

така и във вътрешности на горски масиви, по единични едроразмерни дървета сред 

открити територии, сред по-малки или по-големи групи дървета, сред храсталачни 

територии, до и сред обработваеми агроландшафти, крайречни лентовидни гори и др. 

местообитания с високи дървета сред тях. Гнедене по скални масиви е регистрирано и 

съобщавано изключително рядко. Биват снасяни 2-4 яйца, при едно поколение 

годишно през периода март-юни/юли. Миграция и зимуване: У нас се среща 

целогодишно, като постоянен, мигриращ(гнездещ прелетник), преминаващ и зимуващ 

вид. Значителна част от индивидите, гнездещи на по-северни географски ширини, 

зимуват в южните част на субконтинента Европа, включително и в България. През 

есенно-зимния период е доста по-многоброен именно за сметка на зимуващи у нас 

индивиди от по-северни географски ширини, като през този период често може да бъде 

наблюдаван в близост до пътища и ж. п. линии, вкл. и до населени места. 

Природозащитен статус в България: Не е застрашен. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на вида в ЗЗ е представен от 27 (25-30) гн. дв., които, спрямо числеността на 

вида върху цялата територия на страната, е оценен с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за 

вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – 

неизолирани двойки/индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка 

на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга гнездови местообитания на 

вида. Предвидените новопроектирани устройствени зони в ОУП нямат значение за 

този вид. 
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Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една новопредложена УЗ от проекта на 

ОУП не засяга гнездово и хранително или потенциално такова местообитание на 

вида. Степен на въздействие (степен 1) – без промяна на настоящия природозащитен 

статус. 

- A223 Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus (L.)). Разпространение в България: 

У нас се среща в Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Централна и Западна Стара 

планина, Осоговска планина, Славянка, Плана, Странджа. Храна и местообитания: 

Храни се основно с гризачи. Обитава предимно иглолистни и смесени гори, но се 

среща и в широколистни. Гнездене: Гнезди в хралупи по дървета. Снася 4-7 яйца, има 

едно поколение годишно през периода април-юни. Миграция и зимуване: Постоянен 

вид. Природозащитен статус в България: Уязвим. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” е отчетено, че в ЗЗ видът е 

типичен (С) и е представен от 55 гнездящи двойки (гн. дв.), които, съотнесени към тези 

на цялата територия на страната, се оценяват със/на (В) – 15% >= p > 2%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и 

възможностите за възстановяване се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 

елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 

средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 

изолираност на индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява 

на (А) – (почти) изолирани индивиди и двойки. Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на вида в ЗЗ е представен от 75 (60-90) гн. дв., които, спрямо числеността на 

вида върху цялата територия на страната, е оценен с (А) – 100 % >= p > 15 %. Степента 

на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани 

двойки/индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични репродуктивни 

местообитания на вида.  

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга репродуктивно и хранително или 

потенциално такова местообитание на вида(репродуктивните и хранителните 

местообитания при този вид на практика съвпадат или почти съвпадат). Степен на 

въздействие (степен 1) – без промяна на настоящия природозащитен статус. 

- A217 Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum (L.)). Разпространение в 

България: Среща в планините Рила, Централна Стара планина, Пирин, Западни 

Родопи, Славянка, Витоша. Храна и местообитания: Храни се основно с дребни птици 

и гризачи. Обитава иглолистни, по-рядко смесени планински гори. Гнездене: Гнезди в 
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хралупи по дървесни стъбла. Снася 4-6 яйца, един гнездови цикъл годишно – през 

периода април-юни. Миграция и зимуване: Постоянен вид. Природозащитен статус 

в България: Застрашен. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ е отчетено, че в ЗЗ видът е 

типичен (С) и е представен от 9 гн. дв., които, спрямо тези на цялата територия на 

страната, се оценяват със/на (В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване на 

характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и възможностите за 

възстановяване се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, 

независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 

частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 

индивидите, съотнесена с естественото състояние на вида, се оценява на (А) – (почти) 

изолирани индивиди и двойки. Цялостната оценка на стойността на обекта за 

опазването се оценява на (А) – отлична стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на вида в зоната е представен от 23 (20-25) гн. дв., които, спрямо числеността 

на вида върху цялата територия на страната, е оценен с (А) – 100 % >= p > 15 %. 

Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (А) – (почти) 

изолирани двойки/индивиди; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида 

в ЗЗ е (А) – отлична стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични репродуктивни 

местообитания на вида.  

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга репродуктивно и хранително или 

потенциално такова местообитание на вида(репродуктивните и хранителните 

местообитания при този вид на практика съвпадат или почти съвпадат). Степен на 

въздействие (степен 1) – без промяна на настоящия природозащитен статус. 

- А072 Осояд (Pernis apivorus (L.)). Разпространение в България: Обитава основно 

планински и гористи райони, като през последните 2 десетилетия е регистриран на 

практика в цялата страна – Стара планина(вкл. в ПредБалкана), Рила, Пирин, Родопи, 

Средна гора, Странджа, Сакар и др., при наблюдения в равнините също е срещан, но 

рядко. Гнездещ-прелетник, широко разпространен в миналото вид. В началото на 80-те 

години на XX в. числеността му е определена на 200–350 двойки. Храна и 

местообитания: Силно специализиран вид по отношение на храната си – основно 

насекомояден вид. Храни се основно с ларви, а понякога и с възрастни, на оси, но и с 

други насекоми – различни видове скакалци, гъсеници и ларви на насекоми и др. При 

недостиг на оси употребява за храна и земноводни(основно жаби), а също и влечуги, 

млади и малки на дребноразмерни птици, дребни бозайници (основно гризачи). 

Обитава и гнезди в горски територии с гори в средна и зряла възраст. Избягва 

близостта до населени места; Гнездене: Строи гнезда по високи дървета в гори или 

заема гнезда на други птици, женските снасят по 2-3(до 4) яйца при един гнездови 

http://vertebrata.bg-science.info/aves/Falconiformes/Pernis%20apivorus.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
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цикъл годишно през периода април-юни. Миграция и зимуване: Гнездещ прелетник и 

преминаващ. Природозащитен статус в България: Уязвим. 

 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” е отчетено, че в ЗЗ 

обитават 2 гн. дв., които, съотнесени към тези на цялата територия на страната, са 

оценени със/на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 

хабитата, които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване се оценяват 

на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 

възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 

състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на индивидите, спрямо 

естественото състояние на вида, се оценява на (С) – не изолирани индивиди, респ. 

двойки, в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на 

обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000495 „Рила” е отчетено, че гнездовият 

комплекс на вида в ЗЗ е представен от 3 (3-4) гн. дв., чийто брой, спрямо числеността 

на вида върху цялата територия на страната, е оценен с (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 

опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 

възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в 

отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 

Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (C) – неизолирани 

гнездещи двойки/индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 

възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра стойност. 

 

Оценка на въздействие: Реализацията на плана не засяга типични репродуктивни 

местообитания на вида.  

 

Устройствените зони, предвидени в предварителния проект на ОУПО, не засягат 

територията на ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер“ и ЗЗ BG0000495 „Рила“. Нито една 

новопредложена УЗ от проекта на ОУП не засяга гнездово или хранително или 

потенциално такова местообитание на вида. Без въздействие (степен 0). 

 

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие 

на елементите на проекта за ОУП върху предмета и целите на 

опазване на защитените зони. 

 

5.1 Описание и анализ на въздействието на ОУП на община Белово върху 

типовете природни местообитания и видовете, предмет на опазване в 

защитените зони, степен на въздействие. 

За оценка на степента на въздействие на елементите на ОУП върху местообитанията и 
видовете, предмет на опазване в защитените зони, е използвана 10-степенна скала на 
оценка, която позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно 
въздействие, спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие. 
Степените на използваната скала на оценка са представени по-долу в Таблица No 5.1 и 
Таблица No 5.2.   

Таблица №  5.1 
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Матрица за оценка степента на въздействие 

Степен К р и т е р и и 

0 Реализацията на проекта не оказва въздействие. 

1 
Реализацията на проекта има незначително до много слабо отрицателно 
въздействие.  

2 
Реализацията на проекта може да предизвика временни отрицателни въздействия. 
Тук могат да се отнесат и въздействията с изцяло обратим характер 
непосредствено след преустановяването им.  

3 
Реализацията на проекта може да предизвика краткосрочни отрицателни 
въздействия. Тук могат да се отнесат и обратимите въздействие в по-дългосрочен 
план след преустановяването им.  

4 

Реализацията на проекта може да предизвика вторични отрицателни въздействия.  
Тук могат да се отнесат и средносрочните въздействия с период между 1 и 2 г, 
които при прилагане на стандартнипревантивни мерки са в приемливи граници. 
Въздействията са до голяма степен обратими и без прилагане на специални 
възстановителни мероприятия.  

5 

Реализацията на проекта може да предизвика кумулативни отрицателни 
въздействия. Тук могат да се отнесат и дългосрочните въздействия с период над 
2 г., които при прилагане на допълнително препоръчанипревантивни и 
смекчаващи мерки са в приемливи граници. Въздействията са частично обратими 
без прилагане на специални възстановителни мероприятия. 

6 

Реализацията на проекта може да предизвика синергични въздействия. Тук могат 
да се отнесат и дългосрочните въздействия с период над 2 г, които при прилагане 
на допълнително препоръчани ограничителни мерки са допустими.  
Въздействията, без специални възстановителни мероприятия  са слабо обратими.   

7 
Реализацията на проекта може да предизвика вторични, кумулативни, 
синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато 
чрез смекчаващи/компенсиращи мерки. 

8 
Реализацията на проекта може да предизвиква значителни, вторични, 
кумулативни, синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде 
премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки. 

9 
Реализацията на проекта предизвиква значителни, средносрочни или 
дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде 
премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки. 

10 
Реализацията на проекта предизвиква значително и постоянно/необратимо 
отрицателно въздействие. Въздействието не може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсиращи мерки. 

      
При прилагането на изнесената по–горе матрицата могат да бъдат диференцирани 5 

прага на въздействие: 
Таблица № 5.2 

Степен Критерии 

0 Реализацията на проекта не оказва въздействие. 

От 1 до 3 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на 

специални мерки освен спазване на най-добрите практики при 

строителството и експлоатацията; 

От 4 до 6 

Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в 

комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване, 

ограничаване или премахване; 

От 7 до 9 

Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез 

избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни 

мерки. 
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10 

Реализацията на проекта предизвиква значително и постоянно/необратимо 

отрицателно въздействие, което не може да бъде премахнато или сведено 

до допустимо чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. При тази степен на 

въздействие се прилага нулевата алтернатива.  

5.1.1 Очаквани влияния и степен на въздействие върху местообитанията  

предмет на опазване в ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ 

BG0001386 ,,Яденица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и 

ЗЗ BG0000495 ,,Рила“. 

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир. 

92/43/ЕИО) в ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0001386 

,,Яденица” и ЗЗ BG0000495 ,,Рила“ на ОУП на община Белово се основава на влиянието 

върху всеки от критериите за Благоприятен природозащитен (консервационен) статус – 

площ на местообитанията в съответната зона (където има специфични по-малки по 

площ, но важни местообитания се отчитат отделно), качество на местообитанията 

(структурни и функционални параметри), бъдещи перспективи (заплахи и влияния), 

отделно се отчитат и други структурни и функционални параметри, като общата 

функционална роля на съответната зона за свързаността на мрежата – географска 

свързаност.  

Съгласно дефиницията за ,,Благоприятен консервационен статус”определена с Член 

1(д) на Директивата за хабитатите ( 92/43/ЕИО ), консервационния статус на едно 

природно местообитание се счита за ,,благоприятен”, ако: 

− неговото естествено разпространение(ареал), както и площите, които то покрива 

в границите на това разпространение, са постоянни или се разширяват, и 

− съществуват необходимите структура и функции за дългосрочното му 

поддържане и е вероятно да продължат да съществуват в обозримо бъдеще, и 

− консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в 

съответствие с определението за консервационен статус на вид. 

Предварителна идентификация на влиянието и въздействието от реализацията на 

ОУП върху всички местообитания, включени в предмета на опазване на ЗЗ BG0000304 

,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0001386 ,,Яденица”, ЗЗ BG0000636 

„Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 ,,Рила” е представена в 

следната таблица:  

Таблица № 5.3 

Очаквано въздействие върху местообитанията предмет на опазване в  

ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG 0001386 ,,Яденица”, ЗЗ 

BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 ,,Рила” 

Хабитат 

(код) 

Начин на 

въздействие 
Времетраене Продължителност 

Кум. 

ефект 

Вид на 

въздействието 

Критерий, по 

който се 

въздейства 

Пряко 
Непря 

ко 

Времен

но 

Постоя

нно 

Кратко

трайно 

Средно

трайно 

Дълго 

трайно 
Отр. Полож. 

Загуба 

на 

площ 

(%) 

Каче 

ство 

Перспе 

ктиви 

3130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6110* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6210* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62А0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62D0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9180* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91AA* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

92АО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91BA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91СА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91DO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91FO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91GO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  91E0* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 91M0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91WO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91Z0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

92CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

92DO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95АО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Степен на въздействие върху местообитанията предмет на опазване в ЗЗ 

BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG 0001386 ,,Яденица”, ЗЗ 

BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 ,,Рила”.  

Предвид местоположението и обхвата на разглеждания ОУП може да се очаква 

следното въздействие от реализацията на плана върху типовете природни 

местообитания, предмет на опазване в защитените зони:  

 

• 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea 

uniflorae и/или Isoeto-Nanoj uncetea 
В България се срещат два подтипа на различни надморски височини: 

(22.12 x 22.31) – Водни съобщества на ниски многогодишни видове в олиготрофни до 

мезотрофни планински (Рила и Пирин) езера, по-често в по-плитките периферни 

участъци, на границата между водата и сушата (разред Littorelletalia uniflorae). 

(22.12 x 22.32) – Низинни пионерни съобщества от едногодишни хигрофити, развиващи 

се върху изсъхващите влажни наноси (тиня и пясъци) през втората половина на лятото, 

в периферията на обширни, плитки езера и по бреговете на големите реки. Имат 

динамичен характер и всяка година се изменят в зависимост от водното ниво и периода 

на засушаване. Спадат към класа Isoeto-Nanojuncetea и съюза Nanocyperion flavescenstis. 

 

Растения: 

(22.12 x 22.31): Isoetes lacustris, Subularia aquatica, Sparganium angustifolium. 

(22.12 x 22.32): Dichostylis michelianus, Lindernia procumbens, L. dubia, Eleocharis 

аcicularis, Mentha pulegium, Cyperus fuscus, Pycreus glomeratus, Persicaria lapathifolia, 

Pulicaria vulgaris, Astragalus contortuplicatus, Echinochloa crus-gallii, Elatine triandra, 

Rorippa sylvestris, Butomus umbellatus, Lythrum hyssopifolia, Crypsis alopecuroides, 

Plantago altissima, Glinus lotoides, Gnaphalium uliginosum, Portulaca oleracea, Verbena 

officinalis. 

(22.12 x 22.31): се среща само във високопланински езера. 

(22.12 x 22.32): е разпространен по цялото крайбрежие на р. Дунав и някои по-големи 

реки във вътрешността на страната – Марица, Тунджа, както и някои големи рибарници 

и пресъхващи езера. 

 

Асоциира се с 3270, от коeто се отличава с по-малко рудерални видове и често се 

разглежда като негов по-ранен сукцесионен стадий. 

 

• 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition 

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

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

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

съюз Hydrocharition; на вкоренени на дъното растения с плаващи листа от съюз 

Nymphaeion, или в по-дълбоките и открити води с асоциации от подводни макрофити 

от съюз Potamonion. Тук се включват и водоеми с частично антропогенен произход 

напр. изоставени наводнени баластриери, стари корита, ако са обрасли с такава 

растителност. В тях не се включват поясите от тръстика и папур или изцяло обраслите с 

хигрофити водоеми. 

Растения: Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., Salvinia natans, 

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

Azolla spp., Riccia spp. Ricciocarpus natans, Ceratophyllum demersum; Nymphaeion – 
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Nymphaea alba, Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Trapa natans, Persicaria amphibia, 

Potamogeton natans; Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. trichoides, P. perfoliatus, P. 

gramineus, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Elodea canadensis. 

Разпространени са в цяла България, основно в ниските райони. Най-много такива езера 

има в Дунавската равнина, Тракийската низина и по Черноморското крайбрежие. 

 

• 3160 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition 

1) Еутрофни до мезотрофни крайречни езера, старици, лимани най-вече с мътни, 

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

разнообразни хидрофитни съобщества: на свободно плаващи растения по 

повърхността на водата от съюз Hydrocharition; на вкоренени на дъното растения с 

плаващи листа от съюз Nymphaeion, или в по-дълбоките и открити води с 

асоциации от подводни макрофити от съюз Potamonion. Тук се включват и водоеми 

с частично антропогенен произход напр. изоставени наводнени баластриери, стари 

корита, ако са обрасли с такава растителност. В тях не се включват поясите от 

тръстика и папур или изцяло обраслите с хигрофити водоеми. 

2) Растения: Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., Salvinia natans, 

Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris, #Aldrovanda 

vesiculosa, Azolla spp., Riccia spp. Ricciocarpus natans, Ceratophyllum demersum; 

Nymphaeion – Nymphaea alba, Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Trapa natans, 

Persicaria amphibia, Potamogeton natans; Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. 

trichoides, P. perfoliatus, P. gramineus, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Elodea 

canadensis. 

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

Дунавската равнина, Тракийската низина и по Черноморското крайбрежие. 

 

• 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

Callitricho-Batrachion 

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

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

Callitricho-Batrachion. Дъното е глинесто, тинесто-глинесто или тинесто-песъчливо, 

по-рядко с участие на чакъл. Скоростта на водата е бавна, дълбочината на реката – 

неголяма. Наблюдава се пролетен максимум и есенен минимум на оттока. В 

участъците с най-бавно течение – заливи и вирове се натрупват най-много тинести 

наноси, което създава възможност за заселване на типични хидрофити, а в 

крайбрежната зона и заливите, при липса или много слабо течение се срещат и 

ценозите на хигрофити. 

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

palustris, Ranunculus trichophyllus, R. aquatilis, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum 

demersum.  

Хигрофити: Callitriche spp., Spirodela polyrrhiza, Elodea canadensis,Berula erecta, 

Menthа aquatica, Sagittaria sagittifolia, Sparganium erectum, Butomus umbellatus, Typhа 

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

 

Понякога към това местообитание се включват и крайбрежните съобщества на 

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

местообитания.  

• 3270  Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. 
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Кални речни брегове в низините с едногодишни пионерни нитрофилни, включително 
рудерални съобщества от съюзите Bidention p.p. и Chenopodion rubri. През пролетта и в 
началото на лятото местата изглеждат като кални брегове без растителност; тя се 
развива по-късно през лятото. Ако условията не са благоприятни – например 
продължително заливане, тази растителност може да се развие ограничено или въобще 
да не се появи. Най-често това представляват гъсти обраствания на Bidens spp., 
Xanthium italicum и др. неофити по бреговете на големи реки. 

Растения: Chenopodium rubrum, Ch. glaucum, Bidens frondosa, B. tripartita, B. cernua, 
Myosoton aquaticum, Xanthium italicum, Persicaria lapathifolia, P. hydropiper, P. mite, 
Potentilla supina, Echinochloa crus-galli, Catabrosa aquatica, Ranunculus sceleratus, Rumex 
palustris, R. maritimus, Veronica anagalis-aquatica. 

Разпространени са по долните течения на всички големи реки в България, които са с 
тинести (кални) брегове – Дунав, Марица, Искър, Тунджа и др. По бреговете на Дунав 
това местообитание често формира комплекси с 3130 и понякога може да се разглежда 
като по-късен негов сукцесионен стадий. 
 

• 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 

Съобщества от дребни или пълзящи храсти по алпийските или субалпийските зони на 

планините с преобладаващи ерикоидни видове, сребърник, дребни смрики, зановец или 

жълтуги. 

Подтипове: 

31.41 – Алпийски дребни ерикоидни съобщества от съюз Loiseleurio-Vaccinion. Ниски 

едноетажни съобщества от дребни Vaccinium spp. (предимно V. uliginosum) или други 

ерикоидни храстчета заедно с лишеи по изложените на силни ветрове през зимата места 

в алпийския пояс на високите планини. 

31.42 – Ацидофилни ерикоидни съобщества на Rhododendron myrtifolium, 

разпространени в Средна Стара планина по северните склонове на връх Заногалийски 

чал и връх Юрушка грамада и Източна Рила – по северния склон на връх Белмекен. 

31.43 – Планински съобщества на Juniperus sibirica и Juniperus sabina. Съобществата на 

Juniperus sibirica се отличават с високото си покритие и са разпространени във високите 

части на планините над (1500) 1800-1900 м н.в. Juniperus sabina у нас се среща 

ограничено 6 Рила и Стара планина по скални разкрития и надморска височина от 1000 

до 1600 м. 

31.44 – Високопланински ерикоидни съобщества, доминирани от Empetrum-Vaccinium. 

Съобщества от Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, на места с Arctostaphylos uva-

ursi, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Huperzia selago, мъхове (Barbilophozia 

lycopodioides, Hylo-comium splendens, Pleurozium schreberi, Rhydidiadelphus triquetrus) и 

лишеи (Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. gracilis, Peltigera aphthosa) 

в субалпийския пояс. Характерни са за сравнително откритите, изложени на силни 

ветрове места,но които са по-малко екстремални от тези, където преобладават 

съобществата от 31.41. Поради това фитоценозите от 31.44 са двуетажни за разлика от 

тези от 31.41, които имат един етаж. Фитоценози на Empetrum nigrum има в Рила и 

Пирин. 

31.46 – Съобщества на Вгискепthalia spiculifolia. У нас те най-често са вторични, 

формирани на ерозирани терени. 

31.47 – Алпийски ерикоидни съобщества от Arctostaphylos uva-ursi от съюза Juniperion 

nanae в Стара планина, Витоша, Осогово, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Средни и 

Западни Родопи от 1000 до 2500 м н.в. Срещат се най-често на сухи, припечни, 

каменисти склонове. 
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31.49 – Планински съобщества от Dryas. Съобществата от Dryasoctopetala заемат 

съвсем малки участъци в Рила, Пирин, Славянка, Стара планина. 

31.4А – Ерикоидни съобщества съставени от боровинки в субалпийския пояс на 

планините. Доминиращ вид най-често е Vaccinium myrtillus, по-рядко Vccinium 

uliginosum и съвсем рядко Vaccinium vitis-idaea или Empetrum nigrum. Те са по-богати 

на видове от съобществата на 31.44 и могат да еволюират в тревни фитоценози с 

храстчета. Заемат значителни площи в по-високите планини, най-често около границата 

на гората. 

31.48 – Високопланински съобщества от зановец и жълтуги. В тази единица влизат 

главно фитоценозите на Chamaecytisus absinthioides, възможно и на някои видове 

Genista. Те са разпространени главно близо до горната граница на гората и в обезлесени 

участъци в иглолистния пояс на планините, но слизат и по-ниско. По-често имат 

вторичен произход. 

 

• 4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 

Това са фитоценозите на Pinus mugo, които заемат значителни площи в субалпийските 

части на високите планини, където формират пояс между 1900-2000 и 2500 м н. в. 

Развиват се както върху силикат, така и върху варовик, на почви с различна мощност и 

скелетност, различна влажност, по скални разкрития, включително в пукнатините на 

отвесни скални стени и по сипеи с различен гранулометричен състав. 

Растения: Pinus тидо, Juniperus sibirica, Lerchenfeldia flexuosa, Vaccinium myrtillus, 

Hylocomium splendens, Pleurosium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus, Cetraria islandica. 

Основно в Рила и Пирин. В Стара планина, Витоша, Западните Родопи и Беласица има 

запазени само отделни растения или групи клек. 

Доминираща част от клековите фитоценози са коренни. На мястото на унищожени 

клекови съобщества се формират най-често такива на Juniperus sibirica, Festuca valida, 

Chamaecytisus absinthioides. 

 

• 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp. 

Доминирани от Salix lapponum реликтни субалпийски храстови съобщества. На места 

като съдоминанти или единично участват Salix caprea, S. waldsteiniana и Juniperus 

sibirica. Развиват се на влажни места и в торфища с надморска височина от 1600 до 

2300 м на Витоша и ограничено в Рила. 

 

Растения: Salix lapponum, S. caprea, S. waldsteiniana, Juniperus sibirica, Deschampsia 

caespitosa, Succisa pratensis, Molinia coerulea, Hypericum maculatum. 

• 5210 Умереноконтинентални ерикоидни храсталаци 

Средиземноморски и субсредиземноморски склерофилни, вечнозелени храсталаци с 

преобладаване на Juniperus oxycedrus. Представляват краен етап от деградацията на 

ксеротермните дъбови гори в Южна България. Развиват се върху силно ерозирани 

канелени горски почви, по-рядко на рендзини. В съобществата на Juniperus oxycedrus се 

срещат отделни дървета или групи от Quercus pubescens, Q. virgiliana, Carpinus 

orientalis, Fraxinus ornus, Pistacia terebinthus, Pyrus amygdaliformis и др., представляващи 

остатъци от широколистни гори. Характерно е формирането на храстово-тревни 

комплекси с доминиране на Сhrysоpogon gryllus, Dichantium ischaemum, Poa bulbosa, 

Poa concinna, Thymus atticus, Rhodax canus, Astragalus onobrychis. 

 

Растения: Juniperus oxycedrus, Paliurus spina-christi, Jasminum fruticans, Asparagus 

acutifolius, Ligustrum vulgare, Cistus incanus, Phyllirea latifolia, Cotinus coggigria, Colutea 

arborescens, Cleistogenes serotina subsp. serotina, Lotus aegeus, Medicago rigidula, Salvia 
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viridis, Trifolium purpureum, Trifolium angustifolium, Anemone pavonina, Fritillaria graeca, 

Anemone blanda, Coronilla emerus ssp. еmeroides. 

 

Разпространени са в Струмска долина, долината на р. Места, Източни Родопи, 

Бесапарски ридове и Краище. 

 

Образуват комплекси с различни тревни и храстови съобщества – на келяв габър, драка, 

жасмин и смрадлика (31.8В31, 31.8В73), на пърнар (32.1162), на субмедитерански 

ароматни степи (62А0), на андропогнидни степи (6210), на съобщества на терофити 

и/или сукуленти (6110, 6220) и др. 

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

Sedion albi 

Отворени, ксерофилни пионерни съобщества върху плитки варовикови или алкални 
почви с преобладаване на пролетни едногодишни и сукулентни растения, най-често 
Sedum album, S. acre, S. hispanicum от съюз Alysso alyssoidis-Sedion albi. Формират 
неголеми петна в карстовите райони в ниските - до 700-1000 m н.в., континентални 
региони на страната. Подобни съобщества могат да възникнат върху изкуствени 
субстрати - депозити от кариери, но те не бива да се вземат под внимание. От тях също 
трябва да се изключат и терофитните средиземноморски степи - клас Thero-
Brachypodietea, които се срещат в най-южните части на страната. 

Растения: Alyssum alyssoides, Acinos arvensis, Arabis recta, Arenaria serpillifolia, 
Cerastium spp., Erophila verna, Jovibarba heuffelii, Holosteum umbellatum, Medicago 
minima, Minuartia setacea, Poa bulbosa, Paronychia cephalotes, Saxifraga tridactylites, 
Scleranthus annuus, Sedum spp., Sempervivum spp., Teucrium montanum, Syntrichia ruralis, 
Grimmia pulvinata. 

Срещат в ниските карстови райони в цяла България - Предбалкана, суходолията на 
Лудогорието, каньоните в Дунавската равнина, ниските планини в Западна България 
(Софийско). Навсякъде това местообитание заема малки площи и образува комплекси в 
зависимост от съотношението на голите скални разкрития и местата с тънката почвена 
покривка с многогодишните тревни съобщества от клас Festuco-Brometea и с 
отворените ксеротермни гори и храсталаци, които на такива места са доминирани най-
често от Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Paliurus spina-christi. 
 

• 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества 

Бореално-алпийски aцидофилни психрофитни и криофитни тревни съобщества от 

съюза Seslerion comosae на клас Juncetea trifidi срещащи се по билата и върховете на 

високите планини. Доминирани са от бореални (Juncus trifidus, Sibbaldia procumbens) и 

алпийски (Carex curvula, Festuca airoides, Agrostis rupestris) видове и балкански 

ендемити (Festuca riloensis, Sesleria comosa) с участието на мъхове и лишеи. Формират 

комплекси със съобщества от местата на снежните преспи (Salix herbacea, Ranunculus 

crenatus, Polyrichum sexangulare). 

Растения: Juncus trifidus, Sesleria comosa, Festuca riloensis, Carex curvula, Festuca airoides, 

Agrostis rupestris, Cetraria islandica, Salix herbacea, Ranunculus crenatus, Racomitrium 

lanuginosum, Polytrichum sexangulare. 

Основно в Рила и Пирин и фрагментарно в Стара планина, Витоша и Осогово. В Рила и 

в силикатната част на Пирин тези съобщества формират алпийския пояс. В останалите 

планини са представени фрагментарно по най-високите, изложени на силни ветрове 

участъци. 
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• 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества 

Алпийски и субалпийски тревни съобщества върху богати на варовик почви, с 

участието на Dryas octopetala, Alchemilla flabelata, Anthylis vulneraria, Aster alpinus, 

Draba aizoides, Helianthemum nummularia, Pulsatilla vernalis, Polygala alpestris. 

Подтипове: 

36.41 – Затворени калцифилни алпийски тревни съобщества. Предимно затворени 

мезофилни или ксеро-мезофилни съобщества в субалпийския и долния алпийски пояс, 

доминирани главно от многогодишни туфести житни видове върху повече или по-

малко развита почва, използвани като пасища. Доминират Festuca penzesii (Festuca 

pungens gr.), Sesleria coerulans, Festuca pirinensis (Festuca bosniaca ssp. pirnensis). 

36.42 – Острицови тревни съобщества, изложени на вятъра. 

Мезо-ксерофилни, относително затворени съобщества на Kobresia myosuroides и Carex 

rupestris по изложени на силни ветрове участъци от алпийския пояс на планините. 

36.43 – Калцифилни степни тревни съобщества. Ксеро-термофилни, отворени 

oстепнени тревни съобщества на ерозирани почви. Доминиращи видове са Sesleria 

klasterski, Festucopsis sancta, Festuca dalmatica ssp. stojanovii, Festuca balcanica ssp. 

neicevii, Carex kitaibeliana. 

Растения: Achillea ageratifolia, Alchemilla flabelata, Alyssum cuneifolium subsp. pirinicum, 

Androsace villosa, Anthylis vulneraria, Aster alpinus, Astragalus angustifolius, Carex 

kitaibeliana, Carex parviflora, Carex rupestris, Draba aizoides, Dryas octopetala, Erysimum 

slavianikae, Festuca balcaniva ssp. neicevii, , Festuca penzesii, Festuca pirinensis, Festuca 

pirinica, Festucopsis sancta, Helianthemum nummularia, Kobresia myosuroides, Linum 

capitatum, Onobrychis pindicola ssp. urumovii, Gentiana nivalis, Poa badensis, Polygala 

alpestris, Pulsatilla vernalis, Saxufraga marginata, Sesleria coerulea, Sesleria korabensis (syn. 

S. klasterskyi), Thymus perinicus. 

36.41 – Във високите части на Пирин и Славянка. 

36.42 – В алпийския пояс на Рила и Пирин. 

36.43 – Във високите части на Пирин и Стара планина. 

• 6210*Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

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

Ксеротермни до мезоксеротермни тревни съобщества на варовикова основа от разред 

Festucetalia valesiacae. Представени са както от континентални или субконтинентални 

пасища или ливадни степи, така и от многогодишни тревни съобщества на варовити 

склонове от субсредиземноморските региони. Много от тези съобщества са вторични - 

на мястото на унищожени гори. Видовият състав е изключително разнообразен. Най-

често доминират Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa spp., Festuca 

valesiaca и по-рядко многогодишни Bromus spp. в предпланините на Западна България. 

Важните места с орхидеи се определят на основата на един илиняколко от следните 

критерии: 

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

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

нетипични за тази територия 

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

редки или изключително редки за тази територия. 

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

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

Anthyllis vulneraria, Coronilla varia, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea 
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scabiosa, Dianthus giganteus, D. moesiacus, Eryngium campestre, Koeleria macrantha, 

Filipendula vulgaris, Convolvulus cantabrica, Salvia nemorosa, Leontodon crispus, 

Medicago falcata, Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia conopsea, Ophrys mammosa, O. 

cornuta, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, O.tridentata, 

Origanum vulgare, Polygala vulgaris, P. major, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa 

columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium, Helianthemum nummularium, Fumana 

procumbens, Adonis vernalis, Euphorbia nicaeensis, Silene otites, Thymus spp. 

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

religiosa (Neuroptera). 

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

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

 

• 6220*Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-

Brachypodietea 

Ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на едногодишни житни растения като 

Bromus fasciculatus, B. madritensis, B. intermedius, Brachypodium distachyon, Aegilops 

neglecta, A. geniculata, Lagurus ovatus, Cynosurus echinatus и др. С подчертано 

съдоминиращо участие в тези съобщества са и ниски до средновисоки многогодишни 

житни треви като Poa bulbosa, Cynodon dactylon, Dactylis glomerata ssp. hispanica и др. 

Тези съобщества са богати на едногодишни растения, сред които представители на 

родовете Еuphorbia, Silene, Nigella, Adonis, Linum, Papaver, Geranium, Trigonella, 

Trifolium и др., ароматни полухрастчета от род. Thymus и геофити от родовете Allium, 

Muscari, Ophrys,Romulea и др.Съобществата, които се причисляват към този тип 

местообитание, се отнасят към съюзите Thero Brachypodion,Astragalo-Poion bulbosae, 

Trachynion distachya и Xerаnthemionannui. 

Растения: Brachypodium distachyon, Bromus fasciculatus, B.madritensis, B. intermedius, B. 

scoparius, Echinaria capitata, Aegilopsneglecta, A. geniculata, A. triuncialis, Lolium 

rigidum, Taeniatherumcaput-medusae, Lagurus ovatus, Cynosurus echinatus,Phleum 

subulatum, Ph. graecum, Poa bulbosa, Psilurus incurvus,Cynodon dactylon, Dactylis 

glomerata ssp. hispanica, Crepis zacyntha,Xeranthemum annuum, Xeranthemum 

cylindraceum,Silene conica, S. subconica, S.graeca, Petrorhagia prolifera, 

Astragalusonobrychis, A. hamosus,Lotus aegeus, Ononis reclinata,Trifolium subterraneum, T. 

purpureum,T. echinatum, Biserula pelicinus,Hippocrepis ciliata, Medicagorigidula, Linum 

corymbulosum,L. tryginum, Thymus atticus, Zizphoracapitata, Alkanna tinctoria,Neatostema 

apulum, Salvia viridis,Lagoecia cumminoides, Plantagobellardii, P. lagopus, 

Xolanthesguttatus, Helianthemum salicifolium,Coronilla scorpioides, Trigonellamonspeliaca, 

Euphorbiabarellieri, E. falcata, Bupleurumapiculatum. 

Среща се локално по сухи ерозирани терени в Южна България, врайоните с изразено 

средиземноморско климатично влияние– южните части и средни части на Струмската 

долина, ГолоБърдо, Айтоска планина, Източни Родопи, южните част надолината на 

Места, Тунджа и Марица, Странджа и ЮжноЧерноморско крайбрежие. Съобществата 

на Poa bulbosaимат по-широко разпространение в цялата страна. 

 

• 6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в 

планините 

Затворени ксерофитни до мезофитни, многогодишни тревни съобщества с доминиране 

на Nardus stricа, заемащи силикатни почви в планинския и високопланинския райони и 
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отнасящи се към съюза Potentillo-Nardion. Те се характеризират с разнообразен и богат 

видов състав. Въпреки силното вариране на видовия състав на фитоценозите, връзката 

между тях се запазва. Деградиралите необратимо местообитания, най-често вследствие 

на прекомерна паша, трябва да бъдат изключвани от тази единица. 

 

Растения: Agrostis capillaris, Anthennaria dioica, Campanula abietina, C. alpina, Carex 

bulgarica, C. pallescens, Dianthus microlepis, Festuca airoides, F. nigrescens, Gentiana 

pneumonanthe, Gentianella bulgarica, Hypericum maculatum, Hypochaeris maculata, 

Leontodon rilaensis, Leucorchis albida, Ligusticum mutelina, Meum athamanticum, Nardus 

stricta, Pedicularis hoermanniana, Platanthera bifolia, Poa media, Polygala vulgaris, Potentilla 

ternata, P. erecta, Viola dacica, V. tricolor, Thymus vandasii. 

 

Разпространено в планинските райони на цялата страна. 

• 62AO Източни субсредиземноморски сухи тревни съобщества 

Ксеротермни тревни съобщества, близки до степните съобщества от Festucetalia 

valesiacae (6210). Развиват сепри преходно-континентален климат и се характеризират с 

по-голямо участие на средиземноморски видове. Разпространени са в ниските части на 

хълмистите възвишения, предпланините и планините върху плитки, скелетнипочви. 

Растения: Carex humilis, Bromus moesiacus, Centаureachrysolepis, Satureja montana, 

Asphodelus albus, Potentilla alba,P. cinerea, Edraianthus serbicus, Plantago argentea, 

Chrysopogongryllus, Jurinea mollis, Iris reichenbachiana, Pulsatilla montana,Asphodeline 

lutea, A. taurica, Artemisa alba, Anthericum liliago,Fumana procumbens, Hyssopus 

officinalis, Teucrium polium,Hypericum rumeliacum, Genista januensis, G. rumelica, 

Koeleriasplendens, Stipa capillata, S. epilosa, Scorzonera hispanica,Euphrasia hirtella, 

Pedicularis petiolaris, Sesleria latifolia, Triniaglauca, Euphorbia niciciana. 

Главно в предпланините и ниските планини на Югозападнаи Южна България до около 

1000-1200 м н.в. 

• 62DO Оромизийски ацидофилни тревни съобщества 

Субалпийски тревни съобщества развити върху кристалинни скали и други бедни на 

калций субстрати или декалцифицирани почви във високите планини от 1600 до 2500 м 

н.в. Съобществата са доминирани от видовете Festuca paniculata (36.391), Festuca valida 

(36.3921), Festuca balcanica ssp. balcanica (36.3922), Poa violacea (Bellardiochloa violacea) 

(36.393).  

Растения: Agrostis capillaris, Aquilegia aurea, Calamagrostis arundinacea, Festuca 

amethystina ssp. kummeri, F. balcanica ssp. balcanica, F. nigrescens, F. paniculata, F. 

valida, Gentiana lutea, G. punctata, Lilium jankae, Poa violacea (Bellardiochloa violacea), 

Sesleria comosa, Stipa joannis, Viola rhodopaea. 

В субалпийския пояс (1800 – 2500 м н.в.) на по-високите планини в България - Стара 

планина, Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Осогово, Славянка, Беласица. 

 

• 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion 

caeruleae) 

Ливади с Molinia caerulea в планинския пояс върху преовлажнени, бедни на хранителни 

вещества и често каменисти почви. Ливадите обикновено са върху или около торфища, 

на заравнени участъци в близост до планински реки и потоци. На определени места се 

ползват пасищно и сенокосно. Тези от тях, които са разпространени върху неутрално-
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алкална до варовикова почва с непостоянен воден режим, са сравнително богати на 

видове. 

Ливадите върху по-кисели почви или върху деградирали торфени почви са бедни на 

видове. 

Растения: Molinia caerulea, Carex spp., Dianthus superbus, Sanguisorba officinalis, Crepis 

paludosa, Luzula multiflora, Juncus conglomeratus, Glyceria fluitans, Deschampsia 

caespitosa, Eleocharis palustris, Bromus commutatus, Succisa pratensis, Ophioglossum 

vulgatum, Inula britannica, Myosotis scorpioides, Epilobium palustre, Equisetum palustre, 

Caltha palustris, Scirpus sylvaticus, Dianthus deltoides, Iris sibirica, Potentilla erecta, 

Serratula tinctoria. 

 

Ограничено в планинския и субалпийския пояс на Витоша, Рила, Пирин и Родопи и 

някои високи полета. У нас съобществата от съюз Molinion са в тесен контакт със 

съобществата от разред Nardetalia (6230). 

 

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

алпийския пояс 

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

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

(Veronico longifoliae -Lysimachion vulgaris); 

-    37.71 - Влажни и нитрофилни високотревни съобщества край водните течения 

и по границите на горите принадлежащи на разредите Glechometalia hederaceae и 

Convolvuleta liasepium  (съюз Aegopodion podagrariae и Filipendulion);  

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

алпийския пояс от клас Betulo –Adenostyletea; 

Тези типове тревни фитоценози намират разпространение в цялата страна покрай реки 

и потоци. 

• 6510 Низинни сенокосни ливади. 

Мезофилни сенокосни ливади от клас Molinio-Arrhenatheretea (съюзи Arrhenatherion, 

Deschampsion).  Развиват  се  върху  богати почви – най-често на алувиално - ливадни и 

смолници в низините на реките, влажните долове и котловинните полета. Съобщества, 

доминирани от житни треви и с много богато разнотревие. Повечето от тях се косят 1-2 

пъти годишно след края на активния вегетационен сезон. Срещат се от влажни до сухи 

подтипове.  

• 6520 Планински сенокосни ливади. 

Богати на видове мезофилни сенокосни ливади от планинския пояс най-вече над 1000 м 

н.в., обикновено доминирани от Agrostis capillaris, Festuca rubra agg., F. pratensis, 

Cynosurus cristatus и развиващи се при сравнително постоянна почвена и въздушна 

влажност. 

Растения: Agrostis capillaris, Festuca rubra agg., F. pratensis, Nardus stricta, Phleum 
pratense, Alopecurus pratensis, Holcus lanatus, Agrostis canina, Briza media, Trifolium 
repens, T. pratense, Rhinanthus angustifolius, Rh. rumelicus, Pastinaca hirsuta, Astrantia 
major, Bistorta major (syn.: Polygonum bistorta), Silene dioica, S. vulgaris, S. roemeri, 
Campanula glomerata, Salvia pratensis, Anthoxanthum odoratum, Lerchenfeldia flexuosa, 
Deschampsia caespitosa, Crocus veluchensis, Trisetum flavescens, Geranium phaeum, G. 
sylvaticum, Muscari botryoides, Viola tricolor, Primula elatior, Chaerophyllum hirsutum, 
Alchemilla spp. 
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В планинските райони на цялата страна на надморска височина от (800) 1200 до 1800 
(1900) м. 

 

• 7140 Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) 

1) Извори с твърда вода и с активно формиране на бигор в карстови райони. Тези 
образувания могат да се открият както в гори, така и в открити местности. Имат малки 
размери и точкова или линейна форма. Преобладават мъхове, привързани към 
варовикови терени. Отнасят се към съюз Cratoneurion commutati. 

2)  Подтипове 

54.1221. Бриофитни извори на твърдите води – съобщества в и край извори, 
просмукващи се води и разливи на варовити терени. Доминанти са мъхове - главно род 
Cratoneuron и Philonotis calcarea и Hygrohypnum luridum, оформящи килими или завеси 
по отвесни скали със стичаща се вода. формират се и купчинки, пропити с варовик. 

54.1222. Приизворни съобщества на Equisetum telmateia - влажни зони около извори 
или просмукваща се вода на варовити терени с глинеста почва в гористи места. 
Equisetum telmateia образува съобщества заедно с Cratoneuron commutatum, чисти или с 
участие на видове, характерни за високотревията в низините (37.1). 

54.124. Илиро-Балкански приизворни мочури на варовити терени - съобщества 
развиващи се около извори и просмукващи се води, често образуващи шуплести 
(бигорни) варовикови конуси, разпространени на Деветашкото плато в Северна 
България, характерно е участието на Phyllitis scolopendrium. 

Растения: Phyllitis scolopendrium, Carex flacca, Eupatorium cannabinum, Silene pusilla, 
Saxifraga aizoides, Мъхове: Cratoneuron commutatum, C. commutatum var. faicatum, C. 
filicinum, C. decipiens Eucladium verticillatum, Drepanodadus vernicosus, Philonotis 
calcarea 

Карстови райони в цялата страна - Северна България (Западен Предбалкан, Деветашко 
плато, Шуменско плато), Искърски пролом (Лакатник), Пирин, Средни Родопи 
(Бачково и др.). 

Срещат се комплекси с преходни блата (54.5), богати мочурища (54.2) и тревни 
съобщества на варовити терени (paзред Festuco-Brometalia). 

• 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс 

Растителни съобщества върху повече или по-малко подвижни силикатни сипеи със 
силно вариращи по размери скални късове във високопланинския пояс и 
принадлежащи на разред Androsacetalia alpinae. Присъствието на растителния 
компонент върху сипеите е слабо, като в повечето случаи съобществата заемат малка 
част от площта им. Микрогрупировките често имат характер на отделни туфи, 
закрепени на места със стабилизиран субстрат. Обикновено видовият им състав е 
беден. 

Растения: Androsace hedraeantha, Geum reptans, Saxifraga bryoides, Ranunculus crenatus, 
Doronicum columnae, Luzula alpinopilosa, Cryptogramma crispa, Poa cenisia ssp. 
contracta, Gentiana punctata, Geum bulgaricum, Oxyria digyna, Senecio glaberrimus, 
Juncus trifidus, Festuca picta, Poa laxa, Saxifraga pedemontana ssp. cymosa, Senecio 
carpathicus, Silene acaulis. 

Срещат се в Рила, Пирин, Витоша, Стара планина. 
 

• 8120 Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите планини 

Сипеи от калциеви шисти, мергели, варовик или мрамор в планинския до алпийския 

пояс. Растителните асоциации принадлежат към съюзите Thlaspion rotundifolii и 
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Veronico-Papaverion degeni. Участъците от сипеите с достатъчен и относително 

стабилизиран почвен слой са заети от фрагменти на различни съобщества на житни и 

кисели треви. 

Растения: Papaver degenii, Armeria alpina, Saxifraga oppositifolia, S. discolor, S. 

androsacea, Viola grisebachiana, Doronicum columnae, Arabis caucaska, Salix reticulata, 

Thlaspi bellidifolium, Veronica kellererii, Arabis ferdinandi-coburgi, Linum capitatum, 

Arabis alpina, Hutchinsia alpina, Rumex scutatus, Galium anisophyllon, Draba lasiocarpa. 

В Рила и Пирин. 

• 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

Растителност по пукнатините на голите, често отвесни варовикови скали в 

предпланините и планините, отнасяща се към клас Aspleniatea trichomanis, разред 

Potentilletalia caulescentis и съюз Ramondion nathaliae. Характеризира се с голямо 

локално разнообразие и с участие на многобройни ендемични растителни видове. 

 

Растения:  

Сциофилни хазмофитни съобщества с участието на Cystopterisfragilis, Asplenium 

trichomanes, Asplenium viride, Parietarialusitanica, Haberlea rhodopensis. 

Хелиофилни хазмофитни съобщества c участието на Ceterachofficinarum, Asplenium 

ruta-muraria, Trachelium rumelianum,Saxifraga sempervivum, S. stribrnyi, Achillea 

ageratifolia, Draba athoa,D. aizoides Inula aschersoniana, Arenaria rhodopaea, Micromeria 

dalmatica, Minuartia bosniaca, Ramonda serbica. 

Хазмофитни съобщества от алпийския пояс с участието наLeontopodium alpinum, 

Saxifraga oppositifolia, Draba tomentosa,D. scardica, Alyssum cuneifolium, Arabis 

ferdinandi-coburgi, Kernerasaxatilis, Androsace villosa, Aubrieta gracilis. 

В Лудогорието, Предбалкана, Пирин, Родопи, Славянка, Старапланина. 

• 8220 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

Растителност по пукнатините на голите, често отвесни варовикови скали в 

предпланините и планините, отнасяща се към клас Aspleniatea trichomanis, разред 

Potentilletalia caulescentis и съюз Ramondion nathaliae. Характеризира се с голямо 

локално разнообразие и с участие на многобройни ендемични растителни видове. 

 

Растения:  

Сциофилни хазмофитни съобщества с участието на Cystopteris fragilis, Asplenium 

trichomanes, Asplenium viride, Parietaria lusitanica, Haberlea rhodopensis. 

Хелиофилни хазмофитни съобщества c участието на Ceterach officinarum, Asplenium 

ruta-muraria, Trachelium rumelianum, Saxifraga sempervivum, S. stribrnyi, Achillea 

ageratifolia, Draba athoa, D. aizoides Inula aschersoniana, Arenaria rhodopaea, Micromeria 

dalmatica, Minuartia bosniaca, Ramonda serbica. 

Хазмофитни съобщества от алпийския пояс с участието на Leontopodium alpinum, 

Saxifraga oppositifolia, Draba tomentosa, D. scardica, Alyssum cuneifolium, Arabis 

ferdinandi-coburgi, Kernera saxatilis, Androsace villosa, Aubrieta gracilis. 

Срещат се в Лудогорието, Предбалкана, Пирин, Родопи, Славянка, Стара планина. 
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• 8230 Неблагоустроени пещери 

Пещери, които не са благоустроени и достъпни за широката публика, включително 

техните водни тела, обитавани от тясно специализирани, приоритетни за опазване или 

ендемични видове 

Растения: Само мъхове (напр. Schistostega pennata) и водораслови килими на входовете 

на пещерите. 

Животни: Изключително специализирана, високоендемична и реликтна фауна. 

Предимно безгръбначни, които живеят единствено в пещерите и подземните води - 

твърдокрили насекоми - Carabidae и многоножки - Lithobiidae. Пещерните водни 

безгръбначни са основно ендемични и реликтни ракообразни - Isopoda, Amphipoda, 

Syncarida, Copepoda и водни мекотели - Hydrobiidae. 

Пещерите са изключително важно местообитание за прилепите - много от тях 

застрашени, а 10 вида в България се размножават също в тях – Rhinolophus sp., Myotis 

myotis, M. blythii, M. capaccinii, M. emarginatus, Miniopterus schreibersii. В някои пещери 

гнездят колонии на Pyrrhocorax graculus, а привходните части се обитават от Columba 

livia, Hirundo daurica, Strix aluco, Bubo bubo. Карстовият релеф, включително пещерите, 

са характерни за района на Североизточна България - Поломието, суходолията - Суха и 

Хърсовска река, долините на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра; Предбалкана; Стара 

планина; Краището - Конявска, Земенска, Осоговска планина; Северен Пирин; части от 

Южен Пирин и Славянка; Западни Родопи - Добростански масив, Триградско-

Ягодински район, горно поречие на р. Арда. На територията на Източни Родопи са 

разпространени вулкански пещери в андезити. 

• 8310 Неблагоустроени пещери 

Пещери, които не са благоустроени и достъпни за широката публика, включително 

техните водни тела, обитавани от тясно специализирани, приоритетни за опазване или 

ендемични видове 

Растения: Само мъхове (напр. Schistostega pennata) и водораслови килими на входовете 

на пещерите. 

Животни: Изключително специализирана, високоендемична и реликтна фауна. 

Предимно безгръбначни, които живеят единствено в пещерите и подземните води - 

твърдокрили насекоми – Carabidae и многоножки - Lithobiidae. Пещерните водни 

безгръбначни са основно ендемични и реликтни ракообразни - Isopoda,Amphipoda, 

Syncarida, Copepoda и водни мекотели - Hydrobiidae. 

Пещерите са изключително важно местообитание за прилепите -много от тях 

застрашени, а 10 вида в България се размножават също в тях - Rhinolophus sp., Myotis 

myotis, M. blythii, M.capaccinii, M. emarginatus, Miniopterus schreibersii. В някои пещери 

гнездят колонии на Pyrrhocorax graculus, а привходните части сеобитават от Columba 

livia, Hirundo daurica, Strix aluco, Bubo bubo. Карстовият релеф, включително пещерите, 

са характерни зарайона на Североизточна България - Поломието, суходолията- Суха и 

Хърсовска река, долините на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра; Предбалкана; Стара 

планина; Краището - Конявска, Земенска,Осоговска планина; Северен Пирин; части от 

Южен Пирин и Славянка; Западни Родопи - Добростански масив, Триградско-

Ягодински район, горно поречие на р. Арда. На територията на ИзточниРодопи са 

разпространени вулкански пещери в андезити. 
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• 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 

Букови гори, развиващи се на бедни (понякога ерозирали), кисели (във Врачанска 

планина и на карбонатни) сухи до свежи почви. Заемат както сенчести, така и слънчеви 

изложения. 

Преобладаващ дървесен вид е Fagus sylvatica. Често пъти на по-големи надморски 

височини букът образува смесени съобщества с Abies alba и Picea abies. Съотношението 

между бука, елата и смърча е променливо, като видовете имат най-често групово 

разположение. Като съпътстващи дървесни видове се срещат Sorbus aucuparia, Populus 

tremula и Pinus sylvestris. 

 

Подтипове: 

Типични ацидофилни букови гори – асоциация Luzulo-Fagetum. Ацидофилни букови 

гори върху сипеи и каменисти терени – групировка Geranium macrorrhizum-Fagus 

sylvatica. Отличават се с голямо участие на мъхове (Isothecium alopecuroides, 

Plagiomnium affine, Homalothecium lutescens, Polytrichum juniperinum, Brachythecium 

velutinum и др.) и мезофилни видове (Galium odoratum, Mycelis muralis, Cardamine 

bulbifera и др.). 

Растения: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Luzula luzuloides, Polytrichum 

formosum, Lerchenfeldia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, 

Pteridium aquilinum, Poa nemoralis, Oxalis acetosella, Dicranum scoparium, Polytrichum 

juniperinum, Leucobryum glaucum.  

Срещат се в Стара планина, Рила, Родопи, Беласица, Средна гора, Лозенска планина, 

Осогово, Врачанска панина. 

• 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 

Мезофилни букови гори, развиващи се на неутрални или близкидо неутралните почви 

на надморска височина от около 800 дооколо 1800 (2100) м. и при типичен 

планинински климат. Характеризират се с по-богат и по-разнообразен видов състав в 

т.ч. и редица бореални и средноевропейски видове, което гиправи сходни със 

средноевропейските букови гори. В по-високите части на планините букът образува 

смесени насажденияс Abies alba и Picea abies. Доминиращи видове в тревния етаж са: 

Galium odoratum, Anemone nemorosa, Lamiastrum galeobdolon,Cardamine bulbifera, 

Aremonia agrimonioides и Melica uniflora. 

 

Подтипове: 

Типични мезофитни букови гори – асоциация Asperulo-Fagetum.Представляват най-

разпространения тип букови гори в България. Заемат главно средната част на буковия 

пояс в диапазона 1000–1500 м н.в. Отличават се със сравнително нископокритие на 

тревния синузий, в който най-често доминират Cardamine bulbifera, Galium odoratum и 

Mycelis muralis. 

Мезофитни букови гори върху сравнително бедни почви – асоциация Festuco drymejae-

Fagetum. Етажът на дърветата, вкойто често субедификатори са Carpinus betulus и 

Quercusdalechampii, е със сравнително по-ниско покритие. Основендоминант е Festuca 

drymeja. Постоянно присъствие иматGalium odoratum, Prenanthes purpurea и Rubus 

hirtus. 

Букови гори с горска светлика - групировка Luzula sylvatica–Fagussylvatica. Заемат 

много стръмни склонове във височинния диапазон от 850 до 1500 м и имат преходен 

характер между ацидофилните и неутрофилните букови гори. 
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Характерният облик на тревния синузий се определя отAmblystegium serpens, Hieracium 

sabaudum gr., Luzula sylvatica,Polypodium vulgare, Mycelis muralis и Poa nemoralis. 

Смесени елово-букови и смърчово-букови гори - групировка Abiesalba-Fagus sylvatica. 

В тази група се включват смесени гори наFagus sylvatica с Abies alba, Picea abies и Pinus 

sylvestris. Съотношението между дървесните видове е динамично, като се наблюдава 

тенденция на изместване на иглолистните от бука. 

Смесените иглолистно-букови гори имат фрагментарно разпространение в пояса на 

иглолистните гори във височинния диапазон 1000–1500 м (1800). 

Хигромезофилни и мезохигрофилни букови гори – асоциацияUmbilico erecti-Fagetum. 

Това са най-влажните букови гори в България. Разпространени са по речните брегове и 

на сенчестисклонове в долините с надморска височина от 800 до 1600 м. 

Заедно с редица мезохигрофилни видове (Cardamine pectinata,Carex remota, 

Chrysosplenium alternifolium, Circaea lutetiana, Lunariarediviva, Petasites albus, Phyllitis 

scolopendrium), тук участват имного балкански и източно-субсредиземноморски видове 

катоAngelica pancici, Daphne blagayana и Umbilicus erectus. Към тозиподтип се отнасят и 

реликтните гори с Laurocerasus officinalis– субасоциация laurocerasetosum. 

Растения: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Anemonenemorosa, Lamiastrum 

(Lamium) galeobdolon, Galium odoratum,Festuca drymeja, Melica uniflora, Aremonia 

agrimonoides, Cardaminebulbifera, C. pectinata, Mycelis muralis, Sanicula europaea, Viola 

reichenbachiana, Symphytum tuberosum, Allium ursunum, Mercurialisperennis, Corydalis 

spp., Pulmonaria spp. 

Срещат се в планините Стара планина, Витоша, Рила, Родопи, Пирин, Руй,Осогово, 

Беласица, Средна гора, Влахина, Конявска и Лозенска, вдиапазона от 800 до 1800 

(2100) м н.в. Това са мезофилни букови гори, развиващи се на неутрални или близки до 

неутралните почви на надморска височина от около 800 до около 1800 (2100) м и при 

типичен планинински климат.  

• 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 

Ксеротермофилни гори, развиващи се върху варовити, често плитки почви. Основен 

дървесен вид е обикновеният бук(Fagus sylvatica ssp. moesiaca и Fagus sylvatica ssp. 

sylvatica). Всъстава на дървесния етаж често участват Tilia tomentosa, T.cordata, 

Carpinus betulus и C. orientalis. Към това местообитаниесе отнасят и реликтните гори с 

участие на Pinus nigra. Храстовият етаж е изграден от Acer campestre, Ligustrum vulgare, 

Cornus mas и Fraxinus ornus. В тревният етаж участват видове, характерни за 

термофилните дъбови гори – Physospermumcornubiense, Brachypodium pinnatum, 

Mycelis muralis, Lathyrus nigerи др. Специфично е и участието на видове от сем. 

Orchidaceaе(Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Orchis pallens, Epipactis spp., 

Dactylorhyza cordigera). 

Известни за територията на България са две асоциации отсъюз Cephalanthero-Fagion. 

Буковите гори от асоциация Tiliotomentosae-Fagetum sylvaticae имат фрагментарно 

разпространение сред гори и храсталаци с участие на дъбове, келяв габър и 

сребролистна липа с надморска височина 150–900 м в Североизточна България, 

Витоша, Източен Предбалкан и Стара планина. Калцифилните гори от обикновен бук, 

отнасящи се към асоциация Galio pseudarsistati-Fagetum sylvaticae, са разпространени 

предимно в Западна и Централна България. 
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Характерна особеност е наличието на сравнително добре развит храстов етаж и 

участието на видове, типични за термофилни дъбови гори от съюз Quercion frainetto. 

Растения: Fagus sylvatica, Tilia tomentosa, Carpinus betulus,Quercus frainetto, Q. cerris, 

Physospermum cornubiense, Lathyrusniger, L. laxiflorus, Galium pseudaristatum, Mycelis 

muralis,Euphorbia amygdaloides, Viola odorata, Hedera helix, Carexsylvatica, 

Brachypodium pinnatum, Epipactis spp., Neottia nidusavis,Cephalanthera spp., Dactylorhyza 

cordigera, Ruscus spp., Melicauniflora, Rubus hirtus, Helleborus odorus, Glechoma 

hederacea,G. hirsuta, Tamus communis. 

Срещат се в Шуменско плато, Централен и Източен Предбалкан, Старапланина, 

Витоша, Голо бърдо, Люлин, Руй планина, Лозенскапланина, Средна гора, Родопи на 

надморска височина от 100 до1300 м н.в. 

• 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 

Смесени мезофилни гори с преобладаване на Quercus petraea agg.и Carpinus betulus и с 

участието на Fagus sylvatica, Tilia cordarta,T. platyphyllos и др., и по-рядко Qurcus cerris 

и Q. frainetto. В тревния етаж най-често преобладават Cardamine bulbifera, 

Festucaheterophylla, Melica uniflora, Galium odoratum и Mercurialis perennis. 

Формирани са на границата между нископланинския район насмесените широколистни 

гори и пояса на горуновите, буковитеи иглолистните гори при надморска височина над 

500 м. Иматтясна връзка с мезофилните букови гори. Характерно е развитието на 

пролетен тревен синузий. Различават се от панонскитегори с Quercus petraea и Carpinus 

betulus (91G0) чрез преобладаващо участие на планински и европейски флорни 

елементи. 

Растения: Quercus petraea agg. (вкл. Quercus dalechampii), Carpinusbetulus, Tilia cordata, 

T. platyphyllos, Acer platanoides, A. campestre,Sorbus torminalis, S. domestica, Ligustrum 

vulgare, Cardamine bulbifera,Convallaria majalis, Festuca heterophylla, Mercurialis 

perennis, Corydalisspp., Scilla bifolia, Poa nemoralis, Stellaria holostea. 

Срещат се в Стара планина, Предбалкана, Витоша, Люлин, Лозенска планина, Средна 

гора, Сeвероизточна Рила, северните склонове наЗападните и Централните Родопи, 

Западните гранични планини и др., на надморска височина над 500-600 м. 

 

• 9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеии стръмни склонове 

Смесени вторични гори отAcer pseudoplatanus, Fraxinusexcelsior, Fagus sylvatica, Ulmus 

glabra, Tilia cordata от съюзTilio-Acerion. Развиват се в пониженията с отложени почви 

на сипеи и стръмни скалнисклонове - най-често варовиковии по-рядко силикатни. В 

тревния етаж участват видове, характерни за буковите гори. 

 

Подтипове: 

Хигрофилни и сциофилни гори,доминирани главно от Acerpseudoplatanus и отнасящи 

се към подсъюз Lunario-Acerenion. 

Ксеротермофилни гори, типични за сухи и по-топли сипеи,доминираниглавно от липи 

(Tilia cordata, Т. platyphyllos) и отнасящи се към подсъюз Tilio-Acerenion. 

Растения: Lunario-Acerenion: Acer pseudoplatanus, A. hyrcanum, Fraxinusexcelsior, 

Lunaria rediviva, Ulmus glabra, Allium ursinum, Mercurialisperennis, Actaea spicata, Tilio-

Acerenion: Tilia cordata, T. platyphyllos, Carpinus betulus,Corylus avellana, Quercus spp., 

Anemone nemorosa, Corydalis spp.,Primula veris. 
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Срещат се в Стара планина, Западните Родопи, Рила и вероятно и на други места в 

планините. 

• 91AA* Източни гори от космат дъб 

Светли дъбови гори, доминирани от Quercus pubescens, накаменистиместа с 

разнообразна скална основа (варовици исиликати). Честозаедно с косматия дъб могат 

да съдоминират и други дървесни видове с подобна екология – Quercusvirgiliano, 

Carpinus orientalis, Fraxinus ornus. Срещат се в условията на преходно-континентален, 

преходно-средиземноморскии евксински климат. Видовиятим състав е много богат, 

често включва топлолюбиви средиземноморскиелементи. 

Растения: Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. frainetto, Q. cerris,Fraxinusornus, Acer 

monspessulanum, Carpinus orientalis, Pistaciaterebinthus, Geranium sanguineum, Pyrus 

amygdaliformis, Juniperusoxycedrus, Phillyrea latifolia, Colutea arborescens, Coronilla 

emerus,Cistus incanus, Hypericum olympicum, Asparagus acutifolius, Ruscusaculeatus, 

Carex michelii, Limodorum abortivum, Orchis purpurea,Crocus pulchellus, Potentilla 

micrantha, Tanacetum corymbosum,Viola suavis, V. hirta, Anemone pavonina. 

Срещат се в Южна България и по Черноморското крайбрежие. 

Гори от Abies alba, монодоминантни или смесени с Fagus sylvatica,Picea abies и Pinus 

sylvestris и Pinus nigra. Разпространени сав планините, на сенчести места в долните 

части на склоновете, върху кисели, дълбоки, влажни и добре дренирани почви. 

Формират относително тясна ивица между буковия и иглолистния пояс в географския 

диапазон на разпространение нагорите от Fagion moesiacum. 

Обособени са няколко подтипа: Родопски елови гори (42.161),Мизийско-Македонски 

елови гори (42.162), Старопланинскиелови гори (42.163). 

Растения: Abies alba, Oxalis acetosella, Luzula sylvatica, Cardaminebulbifera, Galium 

odoratum, Athyrium filix-femina. 

Срещат се в Рила, Родопите, Стара планина, Осогово, Пирин и др. 

• 91BA Мизийски гори от обикновена ела 

Гори от Abies alba, монодоминантни или смесени с Fagus sylvatica, Picea abies и Pinus 

sylvestris и Pinus nigra. Разпространени са в планините, на сенчести места в долните 

части на склоновете, върху кисели, дълбоки, влажни и добре дренирани почви. 

Формират относително тясна ивица между буковия и иглолистния пояс в географския 

диапазон на разпространение на горите от Fagion moesiacum. 

Обособени са няколко подтипа: Родопски елови гори (42.161), Мизийско-Македонски 

елови гори (42.162), Старопланински елови гори (42.163). 

Растения: Abies alba, Oxalis acetosella, Luzula sylvatica, Cardamine bulbifera, Galium 

odoratum, Athyrium filix-femina. 

Срещат се в Рила, Родопите, Стара планина, Осогово, Пирин и др. 

• 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори 

Гори, доминирани от Pinus sylvestris, на планински склонове със слънчеви изложения, 

предимно на силикатни и по-ограничено на варовикови терени. Имат разнообразна 

структура и богат видов състав. Участието на други дървесни видове – в различни 

съотношения, е признак за динамичния статус на голяма част от бялборовите гори. В 
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зависимост от типа и киселинността на почвите и свързаните с тях видове, се 

различават два подтипа. 

 

Подтипове: 

А) Гори от бял бор на силикатни субстрати (Vaccinio-Piceetea). В състава на 

едификаторния етаж, често участват и Picea abies, Abies alba, Fagus sylvatica, Pinus 

peuce и по-рядко Quercus dalechampii. Единично участие имат още Betula pendula, 

Populus tremula, Sorbus aucuparia и др. В някои съобщества се формира и храстов етаж, 

предимно от Juniperus communis и Chamaecytisus absinthioides. 

Б) Бялборови гори на варовик (Erico-Pinetea). Имат фрагментарно разпространение в 

Пирин, Средните Родопи и Славянка в диапазона 1100-1400 м н.в.. Най-често са 

моноедификаторни или смесени с участие на Pinus nigra. От храстите са представени 

Juniperus oxycedrus, Chamaecytisus hirsutus и Rosa pimpinellifolia. В тревната покривка 

участват и редица калцифилни видове. 

 

Растения: 

А) Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides и 

Deschampsia flexuosa, Euphorbia amygdaloides, Moehringia pendula, Hieracium murorum 

gr., Cruciata glabra, Fragaria vesca, Viola reichenbachina, Aremonia agrimonioides, 

Campanula persicifolia, Viola riviniana, Veronica officinalis, Hypericum perforatum, 

Hieracium vulgatum gr., Digitalis viridiflora, Rhytidiadelphus triquetrus, Dicranum 

scoparium, Pteridium aquilinum, Poa nemoralis и Bruckenthalia spiculifolia. 

Б) Vaccinium vitis-idaea, Thymus sibthorpii, Th. pannonicus, Pyrola chlorantha, 

Helianthemum nummularium, Genista januensis, G. rumelica, Festuca penzesii, 

Brachypodium pinnatum, Sesleria latifolia и др. 

Срещат се в Родопи, Пирин, Рила, Стара планина, Осогово и по-ограничено в 

Центр.Стара планина, Плана, Витоша, Лозенска планина, Славянка и Огражден на н.в. 

между 700 и 2000 м. 

• 91D0 Мочурни гори 

Иглолистни гори върху влажни до мокри торфени субстрати, където нивото на водата е 

непрекъснато високо и дори по-високо от обкръжаващата водна повърхност. 

Доминанти в тези съобщества обикновено са Pinus sylvestris, Picea abies, Vaccinium spp., 

Sphagnum spp., Carex spp. и други видове от клас Vaccinio-Piceetea и подсъюз Piceo-

Vaccinienion uliginosi. 

 

Подтипове: 

44.А222. Мизийски заблатени бялборови гори в Западните Родопи с участие на Picea 

abies и видове, свързани с преходните блата и киселинните блата: Eriophorum latifolium, 

Е. vaginatum, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea. 

44.A3. Клекови торфища/мочури c характерни видове: Eriophorum vaginatum, Vaccinium 

uliginosum, V. myrtillus, Видове om род Sphagnum. 

44.A412. Смърчови или смърчово-бялборови гори върху торфени субстрати с участието 

на Moneses uniflora, Sphagnum girgensohnii, а на no-cyxume места и Oxalis acetosella. 

Растения: Picea abies, Pinus sylvestris, Vaccinium uliginosum, Agrostis canina, Carex 

echinata, C. canescens (syn.: C. curta), C. nigra, C. rostrata, Viola palustris, Rhytidiadelphus 

triquetrus, Dicranum bonjeanii, Sphagnum spp., Aulacomnium palustre. 
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На преовлажнени места край планински потоци и езера и на места с високи подпочвени 

води в бялборови, смърчови и смесени бялбо-рово-смърчови гори в Западните Родопи, 

Витоша, Рила, Пирин и в клековите съобщества в Рила. 

 

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

incanae, Salicion albae) 

Крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати алувиални почви, 

периодично наводнявани от сезонното прииждане на реката. Могат да бъдат 

разграничени три подтипа:  

А) Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с единично участие на Fraxinus oxycarpa 

(съюз Alno-Padion) в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския 

басейн; 

Б) Крайречни съобщества на Alnus glutinosa и/или Alnus incana в горните и средните 

течения на реките (Alnion incanae).  

В) Крайречни, заливни гори или галерии, доминирани основно от Salix alba, Populus alba  и 

Populus nigra  и по-малко от Salix fragilis, които принадлежат към съюза Salicion albae.  

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

или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 

Периодично заливани крайречни смесени широколистни гори.Почвата може добре да 

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

нови алувиални наслаги. В зависимост от водния режим доминиращитедървесни 

видове принадлежат към родовете Fraxinus, Ulmusили Quercus. Тревната растителност е 

добре развита. 

 

Подтипове: 

A) Лонгозни гори (асоциация Smilaco excelsae-Fraxinetum oxycarpae). Заливни гори с 

участие на Quercus robur, Fraxinus oxycarpaи Ulmus minor и наличие на лиани. Видовият 

състав насъобществата е богат, а вертикалната структура е сложна.Тревната покривка е 

с непостоянен състав, зависещ от локални особености и динамични процеси. 

Б) Влажни низинни дъбови гори - асоциация Scutellaria altissimae-Quercetum 

roboris.Високи многоетажни гори, доминирани от Quercus robur или 

Quercuspedunculiflora и участие на лиани, но значително по-малко в сравнениес 

лонгозните гори. В тревния етаж видовото разнообразиее сравнително по-малко, 

участват редица ранно-пролетни видове. 

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

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

преобладаванена този видв равнините, главно върху смолници и по-рядко върху 

черноземи. Вповечето случаи са стари гори. Обикновено са сравнително малки по площ 

и са заобиколени от селскостопански територии. 

 

Растения: 

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

alba, Alnus glutinosa, Prunus padus, Smilax excelsa, Periploca graeca, Humulus lupulus, 

Vitis viniferassp. sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Poa sylvicola, Brachypodium 

sylvaticum, Geumurbanum, Galium aparine, Scillabithynica, Leucojum aestivum, Fritillaria 

pontica, Urtica dioica, Parietaria officinalis, Rumex sanguineus, Stellaria media. 
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Б) Quercus robur, Q. pedunculiflora,Q. cerris, Ulmusminor, Fraxinus oxycarpa,Tilia spp., 

Acer tataricum, Scillabifolia, Anemone ranunculoides, Ranunculus ficaria, Polygonatum, 

ssp., Viola odorata, Ranunculus constantinopolitanus, Geumurbanum, Buglossoides 

purpurocaerulea, Scutellaria altissima, Urticadioica, Smyrnium perfoliatum. 

B) Quercus pedunculiflora, Acer tataricum, A. campestre, Ulmusminor, Quercus cerris, 

Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Geumurbanum, Dactylis glomerata, Alliaria petiolata, 

Galium aparine,Arum elongatum, Buglossoides purpurocaerulea. 

A) Долините на някои реки, вливащи се в Черно море - Камчия,Батова, Ропотамо, 

Дяволска, Велека и Резовска; по-ограниченопо Тунджа, Марица. 

Б) Малки, изолирани горски масиви в Дунавската равнина, Лудогорието. 

B) Изолирани масиви в Тракийската равнина и Тунджанскатанизина. Такива са: 

Айтоска кория, Юлевска кория в Казанлъшко,кориите в Сливенско и Новозагорско, 

гората Чекерица крайПловдив и др. 

• 91GO Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 

Мезофилни гори с доминиране на Carpinus betulus и/или Quercus petraea agg. върху 

колувиални – свлечени от горната част на хълмовете, свежи, плитки почви, на 

варовикова основа. Те се срещат на сенчести, влажни склонове и долове, в суходолията 

и каньоните на Северна България. Имат характер на интразонална растителност в пояса 

на ксеротермните дъбови гори, защото са силно фрагментирани и сa на малка 

надморска височина (150-500 м н.в.). В състава им участват, както типични мезофилни 

видове от съюза Carpinion, така и по-ксерофитни видове от околните дъбови гори. 

Растения: Carpinus betulus, Quercus petraea agg. (вкл. Quercus daleschampii), Q. robur, Q. 

cerris, Tilia cordata, Acer campestre, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Carex pilosa, 

Euphorbia amygdaloides, Symphytum tuberosum, Dentaria bulbifera, Glechoma hirsuta, 

Festuca heterophylla, Evonymus verrucosus, Sorbus torminalis, Galium pseudaristatum, 

Viola mirabilis, V. reichenbachiana, Convallaria majalis, Hedera helix, Galanthus elwesii, 

Lathyrus vernus, Doronicum orientale, Corydalis spp., Anemone ranunculoides. 

Разпространени са в Северна България – Предбалкана, южните части на Дунавската 

равнина и в Лудогорието, по-рядко на други места в страната. 

• 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

Субконтинентални   ксеротермни   дъбови   гори,   доминирани  основно  от  Quercus  

cerris  и Q.   frainetto. Формират ксеротермния дъбов пояс между 150 - 600 (800) м в 

цялата страна. Формират плавни преходи с евросибирските степни гори (91I0)в 

Северна България, с горите на космат дъб в Южна България; и сизточния бук в 

Странджа и Източна Стара планина.Срещат се на сухи, но сравнително богати сиви 

горски и канелени почви.  

Флористичният им състав е разнообразен и зависи от екологичните условия. Условно 

могат дабъдат разделени на три групи: 

А) Континентални смесени дъбови гори – срещат се по местата с континентален и 

преходно-континентален климат. 

Б) Субсредиземноморски смесени дъбови гори – те са разпространени в южните части 

на страната и в състава им участватмного средиземноморски елементи. 

В) Евксински гори на Quercus polycarpa – разпространени са самов Странджа и Източна 

Стара планина. В състава им участватмного вечнозелени видове. 
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• 91WO Мизийски букови гори 

Чисти и смесени широколистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus 

sylvatica ssp. moesiaca и ssp. sylvatica). Срещат се предимно в предпланините, ниските 

планини и долните части на високите планини в диапазона от 100 до 1000 (1300) м н. в. 

Мизийскитебукови гори са термофилни с участие на видове от съседно разположените 

дъбови, липови, габърови и др. широколистни гори. В горната част от вертикалния си 

диапазон на разпространение мизийскиите букови гори често са с участие на Carpinus 

betulus и Quercusdalechampii. В по-ниските участъци съедификатори са Quercus cerris, 

Q. frainetto, Tilia tomentosa, Corylus colurna, Acer hyrcanum, Ostryacarpinifolia и Sorbus 

torminalis. В тревния етаж най-често преобладават: Melica uniflora, Cardamine bulbifera, 

Luzula forsteri, Saniculaeuropaea, Euphorbia amygdaloides, Aremonia agrimonoides, 

Galiumodoratum, Potentilla micrantha, Lamiastrum galeobdolon и др. Характерен е и 

пролетният синузий от ефимероиди. 

Подтипове: 

Термофилни мизийски букови гори – асоциация Galio pseudaristati-Fagetum. Отличават 

се от калцифилните букови гори, отнасяникъм същата асоциация екологично (развиват 

се на неутрални ислабо кисели почви) и флористично (с изключение на Neottia 

nidusavis,почти не се срещат видове от сем. Orchidaceae). Тези гориимат по-ясно 

изразен термофилен видов състав. 

Мезофилни мизийски букови гори – асоциация Aremonio agrimonoidis-Fagetum 

sylvaticae. Към тази асоциация се отнася по-голяматачаст от мизийските букови гори в 

България. Те имат сравнително по-мезофитен видов състав. 

Растения: Fagus sylvatica, Acer campestre, A. hyrcanum, A. pseudoplatanus,Ostrya 

carpinifolia, Carpinus betulus, Quercus dalechampii, Q. cerris,Q. frainetto, Tilia cordata, T. 

tomentosa, Corylus colurna, Pyrus pyraster,Ulmus glabra, Crataegus monogyna, Cornus 

mas, Rubus hirtus, Ruscusaculeatus, R. hypoglossum, Euphorbia amygdaloides, Cardamine 

bulbifera,Galium pseudaristatum, G. odoratum, Glechoma hederacea, Hederahelix, Luzula 

forsteri, Lathyrus laxiflorus, L. niger, Potentilla micrantha,Muscari botryoides, Mycelis 

muralis, Physospermum cornubiense, Polygonatumlatifolium, P. odoratum, Tamus communis, 

Melica uniflora, Alliumursinum, Aremonia agrimonoides, Arum maculatum, Mecurialis 

perennis,Corydalis spp., Geranium robertianum, Geum urbanum, Impatiensnoli-tangere, 

Salvia glutinosa, Scrophularia scopolii, Helleborus odorus,Lamiastrum galeobdolon, 

Sanicula europaea, Symphytum tuberosum,Viola reichenbachiana, V. riviniana, Erythronium 

dens-canis, Scilla bifolia,Isopirum thalictroides, Anemone ranunculoides и др. 

В планините Стара планина, Предбалкан, Родопите, Витоша, Голобърдо, Люлин, Руй 

планина, Лозенска планина, Беласица, Влахина, Конявска, Средна гора и Пирин, до 

около 1000 (1300) м н.в. В Дунавската равнина и Предбалкана отделни фрагменти 

слизат и до около 100 м н.в. 

• 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

Ксерофитни до мезоксерофитни гори с доминиране на Tiliatomentosa, разпространени в 

континенталните региони наСеверна България. Срещат се главно в хълмистите равнини 

ив предпланините – най-големи са масивите в Лудогорието, насеверни и източни 

склонове върху разнообразнa основа: льос,варовик и др. На места липата вторично е 

разширила разпространението си основно в резултат на избирателнотоизсичане на 

дъбовете - Quercus cerris, Q. petraea agg., Q. robur,с които често образуват смесени 

ценози. В състава на тезигори влизат както ксеротермни видове от разред 
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Quercetalia(Helleborus odorus, Ligustrum vulgare), така и по-мезофилни отразред 

Fagetalia и съюз Carpinion (Scilla bifolia, Staphylea pinnata). 

Растения: Tilia tomentosa, Quercus ceris, Q. robur, Fraxinus ornus,Staphylea pinnata, 

Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Melica uniflora,Hedera helix, Helleborus odorus, 

Corydalis spp., Polygonatumodoratum, Convallaria majalis, Galanthus elwesii, Gagea 

minima,Scilla bifolia, Anemone ranunculoides, Isopyrum thalictroides. 

В Северна България – главно Лудогорието и Дунавската равнина 91Н0, 91М0. Това 

местообитание не включва съобществата,в които сребролистната липа участвува като 

примес при доминиране на други дървесни видове. 

 

• 9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis 

Термофилни букови гори с участие на Abies borisii-regis и други балкански ендемити 

като Acer heldreichii и Lathraea rhodopaea. 

Тревната покривка е сравнително бедна. 

 

Растения: Fagus sylvatica, Abies borisii-regis, Acer heldreichii, Luzula luzuloides, Veronica 

chamaedrys, V. officinalis, Oxalis acetosella, Lathraea rhodopaea. 

 

Фрагментарно в Родопите, Рила, Пирин и Славянка. 

 

• 92AO Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba 

Крайречни горски съобщества в средиземноморския басейн,доминирани от Salix alba, 

Salix fragilis, Populus alba, Populusnigra. В дървостоя единично участие имат Quercus 

robur, Alnusglutinosa, Ulmus minor, а в храстовия етаж – Cornus sanguinea,Viburnum 

opulus, Frangula alnus. Разпространени са на преовлажнени места край реките в 

низините и долните части напланинските склонове. Почвите са торфено блатни или 

алувиални. 

 

Подтипове: 

• 44.6155 – Рило-Родопско-Средиземноморски гори от тополи 

• 44.6611 – Западно понтийски галерии от бяла топола 

• 44.6612 – Западно понтийски галерии от бяла и черна топола 

Растения: Salix alba, Salix fragilis, Populus alba, Populus nigra,Quercus robur, Alnus 

glutinosa, Ulmus minor, Cornus sanguinea,Viburnum opulus, Frangula alnus, Clematis 

viticella, Calystegiasepium.В най-южните части на страната, но най-вече край реките 

Марица, Струма, Места и Тунджа и техните притоци. 

• 92СО Гори om Platanus orientalis 

Гори, които в no-голямата си част са крайречни, доминирани от Platanus orientalis, 

принадлежащи към съюза Platanion orientalis. Заемат нестабилните алувиални наслаги 

на големите реки, чакълестите или пясъчните наноси от постоянните или временните 

поречия и особено най-ниските части на стръмните, сенчести проломи, където се 

намират богати на видове съобщества.  

 

Растения: Platanus orientalis, Alnus glutinosa, Juglans regia, Ostrya carpinifolia, Populus 

alba, P. nigra, Rubus spp., Hedera helix, Salvia glutinosa, Circaea lutetiana, Dryopteris filix-

mas, Mycelis muralis, Geum urbanum, Tamus communis, Cardamine impatiens, Fragaria 

viridis, Angelica pancicii, Petasites hybridus, Veronica urticifolia, Clinopodium vulgare, 
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Equisetum arvense, Lamium maculatum, Ranunculus ficaria, Symphytum bulbosum, 

Calamintha grandiflora, Melissa officinalis, Cyclamen hederifolium, Brachypodium 

sylvaticum, Dactylis glomerata, Pteridium aquilinum, както и мъхове и лишеи. 

 

Срещат се в поречията на Струма, Места, Арда и Чая.  Разположените в близост до 

населени места съобщества са повлияни силно от човека и много често в тревния етаж 

преобладават рудерални видове като Urtica dioica, Sambucus ebulus, Parietaria officinalis, 

Xanthium spinosum, Arctium lappa, Poa bulbosa и др. 

 

• 92DО Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion 

tinctoriae) 

Гори, които в no-голямата си част са крайречни, доминирани от Platanus orientalis, 

принадлежащи към съюза Platanion orientalis. Заемат нестабилните алувиални наслаги 

на големите реки, чакълестите или пясъчните наноси от постоянните или временните 

поречия и особено най-ниските части на стръмните, сенчести проломи, където се 

намират богати на видове съобщества.  

Растения: Platanus orientalis, Alnus glutinosa, Juglans regia, Ostrya carpinifolia, Populus 

alba, P. nigra, Rubus spp., Hedera helix, Salvia glutinosa, Circaea lutetiana, Dryopteris filix-

mas, Mycelis muralis, Geum urbanum, Tamus communis, Cardamine impatiens, Fragaria 

viridis, Angelica pancicii, Petasites hybridus, Veronica urticifolia, Clinopodium vulgare, 

Equisetum arvense, Lamium maculatum, Ranunculus ficaria, Symphytum bulbosum, 

Calamintha grandiflora, Melissa officinalis, Cyclamen hederifolium, Brachypodium 

sylvaticum, Dactylis glomerata, Pteridium aquilinum, както и мъхове и лишеи. 

 

Срещат се в поречията на Струма, Места, Арда и Чая.  Разположените в близост до 

населени места съобщества са повлияни силно от човека и много често в тревния етаж 

преобладават рудерални видове като Urtica dioica, Sambucus ebulus, Parietaria officinalis, 

Xanthium spinosum, Arctium lappa, Poa bulbosa и др. 

 

• 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-

Piceetea) 

Гори от бореален тип, развиващи се на силикатни терени. Най-често доминира Picea 

abies, а в някои случаи значително присъствие имат Abies alba и Pinus sylvestris. 

Формират иглолистния горски пояс. Към този тип се отнасят и смесените иглолистно-

широколистни гори, чиито облик се дава от иглолистните. По-голямата част от 

вторичните бялборови гори върху силикатни терени, с подраст от смърч и ела, също се 

отнасят към това местообитание. 

 

Подтипове: 

А) Високопланински смърчови и смърчово-бялборови гори (Eu-Piceenion). 

Развиват се в горния планински и отчасти в субалпийския пояс (1700 -2100 м н.в.). 

Участват видове, характерни за подсъюз Eu-Piceenion. 

Понякога е формиран храстов етаж от Pinus mugo и Juniperus sibirica. 

Б) Среднопланински иглолистни гори (Abieto-Piceenion) Срещат се в средния и горния 

планински пояси на надморска височина от около 1200 до 1800 м. Участват както 

видове характерни за европейските широколистни мезофилни гори, така и видове 

характерни за иглолистните бореални гори. 
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Растения: 

А) Picea abies, Pinus sylvestris, P. peuce, Homogyne alpina, Melampyrum sylvaticum, 

Moehringia pendula, Luzula sylvatica, Calamagrostis arundinacea, Dryopteris dilatata и др. 

Б) Picea abies, Abies alba, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Oxalis acetosella, Luzula 

sylvatica, L. luzuloides, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Daphne mezereum, Hieracium 

murorum gr., Calamagrostis arundinacea, Rhytidiadelphus triquetrus, Hylocomium 

splendens, Veronica urticifolia, Oxalis acetosella, Cardamine bulbifera, Lerchenfeldia 

flexuosa, Festuca drymeja и др. 

Срещат се в Рила, Родопите, Пирин, както и ограничено Витоша, Стара планина и 

Западните гранични планини, в диапазона от 1200 до 2100 м н.в. 

• 9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор 

Ксерофитни и мезоксерофитни гори, доминирани от Pinus nigra ssp. pallasiana, 

срещащи се главно върху варовикови почви. Характерни са за ксеротермни 

местообитания до 1300 м н.в. На по-малка надморска височина в южните райони на 

България в състава им влизат видове като Juniperus oxycedrus, Genista rumelica и др. 

Растения: Pinus nigra ssp. pallasiana, P. sylvestris, Abies alba, Fagus sylvatica, Dorycnium 

herbaceum, Ostrya carpinifolia, Carex humilis, Cephalnthera longifolia, C. damasonium, 

Brachypodium pinnatum,Sesleria latifolia, Laser trilobum. 

Основно в Пирин, Славянка, Родопите, Осогово и ограничено в Рила, Стара планина и 

Влахина планина. 

• 95АО Гори от бяла и черна мура 

Високопланински гори на реликтните за Балканския полуостров Pinus peuce и Pinus 

heldreichii. Съпътстващи видове са Picea abies, Pinus sylvestris и P. nigra. В храстово-

тревния синузий най-често участват Pinus mugo, Juniperus sibirica, Vaccinium myrtillus, 

Calamagrostis arundinacea, Brachypodium pinnatum, Luzula luzuloides, Luzula sylvatica и 

Geranium macrorrhizum. 

Екологично, флористично и синтаксономично се разграничават два типа: 

А) 42.723, 42.724, 42.725 - Гори на Pinus peuce, развиващи се на силикатни терени 

между 1700 и 2100 м н. в. 

Б) 42.716 - Ксерофитни гори на Pinus heldreichii, развиващи се изключително върху 

варовикови субстрати, в диапазона 1400-2200 м н. в. 

Растения: 

Pinus peuce, Pinus mugo, Vaccinium myrtillus, Luzula sylvatica, Calamagrostis arundinacea. 

Pinus heldreichii, Festuca penzesii, F. pirinensis, Calamagrostis arundinacea, Brachypodium 

pinnatum, Thymus pannonicus, Orthilia secunda. 

Главно в Рила и Пирин, където формират горната граница на гората и по- ограничено в 

Централна Стара планина, Пирин и Славянка. 
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5.1.2 Очаквани влияния и степен на въздействие върху видовете риби, предмет на 

опазване в ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0001386 

,,Яденица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила”. 

Обобщеното въздействие върху рибите, включени в предмета на опазване, съгласно 

матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.4, е както 

следва: 

Таблица № 5.4 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на 

въздействие 

Маришка мряна  Barbus plebejus 0 Липсва въздействие. 

Европейска горчивка  Rhodeus sericeus amarus 0 Липсва въздействие. 

Распер Aspius Aspius 0 Липсва въздействие. 

Главоч Cottus gobio 0 Липсва въздействие. 

 

5.1.3 Очаквани влияния и  степен на въздействие върху видовете земноводни и 

влечуги, предмет на опазване в ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица”, ЗЗ BG0001386 ,,Яденица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 

„Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 ,,Рила”.  

Клас Земноводни (Amphibia): 

 

Обобщеното въздействие върху земноводните, предмет на опазване, съгласно 

матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица №5.5, е както 

следва: 

Таблица № 5.5 

ЗЕМНОВОДНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на 

въздействие 

Жълтокоремна бумка Bombina variegata 0 Липсва въздействие. 

Червенокоремна бумка Bombina bombina 0 Липсва въздействие. 

Голям гребенест тритон Triturus karelinii 0 Липсва въздействие. 

 

Клас Влечуги ( Reptilia ):   

Обобщеното въздействие върху влечугите - предмет на опазване, съгласно матрицата за 

оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.6, е както следва: 

Таблица № 5.6 

ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на 

въздействие 

Обикновена блатна 

костенурка 

Emys orbicularis 1 Дейността има много 

слабо отрицателно 

въздействие. 

Шипобедрена костенурка Testudo graeca 0 Липсва въздействие. 

Шипоопашата костенурка Testudo hermanni 1 Дейността има много 

слабо отрицателно 
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въздействие. 

Южна блатна костенурка Mauremys caspica rivulata 0 Липсва въздействие. 

Ивичест смок  Elaphe quatuorlineata 
0 Липсва въздействие. 

5.1.4 Очаквани влияния и  степен на въздействие върху видовете бозайници, 

предмет на опазване в ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ 

BG0001386 ,,Яденица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и 

ЗЗ BG0000495 ,,Рила”. 

Разред Прилепи (Chiroptera): 

Обобщеното въздействие върху прилепите - предмет на опазване, съгласно матрицата 

за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.7, е както следва: 

Таблица № 5.7 

ПРИЛЕПИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на 

въздействие 

Широкоух прилеп 

 

Barbastella barbastellus 
0 Липсва въздействие. 

Малък подковонос  Rhinolophus hipposideros 0 Липсва въздействие. 

Голям нощник  Myotis myotis 0 Липсва въздействие. 

Подковонос на Мехели Rhinolophus mehelyi 0 Липсва въздействие. 

Средиземноморски 

подковонос  

Rhinolophus blasii 0 Липсва въздействие. 

Голям подковонос  Rhinolophus ferrumequinum 0 Липсва въздействие. 

Дългокрил прилеп  Miniopterus schreibersi 0 Липсва въздействие. 

Дългопръст нощник  Myotis capaccinni 0 Липсва въздействие. 

Остроух нощник  Myotis blythii 0 Липсва въздействие. 

Трицветен нощник  Myotis emarginatus 0 Липсва въздействие. 

Южен подковонос  Rhinolophus Euryale 0 Липсва въздействие. 

Дългоух нощник Myotis bechsteini 0 Липсва въздействие. 

 

Разред Бозайници (без прилепи): 

Обобщеното въздействие върху бозайниците (без прилепи), включени в предмета на 

опазване на защитените зони, съгласно матрицата за оценка на степента на 

въздействие, представена в Таблица № 5.8, е както следва: 

Таблица № 5.8 

БОЗАЙНИЦИ (без прилепи), включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на 

въздействие 
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Видра 

 
Lutra lutra 0 Липсва въздействие. 

Европейски вълк 

 

Canis lupus 
0 Липсва въздействие. 

Пъстър пор 

 

Vormela peregusna 1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 

Лалугер  Spermophilus citellus 
0 Липсва въздействие. 

Добруджански 

(среден) хомяк  

Mesocricetus newtoni 

0 Липсва въздействие. 

Кафява мечка  Ursus arctos 
0 Липсва въздействие. 

Черногръд хомяк  Mesocricetus newtoni 
0 Липсва въздействие. 

Мишевиден 

сънливец  

Myomimus roachi 

0 Липсва въздействие. 

Балканска дива коза  Rupicarpa rupicarpa 

balcanica 
0 Липсва въздействие. 

5.1.5 Очаквани влияния и  степен на въздействие върху видовете безгръбначни 

животни  предмет на опазване в ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица”, ЗЗ BG0001386 ,,Яденица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 

„Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила ” . 

Клас Ракообразни (Crustacea): 

 

Клас Миди (Bivalvia) 

 

Клас Насекоми (Insecta): 

 

 Обобщеното въздействие върху безгръбначните - предмета на опазване, съгласно 

матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.9, е както 

следва: 

Таблица № 5.9 
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на 

въздействие 

Ручеен рак Austropotamobius torrentium 0 Липсва въздействие. 

Бисерна мида Unio crassus 0 Липсва въздействие. 

Обикновен сечко Cerambyx cerdo 0 Липсва въздействие. 

Бръмбар рогач Lucanus cervus 0 Липсва въздействие. 

Буков сечко Morimus funereus 0 Липсва въздействие. 

Алпийска розалиа Rosalia alpina 0 Липсва въздействие. 

Ценагрион Coenagrion ornatum 0 Липсва въздействие. 

Вертиго Vertigo moulinsiana 0 Липсва въздействие. 

Вертиго Vertigo angustior 0 Липсва въздействие. 

Обикновен 

паракапоптенус 
Paracaloptenus caloptenoides 

1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 
Еуфидриас Euphydryas aurinia 0 Липсва въздействие. 

 Euplagia quadripunctaria 0 Липсва въздействие. 
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Осмодерма Osmoderma eremita 0 Липсва въздействие. 

 
Eriogaster catax 

1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 
Лицена Lycaena disparе 0 Липсва въздействие. 

Офиогомфус Ophiogomphus cecilia 0 Липсва въздействие. 

 Probaticus subrugosus 1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 
 Calimorpha quadripunctaria 0 

Липсва въздействие. 

Кордулегастер Cordulegaster heros 0 
Липсва въздействие. 

Полиоматус Polyommatus eroides 0 
Липсва въздействие. 

 

5.1.6 Очаквани влияния и  степен на въздействие върху растенията, предмет на 

опазване в ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG 0001386 

,,Яденица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила”. 

В предмета на опазване на ЗЗ BG0000304 ,,Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ 

BG 0001386 ,,Яденица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ 

BG0000495 ,,Рила” са описани следните видове растения, които са предмет на 

целенасочено опазване: 

 

- 2327 Обикновена пърчовка(Himantoglossum caprinum) – 

 Обобщеното въздействие върху безгръбначните - предмета на опазване, съгласно 

матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.9, е както 

следва: 

Таблица № 5.10 

Растения, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на 

въздействие 

Обикновена 

пърчовка 
Himantoglossum caprinum 0 Липсва въздействие. 

Карпатска тоция Tozzia carpathica 0 Липсва въздействие. 

 Meesia longiseta 0 Липсва въздействие. 

5.1.7 Очаквани влияния и степен на въздействие върху видовете птици, предмет 

на опазване в ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG 0000495 ,,Рила”. 

Обобщеното въздействие върху птиците - предмет на опазване на ЗЗ BG0002129 „Рила-

буфер” и ЗЗ BG 0000495 ,,Рила”: 

Таблица № 5.43 

ПТИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 

Козодой Caprimulgus 

europaeus 
0 Липсва въздействие 

Черен щъркел Ciconia nigra  
 

0 Липсва въздействие 

Осояд Pernis apivorus  
 

0 Липсва въздействие 
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Орел змияр Circaetus gallicus  
 

0 Липсва въздействие 

Скален орел  Aquila chrysaetos  
 

0 Липсва въздействие 

Лещарка Bonasa bonasia  
 

0 Липсва въздействие 

Ливаден дърдавец Crex crex 
 

1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 

 

Бухал 
Bubo bubo 

1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 

Пернатонога кукумявка Aegolius funereus 0 Липсва въздействие 

Сокол скитник Falco peregrinus  
 

0 Липсва въздействие 

Сив кълвач  Picus canus  
 

0 Липсва въздействие 

Черен кълвач Dryocopus martius  
 

0 Липсва въздействие 

 

Среден пъстър кълвач 
Dendrocopos medius 0 Липсва въздействие 

Белогръб кълвач  Dendrocopos leucotos 0 Липсва въздействие 

Трипръст кълвач Picoides tridactylus  
 

0 Липсва въздействие 

Горска чучулига Lullula arborea 
 

1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 

Червеногърба сврачка  Lanius collurio  
 

0 Липсва въздействие 

Планински кеклик Alectoris graeca 

graeca 
0 Липсва въздействие 

Далматински сокол Falco biarmicus  
 

0 Липсва въздействие 

Врабчова кукумявка  Glaucidium 

passerinum 
0 Липсва въздействие 

Ловен сокол Falco cherrug  
 

0 Липсва въздействие 

Глухар Tetrao urogallus  
 

0 Липсва въздействие 

Малък ястреб  Accipiter nisus  

 

1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus  

 

1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 

Орко Falco subbuteo 

 
0 Липсва въздействие 

Голям ястреб Accipiter gentilis  

 

1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 

Обикновен мишелов Buteo buteo  

 

1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 

Речен дъждосвирец  Charadrius dubius  

 
0 Липсва въздействие 

Късокрил кюкавец Actitis hypoleucos  

 
0 Липсва въздействие 
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5.2 Описание и анализ на въздействието на ППП/ИП върху целостта на 

защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и 

природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, 

обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, 

хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на 

реализацията, така и при експлоатацията на  елементите на 

разглежданияОУП. 

 

5.2.1 BG0000304 Голак по Директивата за природните местообитания по 

директивата за местообитанията и на дивата флора и фауна.  

 

Структура 

Въздействието върху структурата на зоната от новите устройствени зони, предвидени 

с предварителния проект на ОУПО, се оценява като незначително.  

 

Функции и природозащитни цели 

При спазване на предвидените н плана мерки, няма да се нарушат функциите и 

природозащитните цели на защитената зона от реализацията на ОУПО на община 

Белово, предварителен проект. 

 

Загуба на местообитания  

Предварителният проект на Общ устройствен план на Община Белово засяга 

незначителни части от територията на защитената зона. Устройствените зони, в голяма 

част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ попадат части от 

новопроектирани УЗ от жилищни многофункционални зони (Жм), терени за гробища ( 

Тг) и терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Момина клисура, 

терени за транспортна инфраструктура (Ти) в землището на с. Габровица с обща площ 

от 0,0138 ха, т.е. 0,01 %  от ЗЗ BG0000304 „Голак“. Следователно въздействието от 

реализацията на плана върху местообитанията на видовете, предмет на опазване в 

защитената зона, се оценява като незначително. 

 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Бариерен ефект не се очаква. Налице е съществуваща фрагментация от пътища и 

антропогенни обекти.  

 

Унищожаване и обезпокояване на индивиди 

Унищожаване на индивиди е малко вероятно. Риск от целенасочено и умишлено 

унищожаване на такива индивиди извън пределите на предвижданото застрояване от 

недобронамерени лица несъмнено съществува, но той е трудно да бъде овладян.      

 

Нарушаване на видовия състав 

Има вероятност от нарушаване на видовия състав в района, което е свързано основно с 

риск от инвазия на чужди и нетипични агресивни видове в резултат от интродуциране 
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на такива при масово озеленяване, най–вече на по-големите УЗ в границите на ОУП. В 

тази връзка, към последващото устройствено планиране е необходимо да бъде 

разработена и реализирана проектна част „Озеленяване”, като в нея бъде заложено 

такова да се извършва  само с представители на характерните за страната или 

геоботаническия район дървесни и храстови видове, с оглед недопускането на инвазия 

на чуждоземни и/или нехарактерни за района храсти и дървета. 

 

Химически промени 

Не се очакват. 

 

Хидроложки промени 

Не се очакват. Не се очакват. В границите на новопроектираните устройствени зони 

в ОУПО отсъстват естествени стоящи повърхностни водни тела (езера, блата, 

заблатени участъци и др.), т.е. подходящи влажни площи, които могат да пресъхнат 

в резултат на строителство. Няма да има хидроложки изменения, които да доведат 

до промени в режима на водния отток. 

Геоложки промени 

Не се очакват. 

 

5.2.2 BG0000578 Река Марица по Директивата за местообитанията и на дивата 

флора и фауна. 

 

Структура 

Въздействието върху структурата на зоната от новите устройствени зони, предвидени 

с предварителния проект на ОУПО, се оценява като незначително.  

 

Функции и природозащитни цели 

При спазване на предвидените в плана мерки, няма да се нарушат функциите и 

природозащитните цели на защитената зона от реализацията на ОУПО на община 

Белово, предварителен проект. 

 

Загуба на местообитания 

Предварителният проект на Общ устройствен план на Община Белово засяга 

незначителни части от територията на защитената зона. Устройствените зони, в голяма 

част са със съществуващо застрояване, като се предвижда разширение. В 

предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ попадат части от 

новопроектирани УЗ - терени за транспортна инфраструктура (Ти) и терени за гробища 

( Тг) в землището на с. Мененкъово, предимно и частично производствени зони (Пп и 

Пч) и терени за спортни дейности (Са) в гр. Белово с обща площ от 0,1229 ха, т.е. 0,1 % 

от ЗЗ BG0000578 „Река Марица”. Следователно въздействието от реализацията на 

плана върху местообитанията на видовете, предмет на опазване в ЗЗ, се оценява 

като незначително. 

 

Бариерен ефект/Фрагментация 
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Бариерен ефект не се очаква. Налице е съществуваща фрагментация от пътища и 

антропогенни обекти.  

 

Унищожаване и обезпокояване на индивиди 

Унищожаване на индивиди е малко вероятно. Риск от целенасочено и умишлено 

унищожаване на такива индивиди извън пределите на предвижданото застрояване от 

недобронамерени лица несъмнено съществува, но той е трудно да бъде овладян.      

 

Нарушаване на видовия състав 

Има вероятност от нарушаване на видовия състав в района, което е свързано основно с 

риск от инвазия на чужди и нетипични агресивни видове в резултат от интродуциране 

на такива при озеленяване. В тази връзка, към последващото устройствено планиране е 

необходимо да бъде разработена и реализирана проектна част „Озеленяване”, като в 

нея бъде заложено такова да се извършва  само с представители на характерните за 

страната или геоботаническия район дървесни и храстови видове, с оглед 

недопускането на инвазия на чуждоземни и/или нехарактерни за района храсти и 

дървета. 

 

Химически промени 

Не се очакват. 

 

Хидроложки промени 

Не се очакват. В границите на новопроектираните устройствени зони в ОУПО 

отсъстват естествени стоящи повърхностни водни тела (езера, блата, заблатени 

участъци и др.), т.е. подходящи влажни площи, които могат да пресъхнат в резултат 

на строителство. Няма да има хидроложки изменения, които да доведат до промени 

в режима на водния отток.  

Геоложки промени 

Не се очакват. 

 

5.2.3 BG0001386 Яденица по Директивата за природните местообитания по 

директивата за местообитанията и на дивата флора и фауна.  

 

Структура 

Въздействието върху структурата на зоната от новите устройствени зони, предвидени 

с предварителния проект на ОУПО, се очаква да бъде незначително.  

 

Функции и природозащитни цели 

При спазване на предвидените в плана мерки, няма да се нарушат функциите и 

природозащитните цели на защитената зона от реализацията на ОУПО на община 

Белово, предварителен проект. 
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Загуба на местообитания  

Предварителният проект на Общ устройствен план на Община Белово засяга 

незначителни части от територията на защитената зона. Устройствените зони, в по-

голямата си част са със съществуващо застрояване, като се предвижда само 

разширение. В предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ попадат части от 

новопроектирани УЗ рекреационни зони за курортни дейности (Ок) и терени за 

животновъдни комплекси и ферми (Ссж) в землището на гр. Белово с обща площ от 

0,0913 ха, т.е. 0,0913 % от ЗЗ BG0001386 „Яденица”. Следователно въздействието от 

реализацията на плана върху местообитанията на видовете, предмет на опазване в 

ЗЗ, се оценява като незначително. 

 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Бариерен ефект и фрагментация не се очакват.  

 

Унищожаване и обезпокояване на индивиди 

Унищожаване на индивиди е малко вероятно. Не се засягат ефективно заети 

местообитания. Риск от целенасочено и умишлено унищожаване на такива индивиди 

извън пределите на предвижданото застрояване от недобронамерени лица несъмнено 

съществува, но той е трудно да бъде овладян.      

 

Нарушаване на видовия състав 

Има вероятност от нарушаване на видовия състав в района, което е свързано основно с 

риск от инвазия на чужди и нетипични агресивни видове в резултат от интродуциране 

на такива при масово озеленяване, най–вече на по-големите УЗ в границите на ОУП. В 

тази връзка, към последващото устройствено планиране е необходимо да бъде 

разработена и реализирана проектна част „Озеленяване”, като в нея бъде заложено 

такова да се извършва  само с представители на характерните за страната или 

геоботаническия район дървесни и храстови видове, с оглед недопускането на инвазия 

на чуждоземни и/или нехарактерни за района храсти и дървета. 

 

Химически промени 

Не се очакват. 

 

Хидроложки промени 

Не се очакват. Не се очакват. В границите на новопроектираните устройствени зони 

в ОУПО отсъстват естествени стоящи повърхностни водни тела (езера, блата, 

заблатени участъци и др.), т.е. подходящи влажни площи, които могат да пресъхнат 

в резултат на строителство. Няма да има хидроложки изменения, които да доведат 

до промени в режима на водния отток. 

Геоложки промени 

Не се очакват. 
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5.2.4 BG0000636 Ниска Рила по Директивата за местообитанията и на дивата 

флора и фауна. 

 

Структура 

Въздействието върху структурата на зоната от новите устройствени зони, предвидени 

с предварителния проект на ОУПО, се оценява като незначително.  

 

Функции и природозащитни цели 

При спазване на предвидените в плана мерки, няма да бъдат нарушени 

функциите и природозащитните цели на защитената зона от реализацията на ОУПО 

на община Белово, предварителен проект. 

 

Загуба на местообитания 

Не се очаква загуба на местообитания, предмет на опазване в защитената зона, вкл. и 

такива на целеви животински видове, предмет на опазване в ЗЗ. Предварителният 

проект на Общ устройствен план на Община Белово не засяга територията на защитена 

зона BG0000636 „Ниска Рила”. В зоната не се очакват негативни въздействия върху 

видовете, посочени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО освен незначително 

намаляване на хранителната база на някои от тях. Следователно въздействието от 

реализацията на плана върху местообитанията на видовете, предмет на опазване в 

ЗЗ, се оценява като незначително. 

 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Бариерен ефект не се очаква. Налице е съществуваща фрагментация от пътища и 

антропогенни обекти.  

 

Унищожаване и обезпокояване на индивиди 

Унищожаване на индивиди е малко вероятно. Риск от целенасочено и умишлено 

унищожаване на такива индивиди извън пределите на предвижданото застрояване от 

недобронамерени лица несъмнено съществува, но той е трудно да бъде овладян.      

 

Нарушаване на видовия състав 

Има вероятност от нарушаване на видовия състав в района, което е свързано основно с 

риск от инвазия на чужди и нетипични агресивни видове в резултат от интродуциране 

на такива при озеленяване. В тази връзка, към последващото устройствено планиране е 

необходимо да бъде разработена и реализирана проектна част „Озеленяване”, като в 

нея бъде заложено такова да се извършва  само с представители на характерните за 

страната или геоботаническия район дървесни и храстови видове, с оглед 

недопускането на инвазия на чуждоземни и/или нехарактерни за района храсти и 

дървета. 

 

Химически промени 

Не се очакват. 

 

Хидроложки промени 
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Не се очакват. В границите на новопроектираните устройствени зони в ОУПО 

отсъстват естествени стоящи повърхностни водни тела (езера, блата, заблатени 

участъци и др.), т.е. подходящи влажни площи, които могат да пресъхнат в резултат 

на строителство. Няма да има хидроложки изменения, които да доведат до промени 

в режима на водния отток.  

Геоложки промени 

Не се очакват. 

 

5.2.5. BG0002129 Рила-буфер по Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите 

птици. 

 

Структура 

Не се очаква въздействие върху структурата на ЗЗ от новите устройствени зони, 

предвидени с предварителния проект на ОУПО.  

 

Функции и природозащитни цели 

Новите устройствени зони, предвидени с предварителния проект на ОУПО, не се 

очаква да нарушат функциите и природозащитните цели на защитената зона.  

 

Загуба на местообитания  

Не се очаква загуба на местообитания, предмет на опазване в защитената зона, вкл. и 

такива на целеви животински видове, предмет на опазване в ЗЗ. Предварителният 

проект на Общ устройствен план на Община Белово не засяга територията на защитена 

зона BG0002129 „Рила-буфер”. В зоната не се очакват негативни въздействия върху 

видовете птици, посочени в Приложение I на Директива 79/409, освен незначително 

намаляване на хранителната база на някои от обитаващите откритите пространства 

видове.  

 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Бариерен ефект и фрагментация не се очакват, тъй като новопроектираните 

устройствени зони в разглеждания ОУПО не засягат природни местообитания. 

 

Унищожаване и обезпокояване на индивиди 

Унищожаване на индивиди е малко вероятно. Не се засягат ефективно заети 

местообитания. Риск от целенасочено и умишлено унищожаване на такива индивиди 

извън пределите на предвижданото застрояване от недобронамерени лица несъмнено 

съществува, но той е трудно да бъде овладян.      

 

Нарушаване на видовия състав 

Има вероятност от нарушаване на видовия състав в района, което е свързано основно с 

риск от инвазия на чужди и нетипични агресивни видове в резултат от интродуциране 

на такива при масово озеленяване, най–вече на по-големите УЗ в границите на ОУП. В 

тази връзка, към последващото устройствено планиране е необходимо да бъде 

разработена и реализирана проектна част „Озеленяване”, като в нея бъде заложено 
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такова да се извършва само с представители на характерните за страната или 

геоботаническия район дървесни и храстови видове, с оглед недопускането на инвазия 

на чуждоземни и/или нехарактерни за района храсти и дървета. 

 

5.2.6. BG0000495 Рила по Директива 2009/147 ЕО за опазване на дивите птици. 

 

Структура 

Не се очаква въздействие върху структурата на зоната от новите устройствени зони, 

предвидени с предварителния проект на ОУПО.  

 

Функции и природозащитни цели 

Новите устройствени зони, предвидени с предварителния проект на ОУПО, не се 

очаква да нарушат функциите и природозащитните цели на защитената зона.  

 

Загуба на местообитания  

Не се очаква загуба на местообитания, предмет на опазване в защитената зона, вкл. и 

такива на целеви животински видове, предмет на опазване в ЗЗ. Предварителният 

проект на Общ устройствен план на Община Белово не засяга територията на защитена 

зона BG0000495 „Рила”. В зоната не се очакват негативни въздействия върху видовете 

птици, посочени в Приложение I на Директива 79/409 освен незначително намаляване 

на хранителната база на някои от обитаващите откритите пространства видове.  

Във връзка със Становище изх. № 08-00-716/09.10.2018г. на МОСВ, Дирекция 

Национален парк Рила не съгласува предвидената в ОУП промяна на 

предназначението на кадастрален имот 66319.47.16 за „Рекреационна устройствена 

зона Ок“, намираща се край яз. Белмекен в землището на с. Сестримо, община  

Белово, тъй като този вид дейности са недопустими спрямо режима на опазване в 

Плана за управление на НП Рила. 

Горепосоченото становище на парка е взето предвид и „Рекреационна устройствена 

зона Ок“ в обхвата на НП „Рила“ е отпаднала от Предварителния проект на ОУПО, 

тъй като противоречи на режима на опазване в плана за управление на парка. 

 

Бариерен ефект/Фрагментация 

Бариерен ефект и фрагментация не се очакват, тъй като новопроектираните 

устройствени зони в разглеждания ОУПО не засягат природни местообитания. 

 

Унищожаване и обезпокояване на индивиди 

Унищожаване на индивиди е малко вероятно. Не се засягат ефективно заети 

местообитания. Риск от целенасочено и умишлено унищожаване на такива индивиди 

извън пределите на предвижданото застрояване от недобронамерени лица несъмнено 

съществува, но той е трудно да бъде овладян.      

 

Нарушаване на видовия състав 

Има вероятност от нарушаване на видовия състав в района, което е свързано основно с 

риск от инвазия на чужди и нетипични агресивни видове в резултат от интродуциране 
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на такива при масово озеленяване, най–вече на по-големите УЗ в границите на ОУП. В 

тази връзка, към последващото устройствено планиране е необходимо да бъде 

разработена и реализирана проектна част „Озеленяване”, като в нея бъде заложено 

такова да се извършва  само с представители на характерните за страната или 

геоботаническия район дървесни и храстови видове, с оглед недопускането на инвазия 

на чуждоземни и/или нехарактерни за района храсти и дървета. 

 

Химически промени 

Не се очакват. 

 

Хидроложки промени 

Не се очакват. Не се очакват. В границите на новопроектираните устройствени зони 

в ОУПО отсъстват естествени стоящи повърхностни водни тела (езера, блата, 

заблатени участъци и др.), т.е. подходящи влажни площи, които могат да пресъхнат 

в резултат на строителство. Няма да има хидроложки изменения, които да доведат 

до промени в режима на водния отток. 

Геоложки промени 

Не се очакват. 

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за 

предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 

неблагоприятните въздействия от осъществяване наППП/ИП 

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 Оценка на възможните мерки и дейности за предотвратяване, 

смекчаване и възможно възстановяване на неблагоприятните 

въздействия от осъществяване на ОУП върху консервационно 

значимите групи организми и местообитания, предмет на опазване в ЗЗ 

BG0001386 ,,Яденица”, ЗЗ BG0000304 „Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ 

BG0000495 „Рила”. 

Възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и възможно 

възстановяване на потенциалните неблагоприятни преки и косвени въздействия от 

осъществяване наОУПвърху консервационно значимите групи организми и 

местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0001386 ,,Яденица”, ЗЗ BG0000304 

„Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ 

BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила” са представени по -долу в таблица 

№  6.1.1. 

 



 

204 

 

Таблица №  6.1.1. 

№ 
Мярка за предотвратяване, смекчаване или възможно 

възстановяване на негативното въздействие 

За кое природно 

местообитание/вид се 

отнася мярката 

 

За смекчаване на кое 

негативно въздействие 

се отнася мярката и/или 

ефект от прилагането и.  

Пространствено 

местоположение, където 

мярката да се прилага 

1. 

 

Към отделните планове или проекти, които по – нататък 

ще се изготвят за отделните устройствени зони и 

територии на ОУП  да бъде разработена и реализирана 

проектна част „Озеленяване”, като в нея бъде заложено 

такова да се извършва  само с представители на 

характерните за страната или геоботаническия район 

дървесни и храстови видове, включително и по 

отношение на озеленяването покрай пътната 

инфраструктура. Общинската управа да съблюдава  

изпълнението на заложените изисквания и параметри в 

проектите при мероприятията по озеленяването и при 

неспазването им да налага санкции   

 

Растителни съобщества в и 

извън границите на ЗЗ. 

 

Предотвратяване на 

разпространението на 

чужди инвазивни видове 

храсти и дървета в района, 

които могат да навлязат и 

постепенно да подменят 

видовата структура на 

коренната растителност 

характерна за изброените 

хабитати. 

 

За всички устройствени 

територии в границите на 

ОУП, за които се 

предвижда озеленяване на 

по-големи площи 

(ваканционни и вилни 

селища,паркове, 

рекреационни комплекси и 

др.).  

2. 

Предотвратяване унищожаване на целеви видове - преди 

започване на строителни работи да се извършва обход и 

при наличие на индивиди от редки и застрашени и 

бавноподвижни видове от фауната, същите да се 

преместват в подходящи за тях места (ако това е 

възможно) или да бъдат прогонвани индивидите от 

летящи и бързоподвижни видове, вкл. преместване на 

защитени видове растения 

 

 

 

За избягване на 

потенциални преки и 

косвени негативни 

въздействия върху целеви 

видове птици 

 

За община Белово.  

3. 

 

Информиране на населението и посетителите на 

общинаБеловоза целите и предмета на опазване на ЗЗ 

BG0001386 ,,Яденица”, ЗЗ BG0000304 „Голак”, , ЗЗ 

BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, 

ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и  ЗЗ BG0000495 „Рила”по 

двете Директиви, като за целта на местата с голяма 

обществена и туристическа посещаемост  се поставят 

табла с описание на територията и видовете предмет на 

 

Избягване  на  отрицатели 

въздействия върху 

съществуващите гнезда в 

района на видовете птици 

предмет на опазване в ЗЗ 

BG0002129 „Рила-буфер” и 

ЗЗ BG0000495 „Рила”. 

 

Предотвратяване 

разрушаването на гнезда на  

видовете птици предмет на 

опазване. 

 

Обществено значимите 

места в района с голям 

човекопоток (паркове, 

пешеходна улица, градини, 

община). 
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опазване в защитените зони. 

4. 

По време на строителните дейности на отделните обекти 

в съответната устройствена територия или зона на ОУП 

да не бъдат засягани пряко по какъвто и да било начин 

терените, оставащи извън определените им граници, като 

се съблюдава в тях да не навлиза безразборно и 

строителна техника.  За целта да се маркират с трайни 

знаци и табели външните регулационни граници на тези 

територии и зони.    

 

 

Прилежащо 

биоразнообразие 

 

Предотвратяване на 

ненужни преки въздействия 

върху подходящи 

местообитания на целеви 

видове от фауната в и извън 

ЗЗ, които обитават и 

техните територии.  

 

Прилежащите терени, 

оставащи извън 

определените граници на 

устройствените зони и 

територии, които се 

обособяват с разглеждания 

ОУП.  

5. 

По време на строителството  да не се допускат разливи на 

горива и смазочни материали от ползваните строителни 

и транспортни машини. 

Всички видове 

местообитания на птици, с 

които външните граници на 

устройствените зони на 

ОУП граничат. 

Влошаване качеството на 

съседни местообитания, 

както в ЗЗ BG0001386 

,,Яденица”, ЗЗ BG0000304 

„Голак”, ЗЗ BG0000578 

„Река Марица”, ЗЗ 

BG0000636 „Ниска Рила”, 

ЗЗ BG0002129 „Рила-

буфер” и ЗЗ BG0000495 

„Рила”, така и извън тях в 

резултат на разливи и респ. 

пренос чрез дъждове и 

подпочвени води на гориво 

– смазочни материали.   

За използваната строителна 

механизация.  

6. 

За новите устройствени зони да се осигури приоритетно 

изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи 

и съоръжения за пречистване на отпадъчните води 

 

Всички видове 

местообитания на фауната, 

с които външните граници 

на устройствените зони на 

ОУП граничат. 

Влошаване качеството на 

съседни местообитания, 

както в ЗЗ BG0001386 

,,Яденица”, ЗЗ BG0000304 

„Голак”, ЗЗ BG0000578 

„Река Марица”, ЗЗ 

BG0000636 „Ниска Рила”, 

ЗЗ BG0002129 „Рила-

буфер” и ЗЗ BG0000495 

„Рила”, така и извън тях.   

За целия обхват на ОУП. 
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7. 

 

По време на строителството и експлоатацията на 

отделните обекти в обособените устройствени зони и 

територии с ОУП, да се спазват стриктно разпоредбите на 

Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

нормативни актове за неговото прилагане. На 

нарушителите да се налагат съответните санкции.     

 

Подходящи местообитания 

на голяма част от видовете 

предмет на опазване в 

защитените зони и всички 

естествени биотопи на 

видове извън границите на 

ЗЗ. 

 

Недопускане на излишно 

влошаване качеството на 

подходящи естествени 

местообитания в 

прилежащите терени на 

устройствените зони 

 

За целия обхват на ОУП.  

8. 

 

Информиране на населението и посетителите на 

общинаБеловоза целите и предмета на опазване на ЗЗ 

BG0001386 ,,Яденица”, ЗЗ BG0000304 „Голак”, ЗЗ 

BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, 

ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила” по 

двете Директиви, като за целта на местата с голяма 

обществена и туристическа посещаемост  се поставят 

табла с описание на територията и видовете предмет на 

опазване в защитените зони. 

 

 

Всички видове и техните 

хабитати, които са  предмет 

на опазване на ЗЗ BG0001386 

,,Яденица”, ЗЗ BG0000304 

„Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица”, ЗЗ BG0000636 

„Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 

„Рила-буфер” и ЗЗ 

BG0000495 „Рила” 

 

За смекчаване на 

потенциални преки и 

косвени негативни 

въздействия върху целеви 

видове в резултат на 

антропогенния натиск от 

увеличаване на човешкото 

присъствие в района.  

 

Обществено значимите 

места в района с голям 

човекопоток (паркове, 

пешеходна улица, градини, 

община). 
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6.2 . Предложени компенсиращи мерки по чл. 34 на ЗБР.  

По отношение на местообитанията и видовете предмет на опазване в ЗЗ BG0001386 

„Яденица”, ЗЗ BG0000304 „Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска 

Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила”, при изпълнение на 

заложените в предната точка смекчаващи мерки, не се налагат компенсиращи мерки по 

чл. 34 на ЗБР.  

 

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното 

въздействие върху защитените зони, включително нулева 

алтернатива. 
 

7.1 Алтернативи по териториалния обхват наОУП. 

Алтернативи по териториалния обхват на ОУП не съществуват и не са 

разглеждани,единствената алтернатива на разглеждания териториален обхват на плана 

е нулевата. 

  

7.2 Алтернативи по местоположение на отделнитекомпоненти на ОУП. 

 

7.2.1 Предложени алтернативиза местоположениена отделните компонентиот 

проектантите изготвили ОУП.  

 

ОУП е изработен в съответствие със Задание от възложителя, Община Белово, като с 

него се обособяват следните типове устройствени зони/ чл 107 от ЗУТ/: 

- жилищни територии; 

- производствено- складови територии; 

- територии за паркове и градини, територии за спорт и забавления; 

- територии за обществено обслужване; 

- територии с обекти на културно- историческо наследство; 

- територии за курортно –туристическо и вилно строителство; 

- терории за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 

- земеделски територии; 

- горски територии; 

- територии за природозащита; 

- нарушени територии за възстановяване; 

- територии със специално, с друго или със смесено предназначение; 

 

Варианти по отношение на това разположение няма данни да са разглеждани от 

проектанта, т.е. това е единствената възможна алтернатива, представена от него по 

отношение на местоположението на отделните компоненти на разглеждания ОУП на 

община Белово. 

 

7.2.2 Предлагана алтернатива от колектива от експерти изготвил оценката за 

степента на въздействие (ОС) върху ЗЗ BG0001386 „Яденица”, ЗЗ BG0000304 

„Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 

„Рила-буфер”  и ЗЗ BG0000495 „Рила”. 

 

Към настоящия момент не се налага предлагане на алтернативи по отношение на 

разположението на отделните устройствени територии и зони, предвиждани с ОУП. 
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Такава необходимост може да възникне едва на следващия етап на планиране, свързано 

с прилагането на ОУП.  

 

7.3 Нулева алтернатива. 

 

  Според т. 8 на допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта 

на планове и програми с целите на опазване на защитените зони, ,,нулевата 

алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите 

когато инвестиционните намерения, които се прилагат, не могат да бъдат осъществени. 

Нулевата алтернатива, т.е. неосъществяването на ОУП, няма да предизвика каквото и 

да било неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда извън 

съществуващото от други фактори в момента в защитените зони. Тази алтернатива е 

изцяло съвместима с целите и предмета на опазването им. Може да бъде изпълнена от 

гледна точка на целите на опазване на защитените зони и прилагане на действащите 

Закон за биологичното разнообразие, Директива 92/43/ЕИО и Директива 79/409/ЕИО. 

 

8. Картен материал с местоположението на всички елементи на 

ППП/ИП спрямо защитените зони и техните елементи. 

Картен материал с местоположението на елементите на ОУП спрямо защитените зони и 

техните елементи е даден като отделно приложение към оценката за степента на 

въздействие (Приложения № 1, 2, 3 и 4). 

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие 

съобразно критериите по чл. 22. 

По отношение целостта и структурата на защитените зони ЗЗ BG0001386 

„Яденица”, ЗЗ BG0000304 „Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0000636 

„Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила” 

 

Не се очакват значителни неблагоприятни въздействия върху целостта и структурата на 

ЗЗ в резултат от предвижданите устройствени зони и дейности в ОУП.  

 

По отношение на целевите местообитания и видове в защитените зони  

Не се очаква да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус, както и 

причиняването на фрагментация по време на реализацията на предложените за 

урбанизирани територии в ОУПО. 

Предварителният проект на Общ устройствен план на Община Белово засяга 

незначителна част от територията на 3 от 6те защитени зони, попадащи в обхвата на 

общината.  

Устройствените зони, в голяма част са със съществуващо застрояване, като се 

предвижда разширение. В предварителния проект на ОУПО на територията на ЗЗ 

попадат части от новопроектирани УЗ с обща площ от 0,0138 ха, т.е. 0,01 %  от ЗЗ 

BG0000304 „Голак“, 0,1229 ха, т.е. 0,1 % от ЗЗ BG0000578 „Река Марица” и 0,0913 ха, 

т.е. 0,0913 % от ЗЗ BG0001386 „Яденица”. 

Предварителният проект на Общ устройствен план на Община Белово не засяга 

територията на защитени зони ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-

буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила”. 
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При изготвянето на настоящата оценка за съвместимостта и степента на въздействие на  

ОУП върху предмета и целите на опазване на защитени зони ЗЗ BG0001386 

„Яденица”, ЗЗ BG0000304 „Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0000636 

„Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила” е спазен 

принципа за превантивността, като предметът на опазване на защитените зони е 

изведен приоритетно при отчитането на всички екологични ефекти, които противоречат 

на екологичните цели за обявяването им. Възприет е възможно най-лошият сценарий за 

всяко вероятно въздействие в рамките на научните предпоставки за съществуването на 

последното.  

В заключение, при изпълнение на всички смекчаващи и превантивни мерки, 

предвидени по законов и нормативен ред, както и тези от настоящия доклад, ще 

гарантират и сведат до минимум негативно действащите фактори върху целите и 

предмета на опазване на ЗЗ BG0001386 „Яденица”, ЗЗ BG0000304 „Голак”, ЗЗ 

BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-

буфер” и ЗЗ BG0000495 „Рила”, като при това положение, реализацията на 

разглеждания ОУП  ще бъде  СЪВМЕСТИМА  с тях.          

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително 

доказателства за това и предложение за конкретни 

компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по 

т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона 

ще бъде значително увреден от реализирането на плана, 

програмата и проекта,  и че не е налице друго алтернативно 

решение. 

Предвид направеното по-горе заключение, реализацията на разглеждания ОУП ще бъде 

съвместимо с предмета и целите на опазване в защитените зони,  не е необходимо да се 

разглеждат изключения по чл. 33 (1) от Закона за биологичното разнообразие и да се 

посочват компенсиращи мерки по чл. 34 от същия закон. 

11. Информация за използваните методи на  изследване, 

включително времетраене и период на полеви проучвания, 

методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на 

информация, трудности при събиране на необходимата 

информация.  

11.1 Използвана литература и източници на информация.  

Използвани са флористични, геоботанически и екосистемни методи за оценка на 

съвременното състояние и прогноза за измененията на флората, фауната и типовете 

местообитания. При разработването на Доклада за оценка степента на въздействие са 

използвани стандартните методи за полеви изследвания, прилагани за определяне на 

видовия състав при висшите растения и гръбначните животни. 

Оценката за степента на въздействие и прогнозата за бъдещи изменения е 

направена на базата на резултатите от: 

• Теренните проучвания - оглед на местата определени за устройствени зони, 

наблюдение за птици, обхождане на трансекти за гнезда на птици, наличие на 

земноводни и влечуги и защитени растения.  
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• Проучване на съществуващата научна информация – „Червена книга на България, 

„Орнитологично важните места в България и Натура 2000, „Атлас на гнездещите 

птици в България; 

•  Резултатите от докладите от проучванията по проект на МОСВ:„Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I; 

•  Изискванията на основните нормативни документи, свързани с 

природозащитното законодателство: Инструкция за оценка на защитени зони по чл.7 

ал. 3 във връзка с чл. 6 ал. 1 т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие; 

•  Стандартни формуляри за набиране на данни за защитените зони; Заповеди за 

обявяване на защитените зони; 

Наблюденията на птиците са извършвани рано сутрин по време на излитането от 

местата за нощуване. Допълнителни данни са събрани чрез периодично стационарно 

наблюдение за локализиране на местата за хранене в земеделските и горски площи. 

Проучванията са извършвани с помощта на бинокъл Opticron с увеличение 8 x 40. 

При проучванията на фауната в района са използвани и данните от следните 

литературни източници: Бигон и др. (1989а,б), Ботев & Пешев (1985), Бешков & Нанев 

(2002), Костадинова (1997, 2002), Нанкинов (2000), Нанкинов и др. (1997), Наумов & 

Станчев (2004), Петров (1990), Симеонов § Мичев (1991), Симеонов и др. (1990), 

Костадинова & Михайлов (2002), резултатите от докладите от проучванията по проект 

на МОСВ: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I. 

При изследване на растителния свят в границите на устройствените зони е използван 

маршрутният и полустационарен метод за визуално наблюдение. Определянето на 

видовете е извършено по Флора на Република България, том 1-10 (Йорданов, 1963- 

1979; Велчев, 1982-1989, Кожухаров, 1995) и по Определител на висшите растения в 

България (Кожухаров, 1992) и по Определител на растенията в България (Делипавлов и 

Чешмеджиев, 2003). 

Определянето на местообитанията е според Ръководството за определяне на 

местообитания от европейска значимост в България (Кавръкова, Димова, 

Димитров,Цонев & Белев, 2005). 

За определяне на земноводните и влечугите е ползван Определител на земноводните и 

влечугите в България. София, Зелени Балкани, 2007г. 

При определяне на засегнатите площи е работено в среда на Географски 

информационни системи. 

Методи за прогноза и оценка на въздействието 

Оценките са извършени въз основа на нормативната база по българското екологично 

законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на околната среда, 

Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и 

произтичащите от тях нормативни документи. Методиката за оценка се основава на 

изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони, като в детайлите са следвани 
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изискванията на методичното ръководство на Европейската комисия за Оценка на 

планове и проекти, значително засягащи Натура 2000 места. 

При прогнозите и оценките на въздействието е ползван многогодишния практически 

опит, натрупан при проучването и мониторинга на, защитени територии, на редки, 

застрашени и защитени видове в България. При определяне на параметрите, според 

които се оценява въздействието върху видовете, са използвани резултати от теренните 

наблюдения, резултатите от докладите по „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, както и 

литературни данни. Взети са предвид и методическите указания в „Оценка на планове и 

проекти значително засягащи НАТУРА 2000 места, Методическо ръководство по 

разпоредбите на чл. 6 (3) и чл. (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО". 

За определяне представителността на природните местообитания в планираните 

устройствени зони и оценяване на въздействието е използвано Ръководство за 

определяне на местообитания от Европейска значимост в България (2005), резултатите 

от докладите по „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I” и Ръководство за определяне и установяване на 

благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 

92/43/ЕИО (Зингстра и др. 2009). Приложени са критериите описани в Ръководството за 

оценка на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни 

местообитания и видовете по НАТУРА 2000 в България (2009) . Взети са под внимание 

консервационната стойност на хабитатите съгласно Закона за биологичното 

разнообразие (2002), респ. съгласно Директива 92/43/ЕЕС. За оценка и прогноза на 

въздействието върху компонентите на природната среда и възможността за преки и 

косвени въздействия върху месообитания са използвани главно методиките упоменати 

в "Справочник на съществуващите методи за оценка и прогноза на въздействието върху 

околната среда", издание на МОСВ, 1997 год. 

За оценка и прогноза на въздействието върху херпетофауната е използвана базата 

данни от „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I и чрез използване на ГИС-софтуер. 

За оценка състоянието на бозайниците са използвани преки теренни наблюдения и 

литературни източници. Оценките са извършени въз основа на нормативната база по 

българското екологично законодателство, адаптирано с европейското. Ползвани са и 

„Червена книга на България”, Натура формулярите на защитените зони, наличната 

Информационна система за защитени зони от екологичната мрежа на Натура 2000. 

Степента на въздействие е оценена на базата на стандартните критерии за оценка на 

въздействията, залегнали в Европейските директиви - дългосрочност, обратимост, 

периодичност, кумулативност, тип на въздействие (основно, вторично), възможност да 

бъдат приложени смекчаващи/компенсиращи мерки. Направените анализи и изводи са 

в съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз, на всички 

международни конвенции, по които Република България е страна и хармонизираното 

българско природозащитно законодателство. За оценка на кумулативния ефект върху 

защитената зона е ползвана базата данни на РИОСВ и МОСВ. 
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11.2 Използвани методики, ръководства и методи на изследване.  

i. Общ устройствен план (ОУП) на община Белово, фаза „Предварителен проект” 

ii. Конвенция на ООН за опазване на биологичното разнообразие (в сила в България от 

16.07.1996 г. – ДВ бр. 19/1999 г.) 

iii. Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91/25.09.2002 г., попр. 

бр.98/18.10.2002 г., посл. изм. в бр. 22/11.03.2014 г.Закон за биологичното 

разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. бр. ДВ., бр. 21 от 

13.03.2020 г.) 

iv. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

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

на защитените зони ( Обн. ДВ. бр.73 от 11 Белово 2007 г., посл. изм. ДВ бр. 3 от 

05.01.2018 г.) 

v. ДИРЕКТИВА на Съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна.  Directive 92/43/EEC on the conservation of 

natural habitats and of wild fauna and flora. - OJ L 206, 22.7.1992 

vi. ДИРЕКТИВА на Съвета 79/409/ЕИО от 02.04.1979 за опазване на дивите птици 

vii. ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30.11.2009  

относно опазването на дивите птици 

viii. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона ЗЗ BG0000304 „Голак”, 

2008.02.  

ix. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона ЗЗ BG0000578 „Река 

Марица”, 2008.02. 

x. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона ЗЗ BG0001386 „Яденица”, 

2008.02. 

xi. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, 

2008.02. 

xii. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер”, 

2008.02. 

xiii. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона ЗЗ BG0000495 „Рила”, 

2008.02. 

xiv. География на България, 2002, Географски институт при БАН 

xv. Обща биогеография. Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 1994 г. 

xvi. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България 

xvii. Бондев, И., 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600000 с обяснителен 

текст. Университетско издателство “Климент Охридски”. София 

xviii. Апостолова, И., Славова, Л., 1997. Конспект на растителните съобщества в 

България. София, БАН 

xix. Любенова М., 2004. Фитоекология. Академично издателство “Марин 

Дринов”,София 

xx. Асьов, Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев, 2006. Конспект на висшата флора 

на България. Българска фондация Биоразнообразие, София 
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xxi. Велчев, В. (отг. ред.). 1982. Флора на НР България. Т. 8. Изд. БАН, София. 

xxii. Велчев, В. (отг. ред.). 1989. Флора на НР България. Т. 9. Изд. БАН, София. 

xxiii. Йорданов, Д. (отг. ред.). 1963-1979. Флора на НР България. Т. 1 – 7. Изд. БАН, 

София. 

xxiv. Велчев, Вл., Ст. Кожухаров, М. Анчев (ред.), 1992. Атлас на ендемичните растения 

в България. БАН, София. 

xxv. Кожухаров, С. (ред.). 1992. Определител на висшите растения в България. Наука и 

изкуство, София. 

xxvi. Пешев, Ц., Д. Нанкинов, Д. Пешев, 2003. Гръбначните животни в България. 

„Булвест”, София 

xxvii. Пешев и др., 1964. „Учебна практика по зоология на гръбначните животни”, ДИ 

„Наука и изкуство”, София. 

xxviii. Бешков, В., К. Нанев, 2002. Земноводни и влечуги в България. „Пенсофт”. София 

xxix. Бисерков, В. (Ред.). 2007. Определител на земноводните и влечугите в България. 

София, Зелени Балкани 

xxx. Карапеткова M., M. Живков, 1995. Рибите в България. Sofia. "Гея Либрис" 

xxxi. Карапеткова M., M. Живков, Александрова-Колеманова K. 1993. Статус и оценка 

на рибните ресурси в България. В: Национална Стратегия за опазване на 

биоразнообразието. Том I.  

xxxii. Попов, В., А. Седефчев, 2003. Бозайниците в България. Определител. „Геософт” 

ЕООД, София 

xxxiii. Иванова, Т., 2005. Концепция за опазване на прилепна фауна и местообитания в 

България в рамките на Натура 2000. Национален природонаучен музей – БАН. 

xxxiv. Петров Б.2008. Прилепите – методика за изготвяне на оценка за въздействие 

върху околната среда и оценка за съвместимост. Наръчник за възложители и 

експерти в областта на околната среда. Национален природонаучен музей – БАН, 88 

с.  

xxxv. Янков П. Видов състав на кълвачите в населените места на България. “Природа”, 

(НРБ), 1986 

xxxvi. Орнитологично важни места в България и Натура 2000. БДЗП, София 

xxxvii. Симеонов С., T. Мичев. 1991. Птиците на Балканския п-ов. Петър Берон, София 

xxxviii. Атлас на гнездящите птици в България, БЗДП, 2007 г. 

xxxix. Червена книга на България, БАН, 2012 г. 

xl. Основни райони за пеперуди в България (http:// www.lepidopterology.com/ 

butterfly_areas_bg /index_bg.php.) 

xli. Ботев, Б., Ц. Пешев, (ред.), 1985. Червената книга на НР България.1985.   Том II: 

Животни, Изд. на БАН, София.  
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2009. Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове 

природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска 

фондация Биоразнообразие. София 

ix Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7, ал. 3 и 4 от Закона за биологичното 

разнообразие, включващи местообитания на видове птици. 

x Костадинова И., М. Михайлов (съст.), 2002. Наръчник за НАТУРА 2000 в България. 
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Собствени теренни наблюдения и проучвания на терените от ОУПО на територията на 

община Белово: 

- Площни; 

- Маршрутни; 

- Стационарни; 

12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3. 

• Копия от Дипломи за завършено висше образование с образователно-

квалификационна степен ,,магистър”;  

• Документи, удостоверяващи стаж по специалността съгласно чл. 9, ал. 1 т. 2 и 

т. 3 от Наредбата за ОС; 

• Декларации съгласно чл. 9 ал. 3 от Наредбата за ОС 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ – ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА. 

• Схема на ОУП, фаза Предварителен проект с нанесено разположение на ЗЗ 

BG0000304 „Голак”, ЗЗ BG0000578 „Река Марица”, ЗЗ BG0001386 „Яденица”, 

ЗЗ BG0000636 „Ниска Рила”, ЗЗ BG0002129 „Рила-буфер” и ЗЗ BG0000495 

„Рила” спрямо границите на ОУП на община Белово; 

• Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС. 


