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ВЪВЕДЕНИЕ
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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият доклад за оценка степента на въздействие на предварителен проект на Общ
устройствен план (ОУП) на Община Вършец върху предмета и целите на опазване на
защитените зони е изготвен на основание Изх.№2143/20.07.2018г. и Изх.№2721/12.10.2020г.,
(Приложение) на РИОСВ – Монтана, издадени по реда определен в чл. 31, ал. 4 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) и чл.20, ал.1 и във връзка с чл. 40, ал.5 от Наредба за
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Част от територията на Община Вършец, за която се изготвя Общ устройствен план (ОУП),
попада или се намира в близост до границите на следните защитени зони, съгласно чл.6 от
Закона за биологичното разнообразие:
 За опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
- BG0000166 „Врачански Балкан”;
- BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан”;
- BG0000593 „Билерниците”
 За опазването на дивите птици
 BG0002090 „Берковица“;
 BG0002053 „Врачански Балкан“;
 BG0002002 „Западен Балкан“.
Устройственото планиране на територията на Община Вършец е свързано с вероятно
въздействие върху горецитираните защитени зони от Натура 2000, поради което попада под
разпоредбите на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното разнообразие. Оценката на степента
на въздействие се извършва чрез процедурата по ЕО, като на основание чл.34, ал.1 от
Наредбата за ОС в доклада за ЕО се включва като отделно приложение и доклад за оценка на
степента на въздействие на проекта за ОУП върху предмета и целите на защитените зони.
Настоящият доклад е разработен в обхвата на изискванията на чл. 23, ал. 2 на Наредба за
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони при
отчитане на критериите по чл. 22 на наредбата за ОС.
Освен процедурните изисквания при оценката на вероятността от отрицателни въздействия и
тяхната значимост са взети предвид и следните принципи:
 Принципът на предпазливост, залегнал като основа за опазване на околната среда в
Договора за създаване на ЕС, в конкретния случай възприет като приемане на
възможно най-лошия сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на научните
предпоставки за съществуване на такова въздействие.
 Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката.
 Връзката между чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕИО 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 благоприятният природозащитен статус на
видовете и местообитанията.
 Освен основните параметри за благоприятен статус на всеки вид и местообитание, са
оценени и въздействията на структури, функции и роля важни за съответните видове
и природни местообитания.
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Данни за възложителя:
Възложител: Община Вършец
Адрес за кореспонденция: гр. Вършец 3540, бул. „България” № 10
Лице за контакти: арх. Пламен Стоянов – Гл. архитект на Община Вършец
Адрес на лицето за контакти: гр. Вършец 3540, бул. „България” № 10
Тел: 0878523021
1. Анотация на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Вършец
Нормативното основание за изготвяне на Общ устройствен план на Община Вършец се
съдържа в чл.124 (1) и §123 (1) от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, в изпълнение на които Общински
съвет гр.Вършец с Решение №684 по Протокол №51/31.01.2019г. приема и одобрява планово
задание за изработване на проект за ОУП на Община Вършец.
Възложител на Общия устройствен план е Община Вършец. Планът ще бъде одобряван от
общински съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ) към Община Вършец.
Общият устройствен план е стратегически документ от регионално значение, който дава
конкретни предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички
стратегически документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава
отражение на прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината.
Общия устройствен план се явява ключов документ за постигане на дългосрочно устойчиво
развитие на Община Вършец.
С проекта на ОУП на Община Вършец се предвижда стимулиране развитието на собствените
ресурси чрез изградените или в процес на усвояване територии за рекреация, отдих и
туризъм, за производство, за техническа инфраструктура и за социална инфраструктура от
международен, национален и регионален аспект. Новата визия отразява потенциала за
развитие на общината като балнеологичен курорт и предвижда балансирано и устойчиво
развитие, водещо до стабилен икономически ръст, висок стандарт на живот и съхранена и
оптимизирана околна среда в краткосрочен и средносрочен план.
Визията „Община Вършец - Национална марка за природен и балнеоложки туризъм,
привлекателно и спокойно място за живот с устойчиво икономическо развитие и грижа за
околната среда“, както и нейното лого „Вършец - град/община на здравето” е подкрепена и
с устройствените решения на проекта на ОУП.
Проекта на ОУП осигурява урбанистична основа за постигане на икономически растеж и
висока конкурентоспособност с хоризонт 2035 г. В тази връзка предвижданията на плана са
насочени към:
 Актуализиране територията на населените места, като отразява промените в
регулационните граници и възможностите за бъдещо развитие;
 Отреждане на терени с възможност за развитие на селски туризъм от сферата на
малкия и среден бизнес;
 Предвижда подходящи устройствени решения, с минимално засягане на земеделските
и горски територии, така че да бъде съхранено природно богатство на общината;
 Възможности за разработване на пешеходни маршрути, които да обвържат в единен
туристически пакет обектите на културното, историческото и природно наследство;
 Защита на извънградския ландшафт, като не се допуска прекалена урбанизация,
контрастиращи архитектурни стилове и замърсяване;
 Благоустрояване, озеленяване, създаване на места за активен и пасивен отдих като
част от зелената система на общината;
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 Осигуряване на качествени транспортни връзки към туристическите обекти;
 Развитие на линейните и обектови елементи на инженерната инфраструктура на
територията на общината.
 Местоположение и обща площ, характеристика на територията
Община Вършец е разположена в Северозападна България. Тя е част от Област Монтана,
Северозападен регион за планиране (ниво 2). Границите на общината са:
 на изток с общините Враца и Криводол;
 на северозапад с Община Берковица;
 на юг с Община Своге.

Фиг.1. Географска карта на Община Вършец
Територията на Община Вършец обхваща площ от 24000.7 ha. Съгласно баланса на
територията, съществуващите урбанизирани територии в т.ч. населени места, техническа и
транспортна инфраструктура заемат площ от 1033.5 ha или 4.3% от територията на
общината. Горските територии в общината заемат значителна площ от 12837.2 ha (53.5%),
следвани от земеделските земи с 9999.8 ha (41.7%). Територии отредени за природозащита защитени територии и защитени зони заемат 85.8% (33238.8 ha) от територията на общината.
Голяма част от територията на общината и горите в източната й част попадат в границите на
ПП „Врачански балкан“.
В административно отношение общината се състои от девет населени места – 1 град и осем
села. Административният център е град Вършец, обединяващ около себе си осем населени
места – с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово,
с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново, с Черкаски.
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Селищата са равномерно разпределени на територията на общината, а град Вършец е изявен
като неин център преди всичко със своята големина като територия и население. Развитието
на урбанизираната територия в отделните селища е неравномерно. Докато в гр. Вършец и
с. Спанчевци има наличие на инвестиционен интерес, има процедирани през последните
години подробни планове, както и ново строителство, то в останалите села почти липсват
такива. Всички селища имат подробни устройствени планове, като за селата те са само
регулационни, докато за гр. Вършец има и застроителен план. Плановете са остарели и се
нуждаят от актуализация.
Планинската част на общината включва части от западна Стара
Врачанска планина – Страшерски дял). Те заграждат от югозапад и
котловина, която представлява хълмисто плато с 1000 m средна
Неговата периферия се оформя от реките Лева, Черна и Ботуня.
общината е „Тодорини кукли“ (1785 m н. в.).

планина (Козница и
от изток Вършецката
надморска височина.
Най-високият връх в

В Община Вършец попада част от природен парк „Врачански Балкан“ и характерния скален
масив „Котля“. В неговото подножие над с. Долно Озирово е изградена волиера за
изкуствено подхранване и реинтродукция на белоглави и египетски лешояди. Това е проект
на природния парк, наречен “Възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид във
Врачанска планина”, който се развива от 2003г. Туристическа пътека от с. Долно Озирово
води до изградено място за наблюдение на волиерата и птиците. По проекти на природен
парк „Врачански Балкан“ е предвидено и изграждане на посетителски център за наблюдение
на лешоядите в с.Долно Озирово.
На 12 km от Вършец под връх „Тодорини кукли“ се намира Клисурският манастир, основан
още през първата половина на 13 век. Иконостасът в храма е обявен за паметник на
културата. Манастирският комплекс предоставя големи възможности за развитие на
културен и екотуризъм.
Разположението и природните дадености на Община Вършец са благоприятни с оглед понататъшното развитие на общината преди всичко като туристическа дестинация. Едно от
най-големите богатства на общината са минерални извори, които са обособили две основни
курортни зони – „Вършец” и „Спанчевци/Минкови бани”. Туризмът е основен приоритет за
Община Вършец. Дейността на Туристическия информационен център е насочена основно
към разширяване на културния туризъм и рекламната дейност за града. Общината участва
самостоятелно и съвместно с други общини в международни борси, изложения, инициативи
в сферата на туризма.
Въпреки установените традиции, отчетеното развитие и благоприятните фактори, в сектора
на туризма в общината има непреодолени слабости: недобре развит туристически продукт
като цяло, неразвита мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма, лошо състояние и
ограничен достъп до природни и културно-исторически обекти, недобра база за настаняване.
Необходимо е подобряване на транспортния достъп до туристическите обекти, изграждане и
подобряване на съпътстващата публична инфраструктура около обектите – паркинги,
маркировка, информационни табла, указателни табели и др. Досегашното развитие на
туризма е ограничено основно в гр. Вършец и с. Спанчевци. Подценени са даденостите в
останалите селища, които също имат потенциал да привлекат посетители при създаване на
подходящи условия за алтернативни форми на туризъм.
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 Основни цели и предмет на плана
Основната цел на Общия устройствен план е да осигури устойчиво развитие на Община
Вършец в съответствие със специфичните природни и обществено-икономически дадености
и да създаде най-благоприятни условия за обитаване, труд и отдих на населението в
общината. Решенията на задачите, които произтичат от основната цел съответстват на
нормативната уредба за устройство на територията и на съвременните постановки за
интегрирано пространствено планиране, ресурсна ефективност и адаптация към промените.
Перспективите за Община Вършец са свързани с развитие на туризма, както и с цялостно
подобряване на условията за обитаване и съхраняване на природната среда. Целта е развитие
на туризъм през всички сезони, утвърждаване на общината като водеща дестинация в
балнеолечението и спа– туризма в национален мащаб и реализиране на общинското мото
„Вършец – град на здравето”. В тази връзка, проекта на ОУП предлага адекватен и
съвременен пространствен модел за развитие на общината, както формулира подходяща
политика и нормативни рамки за неговата реализация.
Цялостното подобряване на условията за обитаване налага пространствено развитие и на
производствените зони, селското и горско стопанство. С правилата и нормативите за
прилагане на Общия устройствен план на Община Вършец се определят изискванията,
устройственото и функционалното предназначение и ограниченията при застрояването,
ползването и опазването на територията.
 Концепция за пространствено развитие и устройствено планиране
Развитието на урбанизираните територии в общината е подчинено на възприетата концепция
за структура на селищната мрежа и основните туристически зони. В рамките на общината са
формирани две селищни групи, които са едновременно и основни туристически зони.
Селищна група и туристическа зона 1 е с център гр. Вършец и включва също селата
Спанчевци, курорта Минкови бани и селата Долна Бела речка и Горна Бела речка. До голяма
степен зона 1 е вече формирана. Тя включва град Вършец, в който е съсредоточена
социалната инфраструктура – образование, здравеопазване, административно обслужване.
Освен това в нейния център е разположен главният минерален извор с дебит 15 l/s и село
Спанчевци (с кв. Минкови бани), в което е ситуиран вторият извор на минерална вода (дебит
5 l/s) и съответната инфраструктура за тяхното използване (минерални бани за лечение,
сгради за подслон – хотели и частни вили за туристи, заведения за развлечение, зелени
площи за отдих и т. н.). Предвижданията на проекта на ОУП тук са за доразвиване на зоната,
както и за подобряване на условията за обитаване и съхраняване на природната среда.
Селищна група и туристическа зона 2 е с център с. Долно Озирово и включва също селата
Стояново, Черкаски, Драганица и Горно Озирово. Втората зона е перспективна. Основен
туристически интерес в нея са чистият планинско-равнинен климат, възможности за
развитие на селски, ловен и еко туризъм. Тези дейности могат допълнително да се подкрепят
при евентуална реализация на заложения в проекта терен за голф комплекс от 154 hа.
Теренът се намира в землището на село Черкаски, има плавен наклон и преобладаваща
форма на собственост „стопанисвано от общината“. По-голямата част от територията в
момента е заета от пустеещи земи, бивши лозя, а останалата представлява стопански гори,
които биха могли успешно да се интегрират в бъдещия комплекс, без да се премахват.
Подобна инвестиция в района значително ще утвърди в бъдеще втората туристическа зона на
Община Вършец. В перспектива е целесъобразно развитие на урбанизираната територия на
с.Долно Озирово и съсредоточаване на социална инфраструктура, която да обслужва и
останалите населени места от селищна група 2.
9

Доклад за оценка степента на въздействие на “Общ устройствен план на Община Вършец“ с предмета и целите на
опазване на защитени зони „Врачански балкан“ с код BG 0000166, „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код
BG0001040, „Билерниците“ с код BG000059, „Берковица“ с код BG0002090, „Врачански балкан“ с код BG0002053, и
„Западен Балкан“ с код BG0002002

Фиг. 2. Схема – структура на селищната мрежа и основни туристически зони
Основна връзка между двете зони се явява направлението на път III-162 от Вършец към
Враца и Монтана. Очакванията са за засилен интерес към изграждане на нови обекти в
близост до третокласния републикански път. Значението на тази ос за развитие на туризма е
допълнително подсилено с предвиждане на велоалея по поречието на р. Ботуня. В
проектното предложение алеята започва от края на гр. Вършец, следва реката предимно по
брега, който е срещуположен на третокласния автомобилен път и достига на север до
местността Сопово, където туристически интерес представляват скалите в коритото на
реката и 100 годишния стоманен мост. Веломаршрутът е с плавен наклон и дължина 11 km в
едната посока. По този начин ще се създаде една добра възможност за нови познавателни
веломаршрути и ще станат по-достъпни голяма част от природните и културни
забележителности в общината.
 Прогноза за икономическо развитие по сектори
Инвестиционният интерес и усвоените вече терени, както и промененото предназначение на
земеделски земи с цел други дейности, подсказват в какви посоки се ориентира
локализацията на активности и инвестиции. С устройствените решения в проекта на ОУП на
Община Вършец се създадат условия за реализиране на местните потенциали по цялата
територия на общината по устойчив начин, а пазарната инициатива ще реши кога тези
решения ще намерят своята реализация.
Селско стопанство. Потенциалът на земеделските земи се счита за предпоставка в
развитието на общината, като един от приоритетите на общинския план за развитие е свързан
с формирането на модерен аграрен сектор. Това е и основанието устройствените решения, в
разглежданата територия, да предлагат максимална защита на земеделските земи и
ограничения при смяната на предназначението им. С проекта на ОУП се ограничава в
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разумни граници отнемането на земеделски земи за нуждите на урбанизацията. Общото
намаление на земеделските зими в общината е с 4.2% или 1006.3 ha, като в тази площ се
включват и отразените с проекта на ОУП реализирани ИП и одобрени ПУП до момента,
съгласно изискванията на ЗУТ. В т.20 от Приложение № 1 на правила и нормативи за
прилагане на ОУП се предвижда, означените в проекта терени като земеделски земи с площ
от 8993.5 ha да бъдат, без възможност за промяна на предназначението с цел застрояване. В
тях се допуска единствено изграждане на проводи и съоръжения на инженерната
инфраструктура, при спазване изискванията на 3ОЗЗ.
Хипотезата за развитие на аграрния сектор се гради върху допусканията за реализиране на
следните мерки в перспектива:
 Да
се
гарантира
възстановяването
и
запазването
на
терените
за
зеленчукопроизводство, технически култури, овощни и лозови насаждения;
 Развитие на екологично селско стопанство чрез: създаване и инвестиране в бази за
екологично чисто производство (биопроизводство), в т.ч. лозови;
 Развитие на модерно планинско животновъдство, в т.ч. създаване на малки
високопланински ферми.
Общият устройствен план на общината отчита интереса за развитие на селското стопанство,
като предвижда определянето на терени за складови дейности, съхраняване на
обработваемите земи и др.
Горско стопанство. Горите на територията на Община Вършец попадат в обхвата на ТП
„ДГС Берковица”. С проекта на ОУП управлението, опазването и използването на горите се
съобразява изцяло с:
 Предвижданията на Горскостопанския план, при запазване структурата на горите по
основни дървесни видове и функции и конкретни насоки и действия за всяко
насаждение.
 С режима на дейностите определен в заповедите за обявяване на защитени територии и
зони, както и с утвърдените планове за управление по реда на ЗЗТ и ЗБР;
 Залегналите в Правилата и нормативите към ОУП мерки за горите, попадащи в
устройствени зони.
Опазването на горския ландшафт е пряко свързан с деликатната, регламентирана намеса и
правилното и навременно провеждане на горскостопанските мероприятия. Така горите ще
изпълняват пълноценно стопанските си, рекреационните, защитни, екологични и
естетическите функции.
Промишлеността е основен динамизиращ и опорен отрасъл в малки общини като Вършец.
Нейното развитие стабилизира селищната мрежа и задържа местното, особено по-младо
население. Поставя се акцент върху развитието на различни отрасли на леката промишленост
като възможност за осигуряване на повече работни места. Устройствената концепция на
стопанските дейности включва:
- Създаване на условия за ново пространствено развитие на дейности в привлекателни за
инвеститорите места, в т. ч. и по направлението на път III-162 от Вършец към Враца и
Монтана. В проекта на ОУП са предвидени нови производствени зони на изхода от
Вършец, при разклона за с. Долно Озирово, при с. Стояново. Смесена
многофункционална зона (Смф) е проектирана в близост до местност Сопово на
р. Ботуня, където могат да се изградят крайпътни търговски обекти. Отделно всяко от
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-

селищата получава възможност да развие скромна по площ зона за производствени
дейности.
Съществуващи производствени терени, които са извън селищните граници са отредени
за зони Пп. Този вид зона дава възможност за реализиране на богат спектър от обекти с
най – различни функции. С това се цели да се облекчат бъдещите процедури, свързани
с възможностите за реализиране на инвестиционни проекти.

 Устройствени предложения по населени места
Град Вършец. В проекта на ОУП жилищното застрояване на града се запазва като
преобладаващо нискоетажно (Жм). Кварталите с комплексно застрояване, които са
изградени преди повече от тридесет години имат височина на застрояване над 10m и са
обособени в зони Жк. В тях съществува възможност единствено за благоустрояване на
междублоковите пространства. Градът запазва функцията си на балнеолечебен курорт от
национално значение. Основната база на общината за настаняване на туристи ще продължи
да се развива във Вършец, в предвидените за тази цел курортни зони (Ок). Проекта на ОУП
предвижда разширение на строителните граници на населеното място, включвайки
непосредствено прилежащи терени, в които се потвърждава наличието на съществуващи
сгради, или част от тях са с вече променено предназначение, но са разпръснати,
самостоятелни или не са в обособени зони.
За гр. Вършец се предлагат следните устройствени намеси:
1. Нови жилищни територии (Жм) на изток и запад с обща площ от 51.95 ha. Отразява
наличие на съществуващи жилищни сгради и терени с действащ ПУП.
2. Курортни устройствени зони (Ок) с площ от 62.19 ha, разположени в непосредствена
близост, южно и северозападно от Вършец. За част от зоните има действащи ПУП
и/или се потвърждава наличието на съществуващи жилищни и вилни постройки.
3. Рекреационни устройствени зони за вилен отдих (Ов) с площ от 76.4 ha, които
обхващат по - отдалечени, но частично застроени територии главно в посока югоизток
от кв. Заножене.
4. Смесена многофункционална зона (Смф). Предвижданията на плана за град Вършец
са за развитие на терени с отреждане за Смф на площ от 11.9ha основно в западна
посока към пътя за Спанчевци, където очакванията са да се разположат както
производствени, така и обществено обслужващи дейности и преди всичко търговия.
5. Производствени зони (Пп). Проекта на ОУП предвижда нарастване на
производствените територии в северната промишлена зона на град Вършец, както и в
западна посока към пътя за Спанчевци. Отразени са също терени с действащи ПУП,
както и съществуващи стопански дворове. Новопредвидените производствени терени
са с площ от 34.3 ha.
6. Проектна ски зона (Са1) в подножието на планинския масив Козница с обща площ от
1790.3 ha, от които 265.51 ha в землището на с.Спанчевци и 1524.79 ha в землището на
гр.Вършец. В по-далечна перспектива и при наличие на инвестиционен интерес,
наличните туристически дадености на зоната около гр. Вършец могат съществено да
се подсилят от възможността за изграждане на ски зона в подножието на планинския
масив Козница. Северните склонове и надморската височина в диапазона 1000 –
1700m са относително добра даденост в това отношение още повече, че развитието на
зимните спортове ще бъде допълнение към вече утвърден курорт, а не изцяло ново
начинание. Подробно решение на съоръженията и ски пистите за зоната ще бъдат
изготвени със специализиран подробен устройствен план, съгласно чл. 111 от ЗУТ. На
настоящото ниво на проектиране – ОУП на община е заложено само
местоположението на зоната. В правилата и нормативите към плана е уточнено, че на
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територията могат да се разположат ски писти, лифтове и паркинги без възможност за
изграждане на бази за настаняване на туристи. В урбанизираните територии към
селищата има предвидени достатъчно възможности за изграждане на хотели и къщи
за гости. Специализирания ПУП следва да обхваща цялата зона. Не се допуска
изработване на планове за отделни имоти. Предвид спецификата на територията,
която обхваща проектната ски зона, в правилата и нормативите е заложено
ограничение, с което окончателния проект на СПУП следва да бъде съобразен. В тази
връзка на етап проектиране следва да се избере такова решение за ситуиране на
предвидените с СПУП трасета за практикуване на зимни спортове, че да се запазят
съществуващите в района естествени природни местообитания.
7. Терен за атракционен парк (Са). Предложение на настоящия ОУП, което цели
допълване на възможностите за развлечение на туристите е отреждането за Спорт и
атракции на терен с площ от 90.9 ha, разположен до пътя между кв. Заножене и
Минкови бани. Голяма част от този терен е залесена със специални гори, които на
етап СПУП трябва да бъдат запазени, а атракциите да се развиват в незалесените
зони. Съобразно инвеститорския интерес, предпочитанията на местните жители и
допълнителни проучвания в следващи проектни фази атракциите могат да включват
писти за картинг и трасета за мотокрос или спортни игрища и изкуствена ски писта
или други дейности, запазващи в по - голяма степен специфичния ландшафт и
растителна покривка на териториите. В зоната не се допуска застрояване с места за
настаняване.
Развитие на зелената система на град Вършец:
8. С проекта на ОУП зелената система на Вършец се обогатява с нови зони за паркове и
градини (Оз) на площ от 96.2 ha.
9. Предвижда се защитно озеленяване (Озс). ОУП определя зона за защитни зелени
пояси на площ от 0.1 ha между новоотредените производствените зони и териториите
за обитание, с оглед осигуряване на добри здравно–хигиенни условия. Забранява се
строителството в терените за защитно озеленяване, а достъпът до имотите през
поясите се регламентира с ПУП.
10. С проекта на ОУП се отрежда терен за разширение на гробищния парк на града (Гр/1),
с площ от 1.45 ha, както и разширение на гробищния парк в кв. Заножене (Гр/2), с
площ 0.34 ha.
Общата площ на новопредвидени устройствени зони в землището на град Вършец е 691.2 ha.
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Зона

Жм –
Жилищна
устройствена
зона с
преобладаващ
о ниско
застрояване

Ок – Курортна
зона

Макс. плътност
на застрояване
в%

60

30

Таблица 1-1: Новопредвидени устройствени зони за землище гр. Вършец
Устройствени параметри
Площ
Местоположение спрямо
Мин.
Мак.
Макс. кота
(дка)
Защитена зона
озеленена
Цвят
Кинт
корниз в м
площ в %

1.2

1.2

40

50

10

12

Забележка

Жм/10 (частично -10.9ha),
Жм/25 и Жм/31 изцяло
попадат в BG0001040

За част от зони Жм/12, Жм/14,
Жм/19, Жм/21 и Жм/13 има
действащи ПУП;

обща площ в ЗЗ - 11.32ha

Кафяво

Жм/4 - 2.7,
Жм/5 - 31.8,
Жм/8 - 49.7,
Жм/10 - 114.9,
Жм/11 - 0.3,
Жм/12 - 47.1,
Жм/13 - 56.7,
Жм/14 - 26.0,
Жм/16 - 13.6,
Жм/18 - 48.9,
Жм/19 - 57.4,
Жм/21 - 7.0,
Жм/22 - 45.8,
Жм/23 - 2.4,
Жм/25 - 2.9,
Жм/27 - 5.1,
Жм/31 - 0.9,
Жм/33 - 0.6,
Жм/34 - 5.7
общo – 519.5 дка (51.95 ha)

В част от зони Жм/4, Жм/5, Жм/8,
Жм10, Жм/12, Жм/16, Жм/18,
Жм/22, Жм/25, Жм/27, Жм/31,
Жм/33, Жм/34 се потвърждава
наличието на съществуващи
жилищни постройки.

Зелено с
вертикале
н червен
щрих

Ок/4- 82.0,
Ок/7- 356.4,
Ок/9- 60.2,
Ок/10- 50.7,
Ок/11- 20.2,
Ок/12- 7.2,
Ок/13- 10.8,
Ок/14- 8.3,
Ок/15- 9.6,
Ок/16- 16.5
общo – 621.9 дка (62.19ha)

Ок/11, Ок/12, Ок/13, Ок/14,
Ок/15 и Ок/16 с обща площ
от 7.26 ha попадат в
BG0001040

За зона Ок/12 има действащ ПУП;
За част от зони Ок/7, Ок/9, Ок/11,
Ок/13, Ок/14 и Ок/16 има действащ
ПУП;
В част от зони Ок/7 и Ок/11 се
потвърждава
наличието
на
съществуващи жилищни и вилни
постройки;
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Зона

Ов –
Вилна зона

Смф –
Смесена
многофункцио
нална зона

Пп - Предимно
производствен
а устройствена
зона

Оз –
Устройствена
зона за
озеленяване,
паркове и
градини

Макс. плътност
на застрояване
в%

40

60

80

Таблица 1-1: Новопредвидени устройствени зони за землище гр. Вършец
Устройствени параметри
Площ
Местоположение спрямо
Мин.
Мак.
Макс. кота
(дка)
Защитена зона
озеленена
Цвят
Кинт
корниз в м
площ в %

0.8

1.4

2.5

50

30

Кота корниз
7м,
кота било
10м

Жълто с
вертикале
н зелен
щрих

Ов/1- 164.1,
Ов/2- 58.2,
Ов/3- 74.9,
Ов/4- 46.2,
Ов/5- 101.9,
Ов/6- 38.7,
Ов/7- 241.7,
Ов/8 - 38.0
общo – 763.7 дка (76.4 ha)
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Тъмно
розово с
вертикал
ни сини
райета

Смф/2 – 6.2,
Смф/3 – 49.7,
Смф/4 – 7.8,
Смф/5 – 45.5,
Смф/6 – 10.0
общo – 119.2 дка (11.9 ha)

Тъмно
лилаво

Пп/1- 5.5,
Пп/2- 102.1,
Пп/3- 59.1,
Пп/4- 2.8,
Пп/5- 52.7,
Пп/7- 50.1,
Пп/8- 0.5,
Пп/11- 20.4,
Пп/14- 11.4,
Пп/15- 8.8,
Пп/17- 6.2,
Пп/18- 13.9,
Пп/19- 9.6
общo – 342.6 дка (34.3 ha)
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Устройството и застрояването се осъществяват след
изработване на ПУП, съобразен с целите на
застрояване и нормативите отредени в Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони

Зелено

Оз/2 – 3.0,
Оз/3 – 14.1,
Оз/10 – 96.0,
Оз/17 – 318.6,
Оз/21 – 527.4,
Оз/23 – 3.0
общo – 962.1 дка (96.2 ha)

Ов/7(частично) с площ от
2.5 ha, попада в BG0001040

Забележка

В част от зони Ов/1, Ов/2, Ов/3,
Ов/4, Ов/5, Ов/6 и Ов/7 се
потвърждава наличието на
съществуващи жилищни и вилни
постройки;
За част от зони Ов/1, Ов/2, Ов/3,
Ов/4, Ов/5 и Ов/7 има действащи
ПУП

не попада в защитени зони

Пп/17 с площ 0.62 ha
попада в BG0001040

За Пп/1, Пп/11 и Пп/14 има
действащ ПУП;
За част от Пп/2 и Пп/5 има
действащ ПУП;
Пп/17 потвърждава същ. стопански
двор;
Пп/4 и Пп/19 са с НТП за друг вид
производствен,
складов
обект
съгласно КК.

Оз/23 с площ 0.3 ha попада
в BG0001040

Оз/23 е разширение на зона за
озеленяване (Оз) на местата от
населеното място пресечени от р.
Ботуня.
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Зона

Макс. плътност
на застрояване
в%

Таблица 1-1: Новопредвидени устройствени зони за землище гр. Вършец
Устройствени параметри
Площ
Местоположение спрямо
Мин.
Мак.
Макс. кота
(дка)
Защитена зона
озеленена
Цвят
Кинт
корниз в м
площ в %

Озс – Защитно
озеленяване

Хигиенно защитни зелени пояси. В територии за
защитно озеленяване не се допуска строителство.

Светло
зелено

Гр – Терени за
гробищни
паркове

По периферията на гробищните паркове, в рамките на
регулацията им се предвижда задължителна
изолационна зеленина с мин. ширина 10 м., в която се
допуска разполагане на колумбарийни стени (урнови
стени).

Светло
синьозелено с
тънък
червен
контур

Са 1 –
Проектна ски
зона

Допуска се само застрояване обслужващо основната
функция – ски писти, съоръжения и паркинги.

Са - Терен за
атракционен
парк

Допуска се само застрояване обслужващо основната
функция.

Тевк - терени
за площни
обекти на
техническата
инфраструктур
а
/Мвец – 2 бр./

Показателите се определят с ПУП, съобразно
предназначението

Вертикал
ен зелен
щрих с
тънък
червен
контур
върху
основния
цвят
Светло
синьозелено с
тънък
червен
контур
Сиво
зелено

Озс/1 – 1.0 дка (0.1 ha)

Гр/1 – 14.5,
Гр/2 – 3.4

не попада в защитени зони

не попада в защитени зони

Гр/1 и Гр/2 представляват
разширение на съществуващи
гробища.

Са1/1 попада изцяло в
BG0001040 и частично с
площ 948.56 ha в
BG0002002

Подробно решение за ситуиране на
съоръженията се определя със
специализиран ПУП, съгласно чл.
111 от ЗУТ.

Зона Са/6 попада частично с
площ от 70.71 ha в
BG0001040

Подробно решение за ситуиране на
съоръженията се определя със
специализиран ПУП, съгласно чл.
111 от ЗУТ

общo – 17.9 дка (1.79 ha)

Са1/1 – 15247.9 (1524.78 ha)

Са/6 – 908.5 дка (90.85 ha)

Забележка

Тевк/1 – 0.24 дка
Тевк/3 – 0.27 дка
общo – 0.51 дка (0.05 ha)
не попада в защитени зони
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За с. Спанчевци се предлагат следните устройствени намеси:
1. Нова жилищна територия (Жм) с площ 17.3 ha на север, юг и запад. Обхваща терени
със съществуващи жилищни постройки и прилежащи на тях територии.
2. Нова производствена зона (Пп) на площ от 3.52 ha, която потвърждава и разширява
съществуващ стопански двор.;
3. В землището на селото се намират Минкови бани, където съществуват минерални
извори, общински плаж и изградени през последните години частни туристически
обекти. Проектът предвижда развитие на тази курортна зона (Ок) с площ от 27.2 ha в
посока юг към планината. Новите зони потвърждават наличието на съществуващи
туристически комплекси и обхващат съседни на тях територии.
4. Разширение на терени за озеленяване (Оз и Озс) на местата от населеното място
пресечени от р. Шугавица;

Зона

Жм

Ок

Пп

Озс

Таблица 1-2: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Спанчевци
Устройствени параметри
Местоположение
Площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
Кинт
корниз
(дка)
(%)
(%)
Защитена
зона
(m)

60

30

80

1.2

1.2

2.5

40

50

10

Жм/1- 10.4
Жм/2 - 62.5
Жм/4 - 4.1
Жм/5 - 4.7
Жм/11 - 11.9
Жм/15 - 20.6
Жм/16 - 1.4
Жм/17 - 0.3
Жм/18 - 17.5
Жм/23 - 21.2
Жм/24 - 14.6
Жм/25 - 3.8
общo – 173.0 дка (17.3ha)

13

Ок/1- 19.2,
Ок/2- 10.8,
Ок/3- 16.5,
Ок/4- 186.9,
Ок/5- 38.2
общo – 271.6 дка (27.2ha)

20

Хигиенно защитни зелени
пояси. В територии за защитно
озеленяване не се допуска
строителство.

Оз

Са1

Проектна ски писта. Допуска се
само застрояване обслужващо
основната функция – ски писти,
съоръжения и паркинги.

не попада в
защитени зони

Частично
попадат с площ
от общо 7.55 ha
в BG0001040

Пп/1- 2.6,
Пп/5- 32.6
общo – 35.2 дка (3.52ha)

не попада в
защитени зони

Озс/1 – 0.1,
Озс/2 – 0.3
общo – 0.4 дка (0.04 ha)

не попада в
защитени зони

Оз/3 – 0.4,
Оз/4 – 0.6,
Оз/8 – 0.1
общo – 1.1 дка (0.11 ha)

не попада в
защитени зони

Са1/1 - 2655.1 дка
(265.5ha)

Са1/1 попада
изцяло в
BG0001040 и
частично с
254.72 ha в
BG0002002.

В част от зона
Жм/4, Жм/5,
Жм/15, Жм/18,
Жм/25 се
потвърждава
наличието на
съществуващи
жилищни
постройки.

В част от зона
Ок/4, Ок/5 се
потвърждава
наличието на
съществуващи
туристически
комплекси.
Пп/5 потвърждава и
разширява същ.
стопански двор

Подробно решение
за ситуиране на
съоръженията се
определя със
специализиран ПУП,
съгласно чл. 111 от
ЗУТ
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За с. Долна Бела речка се предлагат следните устройствени намеси:
1. Нови жилищни територии (Жм) на площ от 7.3 ha, в непосредствена близост до
населеното място в посока юг и изток. В част от тях се потвърждава наличието на
съществуващи жилищни постройки.;
2. Нова производствена зона (Пп) на север с площ 4.92 ha – част от нея е съществуваща;
3. Разширение на терени за озеленяване (Оз) с площ от 0.82 ha на местата от населеното
място пресечени от р. Бела и нейни притоци дерета.

Зона

Жм

Пп

Оз

Таблица 1-3: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Долна Бела речка
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Жм/5 попада
частично в ЗЗ
В част от зона
Жм/5 - 35.1,
BG0000166 с
Жм/11
Жм/9 - 0.9,
площ 2.0 ha
потвърждава
Жм/11 - 14.4,
60
1.2
40
10
наличието на
Жм/12 - 22.7
Жм/5 попада
съществуващи
частично и в ЗЗ
жилищни
общo – 73.1 дка (7.3ha)
BG0002053 с
постройки
площ от 1.53 ha

80

2.5

20

Устройството и застрояването се
осъществяват след изработване на
ПУП, съобразен с Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и
устройствени зони

Пп/1- 49.2 дка (4.92 ha)

не попада в
защитени зони

Оз/1 – 3.3,
Оз/2 – 2.9,
Оз/8 – 0.8,
Оз/9 – 0.1,
Оз/10 – 0.9,
Оз/11 – 0.2
общo – 8.2 дка (0.82 ha)

не попада в
защитени зони

Пп/1
потвърждава и
разширява същ.
стопански двор.

За с. Горна Бела речка се предлагат следните устройствени намеси:
1. Нови жилищни територии (Жм) на площ от 7.2 ha, в непосредствена близост до
населеното място в посока юг и запад. В част от тях се потвърждава наличието на
съществуващи жилищни постройки.;
2. Разширение на съществуваща производствена зона (Пп) на север с площ от 2.0 ha;
3. Разширение на терени за озеленяване (Оз) с площ от 1.2 ha на местата от населеното
място пресечени от р. Бела и нейни притоци дерета както и към горската територия от
североизток;
4. Разширение на съществуващ гробищен парк с площ от 0.1 ha.
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Зона

Жм

Таблица 1-4: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Горна Бела речка
Устройствени параметри
Местоположение
площ
спрямо
Защитена
Забележка
Пзастр.
Оз
Кота
(дка)
Кинт
зона
(%)
(%) корниз (m)
зона Жм/16
Жм/5 - 2.5,
Жм/14 с площ от
потвърждава
Жм/6- 0.6,
6.30 ha попада в
наличието на
Жм/8 - 2.6,
ЗЗ BG0002053
същ.жилищни
Жм/12 - 1.9,
постройки.
Жм/14 - 63.1,
Жм/16 - 1.6
В част от зона
60
1.2
40
10

Жм/14 попада
терен с НТП „За
друг вид
производствен,
складов обект“ по
КК

общo – 72.3 дка (7.2ha)

Пп

80

2.5

20

Оз

Устройството и застрояването се
осъществяват след изработване на
ПУП, съобразен с Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и
устройствени зони

Гр

Терени за гробищни паркове

Пп/1- 20.2 дка (2.0 ha)

не попада в
защитени зони

Оз/1 – 6.0,
Оз/5 – 3.6,
Оз/6 – 0.2,
Оз/7 – 2.3
общo – 12.1 дка (1.2 ha)

не попада в
защитени зони

Гр/1 – 1 дка (0.1 hа)

не попада в
защитени зони

потвърждава и
разширява същ.
стопански двор;

Представлява
разширение на
същ. гробище;

За с. Долно Озирово се предлагат следните устройствени намеси:
1. Няколко жилищни зони за нискоетажно застрояване (Жм) на площ от 8.9 ha, в част от
които се потвърждава наличието на съществуващи жилищни постройки.
2. Нови производствени зони (Пп) на площ от 9.2 ha в близост до републиканския път,
които обхващат терен с действащ ПУП или потвърждават наличието на съществуващ
стопански двор;
3. Предвижда се защитно озеленяване (Озс) на площ от 0.08 ha между териториите за
обитание и съществуващ терен за спорт, с оглед осигуряване на добри здравно–
хигиенни условия.
4. Разширение на селищен парк в западната част на селото (Оз) с площ от 1.97 ha;

Зона

Жм

Таблица 1-5: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Долно Озирово
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Жм/1- 8.2
В част от зони
Жм/1, Жм/2
Жм/2- 14.6
Жм/1, Жм/2,
попадат изцяло,
Жм/5- 5.1
Жм/5 и Жм/6 се
а Жм/5, Жм/6 и
Жм/6- 24.4
потвърждава
Жм/11 попадат
Жм/112.9
наличието
на
60
1.2
40
10
частично в ЗЗ
Жм/12- 16.8
съществуващи
BG0001040
Жм/13- 17.1
жилищни
постройки.
обща площ в ЗЗ
общo – 89.1 дка (8.9 ha)
– 2.9 ha
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Зона

Пп

Озс

Оз

Таблица 1-5: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Долно Озирово
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)

80

2.5

20

Хигиенно защитни зелени
пояси. В територии за защитно
озеленяване не се допуска
строителство.

Терени за озеленяване

Пп/1 - 5.0
Пп/2 - 92.1
Пп/3 – 27.9
Пп/4 - 15.4
общo – 140.4 дка (14.04 ha)

Пп/2, Пп/3 и
Пп/4 попадат с
площ от 13.54 ha
в ЗЗ BG0001040;
Пп/1 и Пп/4
попадат изцяло с
площ от 2.04 ha в
ЗЗ BG0002053

Озс/1 – 0.8 дка (0.08 hа)

Озс/1 попада
частично с площ
от 0.01 ha в ЗЗ
BG0002053.

Оз/1 – 19.7 дка (1.97 ha)

Оз/1 попада
частично с площ
от 1.47 ha в ЗЗ
BG0001040

Пп/1 представлява
съществуваща
животновъдна
ферма с действащ
ПУП;
Пп/2, Пп/3 и Пп/4
изцяло или
частично
потвърждават
наличието на същ.
стопански двор.
Зона Озс обхваща
съществуваща
дървесно храстова
растителност по
граница на същ.
стадион.

-

За с. Горно Озирово се предлагат следните устройствени намеси:
1. В югоизточна посока е предвидена една нова жилищна зона (Жм) с площ от 1.54 ha,
която потвърждава наличието на съществуващи жилищни постройки;
2. Обособяват се нови терени на площ от 9.8 ha за предимно-производствена зона (Пп).
4.76 ha от тях са съществуващ стопански двор с изградени постройки.;
3. Предвижда се защитно озеленяване (Озс) на площ от 1.04 ha между новоотредените
производствените зони и териториите за обитание, с оглед осигуряване на добри
здравно–хигиенни условия. Защитните зелени пояси обхващат ивица по протежение
на цялата източна и южна граница на населеното място, и на север преди новите зони.
4. Разширение на гробищния парк (Гр) с площ от 6.9 ha.;

Зона

Жм

Таблица 1-6: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Горно Озирово
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Част от Жм/9
потвърждава
попада изцяло в
наличието на
60
1.2
40
10
Жм/9 - 15.4 дка (1.54 ha)
ЗЗ BG0000166 и
съществуващи
BG0002053
жилищни
постройки.
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Зона

Пп

Таблица 1-6: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Горно Озирово
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Пп/1 - 30.0;
Пп/3, Пп/4, Пп/5
Пп/2 - 20.3;
потвърждават
Пп/3 - 27.7;
попада изцяло в
наличието на
Пп/4 - 14.1;
80
2.5
20
ЗЗ BG0000166 и
същ.
стопански
Пп/5 - 5.8;
ЗЗ BG0002053
двор и
постройки.
общo – 97.9 дка (9.8 ha)

Озс

Хигиенно защитни зелени
пояси. В територии за защитно
озеленяване не се допуска
строителство.

Гр

Терени за гробищни паркове

Озс/2 – 2.0,
Озс/3 – 3.0,
Озс/5 – 5.4
общo – 10.4 дка (1.04 ha)

Гр/1 – 6.9 дка (0.69 hа)

попадат изцяло в
ЗЗ BG0000166 и
BG0002053

В част от
територии има
наличие на
естествена
дървесно храстова
растителност.

попадат изцяло в
ЗЗ BG0000166 и
BG0002053

Представлява
разширение на
същ. гробище;

За с.Черкаски се предлагат следните устройствени намеси:
1. Нови жилищни зони (Жм) с площ от 8.6 ha;
2. Обособяват се нови терени за предимно-производствена зона (Пп) на площ от 15.2 ha;
3. Терен за голф комплекс (Са) с площ от 154.76 ha;
4. Защитно озеленяване (Озс) на площ от 0.2 ha между новоотредените
производствените зони и териториите за обитание.
5. Разширение на гробищния парк;

Зона

Жм

Пп

Таблица 1-7: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Черкаски
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Част от Жм/19
Жм/8 - 0.2;
потвърждава
Жм/11 - 14.2;
не
попада
в
наличието
на
Жм/18 - 17.1;
60
1.2
40
10
защитени зони
съществуващи
Жм/19 - 54.7
жилищни
общo – 86.2 дка (8.6 ha)
постройки.
Пп/1 (изцяло) и
Пп/1 - 14.0
Пп/4 (частично)
Пп/2 - 15.5;
попадат на
Пп/3 - 49.4;
територията
на
Пп/4 - 42.2;
не попада в
бивши стопански
80
2.5
20
Пп/5 - 30.4;
защитени зони
дворове с
променено
предназначение по
КК.

общo – 151.5 дка (15.2 ha)

Са

Терен за голф комплекс.
Допуска се застрояване,
обслужващо основната
функция, включително места
за настаняване

Са/2 – 1547.6 дка (154.8 ha)

не попада в
защитени зони
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Зона

Озс

Гр

Таблица 1-7: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Черкаски
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Хигиенно защитни зелени
пояси. В територии за
не попада в
Озс/3 – 2.0 дка (0.2 ha)
защитно озеленяване не се
защитени зони
допуска строителство.
Терени за гробищни паркове

Гр/1 – 2.3 дка (0.23 hа)

не попада в
защитени зони

Представлява
разширение на
същ. гробище.

За с.Драганица се предлагат следните устройствени намеси:
1. Обособяват се терени за предимно-производствена зона (Пп) на площ от 7.32 ha;
2. Oбособява се терен за курортна устройствена зона (Ок) с площ от 0.39 ha;
3. Обособява се терен за спорт и атракции (Са) на площ от 0.28 ha.
4. Защитно озеленяване (Озс) на площ от 0.25 ha между новоотредените
производствените зони и териториите за обитание.

Зона

Пп

Таблица 1-8: Новопредвидени устройствени зони за землище с.Драганица
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Пп/1, Пп/3, Пп/4 и
Пп/1 - 10.2;
Пп/5 изцяло или
Пп/2 - 11.8;
частично попадат на
Пп/3 - 22.8;
територията на
не попада в
Пп/4 - 20.4;
80
2.5
20
бивши стопански
защитени
зони
Пп/5 - 8.0
дворове с променено
предназначение по
КК

общo – 73.2 дка (7.32 ha)

Ок

Са

Озс

30

1.2

50

12

Терени за спорт в населени
места. Допуска се само
застрояване, обслужващо
основната функция.
Хигиенно защитни зелени
пояси. В територии за
защитно озеленяване не се
допуска строителство.

Ок/1 - 3.9 дка (0.39 ha)

не попада в
защитени зони

Ca/2 – 2.79 дка (0.28 ha)

не попада в
защитени зони

Озс/1 – 2.5 дка (0.25 ha)

не попада в
защитени зони

Ок/1 попада на
територията на бивш
стопански двор с
ПУП

За с.Стояново се предлагат следните устройствени намеси:
1. В посока север и юг се обособяват терени за предимно-производствена зона (Пп) с
площ от 15.7 ha;
2. В посока север се обособяват зони Смф (на север от път III-162) с площ от 2.1 ha;
3. Предвижда една жилищна зона (Жм) с площ от 0.62 ha, потвърждаваща наличието на
съществуващи жилищни постройки, които са били част от с. Стояново по предходен
рег. план.
4. По поречието на река Ботуня са предвидени 3 мВЕЦ (проектни).
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Зона

Пп

Смф

Жм

Таблица 1-9: Новопредвидени устройствени зони за землище с. Стояново
Устройствени параметри
Местоположение
площ
Кота
спрямо
Забележка
Пзастр.
Оз
(дка)
Кинт
корниз
Защитена зона
(%)
(%)
(m)
Пп/1 - 7.5;
Пп/1 е с
Пп/2 - 29.4;
предназначение по
Пп/3 - 49.9;
не попада в
КК „За ремонт и
80
2.5
20
Пп/4 - 35.2;
защитени зони
поддържане на
Пп/6 - 34.6;
транспортни
средства“
общo – 156.6 дка (15.7 ha)
60

60

1.4

1.2

30

40

Мвец – 3 броя

12

10

Смф/1 - 16.6;
Смф/2 - 4.5
общo – 21.1 дка (2.11 ha)

Смф/1 попада
частично с площ
от 1.26 ha в ЗЗ
BG0000166

Жм/1 - 6.2 дка (0.62 ha)

не попада в
защитени зони

Тевк/1- 0.25;
Тевк/2- 0.25;
Тевк/3- 0.25

не попада в
защитени зони

Жм/1
потвърждаваща
наличието на същ.
жилищни
постройки, които са
били част от с.
Стояново по
предходен рег. план.

 Прогноза за развитие на зелената система на общината
Проекта на ОУП предвижда запазване на съществуващите и отредени с регулационните
планове озеленени площи за широко обществено ползване и със специфично
предназначение, както и предвижда терени за нови такива. Планът предвижда също опазване
на речните ландшафти като естествени „зелени коридори“, които осигуряват непрекъснатост
и връзка между зелените зони и увеличават възможностите за активна аерация. Създават
добър микроклимат за отдих и риболов сред естествена природна среда, съчетаваща
прохладата на водата и гората.
Запазва пешеходната зона и добре развитата зелена зона около Минералните бани. Под
превантивна защита се поставят „Слънчевата градина с Крайградския парк и Алеята на
чинарите“, за запазване на културното градинско-парково наследство от началото на
миналия век.
В Приложение е представена Схема 6 – „Зелена система“, М 1:25 000
 Прогноза за развитие на комуникационно - транспортна система
Третокласната пътна мрежа в общината не е натоварена с транзитни товарни потоци и не се
налага изграждане на обходи на населените места с изключение на гр. Вършец, където
трасето на третокласния път ІІІ-812 преминава през централната част на града. Настоящият
проект на ОУП предлага изместване трасето на Републикански път ІІІ-812 по улици „Янко
Сакъзов” и „Цар Симеон”, след тяхната реконструкция и благоустрояване, като по този
начин централната градска част ще се освободи от транзитното движение. Съществено
влияние за развитието на Община Вършец, като туристическа дестинация, ще окаже
изграждането на скоростния път Видин – Ботевград, което ще подобри транспортните връзки
на общината с останалата част на страната и чужбина.
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В проекта на ОУП е предвидено доизграждане с трайна настилка на част от път MON1092
между кв. „Заножене” и с. Спанчевци. Перспективата за бъдещото развитие на Община
Вършец, като туристическа дестинация, изисква осигуряване на качествен транспортен
достъп до туристическите обекти, както и необходимата транспортна инфраструктура около
тях. В проекта на ОУП се предлагат следните нови пътни връзки:
 Пътна връзка между селата Черкаски и Пърличево, с дължина 4.1km, която ще
осигури по-бърз достъп до областния център;
 Пътна връзка между с. Драганица и гр. Вършец, с дължина 6.7km, която значително
ще съкрати пътя до общинския център;
 Две пътни връзки до новото голф игрище от път ІІІ-812 и от път MON1091. Общата
им дължина е 2.8 km.
Новите пътни връзки са предвидени по трасета на съществуващи полски и горски пътища. В
Приложение е представена Схема 4 – „Транспортно-комуникационна система“, М 25 000 с
означени трасета на новите пътни връзки.
 Прогноза за развитие на техническата инфраструктура
Посредством инструментите на ОУП, предварителния проект предлага:
 Подобряване на водоснабдителната инфраструктура;
 Подобряване на канализационна система;
 Предвижда локални пречиствателни съоръжения в селищата с частично изградени
канализации, както и при възможно финансиране и в останалите по големи селища.
 Правилата за прилагане на плана изискват от последващите подробни устройствени
планове реконструкция на разпределителните мрежи в населените места чрез подмяна
на съществуващите с тръби с подходящи параметри.
Общият устройствен план на Община Вършец, по отношение на ВиК развитието съвпада и
стъпва на предвижданията в Регионалния генерален план. Разглеждат се програмите за
гр.Вършец като населено място от 2000 до 10000 ЕЖ и необходими мерки по компонент
водоснабдяване за водоснабдителни системи, в които попадат агломерации под 2000 ЕЖ и
населени места над 50 жители.
Населени места между 50ж и 2000 ЕЖ
Във връзка с предвижданията на проекта на ОУП за нови устройствени зони в малките
населени места и реализирането им се предвижда:
 За населените места с частично изградена канализационна мрежа на с. Черкаски,
с. Спанчевци, с. Драганица и с. Долно Озирово да се реконструират канализациите и
предвидят локални пречиствателни съоръжения, без да се разширява канализацията. За
несвързаните с канализация зони от тези населени места се предвижда
децентрализирани системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води;
 За с. Горно Озирово също е предвидено локално пречиствателно съоръжение;
 За останалите населени места поради намаляване прираста на населението и малкия
брой жители се предвижда децентрализирани системи за отвеждане и пречистване на
отпадъчни води.
В Приложение е представена Схема 10 „Водоснабдяване и канализация“, на която са
показани трасетата и ориентировъчно местата на ЛПСОВ, като в следващи фази на
проектиране те ще бъдат точно прецизирани.
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В общия баланс на територията на общината, в сравнение със съществуващото състояние, се
наблюдават изменения в основните елементи, което води до определени промени в общата
структура на общинската територия. Тези изменения са представени в следващата таблица с
баланс на територията на Община Вършец:
Таблица 1-10: Баланс на територията на Община Вършец
Наименование на териториалния елемент
ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1. Жилищни функции
2. Общественообслужващи функции
3. Производствени и складови дейности
4. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони
5. Озеленяване, паркове и градини
6. Спорт и атракции
7. Земеделски територии, в т.ч.:
7.1. обработваеми земи - ниви
7.2. обработваеми земи - трайни насаждения
7.3. необработваеми земи
7.4. пасища и ливади
7.5. дерета, гори и храсти в земеделска земя
8. Горски територии, в т.ч.:
8.1. стопански гори
8.2. защитни гори
8.3. специални гори
10. Транспорт и комуникации
11. Техническа инфраструктура
12. ОБЩА ПЛОЩ
ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
А) За природозащита - защитени територии и защитени
зони
Б) За опазване на културното наследство
В) С особена териториалноустройствена защита
Г) За възстановяване и рекултивация
Д) С активни и потенциални свлачища и срутища
Е) Други нарушени територии
Ж) ОБЩА ПЛОЩ (с отчитане на припокриването)

Площ на
съществуващи
елементи
ha
%

Площ на проектни
елементи
ha

%

465.1
31.8
61.2
15.8
61.9
7.7
9999.8
1962.0
702.6
115.6
7111.4
108.2
12837.2
2033.4
4.5
10799.3
384.2
5.8
24000.7

1.9%
0.1%
0.3%
0.1%
0.3%
0.0%
41.7%
8.2%
2.9%
0.5%
29.6%
0.5%
53.5%
8.5%
0.0%
45.0%
1.6%
0.0%
100.0%

592.0
57.5
155.9
112.2
173.4
2044.6
8993.5
1838.6
559.8
103.2
6390.0
102.0
11365.0
2008.4
4.5
9324.6
381.1
5.6
24000.7

2.5%
0.2%
0.6%
0.5%
0.7%
8.5%
37.5%
7.7%
2.3%
0.4%
26.6%
0.4%
47.4%
8.4%
0.0%
38.9%
1.6%
0.0%
100.0%

33238.8

85.8%

33238.8

85.8%

0.0
5450.4
0.0
0.04
45.0
38734.3

0.0%
14.1%
0.0%
0.0%
0.1%
100.0%

5.7
5450.4
3.3
0.04
41.7
38739.9

0.0%
14.1%
0.0%
0.0%
0.1%
100.0%

Проектното решение предвижда увеличение на всички видове урбанизирани територии с
оглед балансираното развитие на населените места в общината. Увеличението е преди
всичко за сметка на земеделски територии. Намалението на горските територии в баланса се
дължи основно на предвиждането на ски зона с обширна територия. В рамките на тази зона
ще се запазят преобладаващата част от горите, с изключение на местата, където ще се
изградят самите ски писти съгласно проучвания в следващи проектни фази и специализиран
ПУП. Намалението на водните площи в баланса се дължи на включването им в границите на
населените места, където те попадат в устройствена зона „за озеленяване“, но реално
запазват местоположението и площта си.
В таблица 1-10 са посочени промените, които настъпват в баланса на територията в резултат
от предвижданията на ОУП. От данните е видно, че проекта на ОУП се стреми да реши
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устройствените проблеми на общината без да налага големи изменения на общата структура
на територията. С това се потвърждава общата концепция на ОУП, че той е планов документ,
насочен към екологосъобразно устройство на общинската територия и поддържане на баланс
между природна и урбанизирана среда.
В проекта за ОУП на Община Вършец са отразени всички предвиждания на действащите
кадастрални, застроителни и регулационни планове на населените места в общината. В
Приложение е представен предварителен проект на Общ устройствен план на Община
Вършец, М 1:25 000.
2. Описание
на
характеристиките
на
други
планове,
програми
и
проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване
или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно
въздействие върху защитените зони
За оценка на кумулативният ефект в обхвата на предварителния проект на ОУП на Община
Вършец
е
ползвана
информация
от
публичните
регистри
на
МОСВ
(http://registers.moew.government.bg/ovos), (http://registers.moew.government.bg/eo/), РИОСВ Монтана (https://riosv-montana.com) и наличната информация на сайта на НАТУРА 2000 за
всички планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, реализирани или в
процес на реализация, попадащи на територията на защитени зони BG 0000166 „Врачански
балкан“, BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“, BG000059 „Билерниците“,
BG0002090 „Берковица“, BG0002053 „Врачански балкан“, BG0002002 „Западен Балкан“.
Информацията е систематизирана и представена в обобщен вид, предоставящ възможност за
по-прецизно отчитане на всички съгласувани и/или в процедура по одобряване ИП/ПП,
чиято реализация би могла да окаже кумулативно въздействие заедно с предвижданията на
оценяваният проект на ОУП.
Значителна част от територията на разглежданите защитени зони се припокриват, поради
което едно инвестиционно предложение може да попада в границите на две и повече
защитени зони и това е взето предвид при определяне на кумулативния ефект. Защитена зона
BG0002002 „Западен Балкан“, обявена по директивата за птиците, се припокрива на 60% с
територията на ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“, а в района на селата
Горна Бела речка и Долна Бела речка двете защитени зони се припокриват и с част от
територията на ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“. От своя страна ЗЗ BG0000166
„Врачански Балкан“ по директивата за местообитанията, припокрива над 80% от територията
на ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“ по директивата за птиците.
 Защитени зони BG0000166 „Врачански Балкан“ и BG0002053 „Врачански Балкан“
Защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна е обявена със Заповед № РД-1031 от 17.12.2020г. на МОСВ. Тя
заема площ от 36025.56 ha, която се причислява към административните граници на пет
общини и към землищата на 21 населени места, сред които:
 Община Враца, Област Враца - с. Бели извор, гр. Враца, с. Лютаджик, с. Згориград,
с. Паволче и с. Челопек;
 Община Криводол, Област Враца - с. Главанци, с. Краводер;
 Община Мездра, Област Враца - с. Лютиброд, с. Зверино, с. Елисейна, с. Очиндол;
 Община Вършец, Област Монтана - с. Стояново, с. Горно Озирово, с. Долно
Озирово, с. Горна Бела речка, с. Долна Бела речка, гр. Вършец;
 Община Своге, Област София - с. Дружево, с. Миланово, с. Оплетня.
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Съгласно документацията за приемане на защитената зона, в нейните граници са включени
съществуващи населени места и други урбанизирани територии (в т.ч. стопански двор,
пътища, кариери за добив на подземни богатства), които заемат 2% от площта на зоната. На
територията на Община Вършец защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ е
представена с площ от 15729.26 ha или 43.7% от площта на защитената зона.
Защитена зона BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици е обявена със
Заповед № РД-801 от 04.11.2008г. на МОСВ. Тя заема обширна площ от 30879.73 ha, която се
причислява към административните граници на пет общини и към землищата на 20 населени
места, сред които:
 Община Враца, Област Враца - с. Бели извор, гр. Враца, с. Лютаджик, с. Згориград,
с. Паволче и с. Челопек;
 Община Криводол, Област Враца - с. Главанци, с. Краводер;
 Община Мездра, Област Враца - с. Лютиброд, с. Зверино, с. Елисейна, с. Очиндол;
 Община Вършец, Област Монтана - с. Стояново, с. Горно Озирово, с. Долно
Озирово, с. Горна Бела речка, с. Долна Бела речка;
 Община Своге, Област София - с. Дружево, с. Миланово, с.Оплетня.
Съгласно документацията за приемане на защитена зона BG0002053, в границите и са
включени съществуващи населени места и други урбанизирани територии (в т.ч. пътища,
общински депа за отпадъци и индустриални обекти), които заемат 1% от площта на зоната.
На територията на Община Вършец защитена зона BG0002053 „Врачански Балкан“ е
представена с площ от 30879.79 ha или 23.9% от площта на защитената зона.
Поради това, че значителна част от територията на двете ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“
и BG0000166 „Врачански Балкан“ се припокриват, това се отнася и за заявените
инвестиционни предложения, чиито териториален обхват е оценен спрямо предмета и целите
на двете защитени зони, при провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС и
чл. 31 от ЗБР. Съгласно публичните регистри, поддържани от МОСВ, в периода 2008 - 2020г.
в обхвата на защитени зони BG0000166 и BG0002053 са одобрени и съгласувани общо 74
инвестиционни предложения, планове и програми. Обобщена информация относно
разположението и вида на инвестиционните намерения е представена в таблица 2.1.
Съгласно представената информация е видно, че в периода след приемане на двете защитени
зони в Община Вършец са одобрени само три инициативи, от които едно ИП за създаване на
трайни насаждения и два плана за съгласуване на ОУП на град Вършец и общинска програма
за управление на отпадъците. Реализация, на които не предвижда промяна във вида на
използваната територия и не предполагат пряко увреждане и отнемане на естествени площи
от защитените зони.
Анализът на всички процедирани предложения в обхвата на защитените зони показва, че
най-голям инвеститорски интерес има за територията на Община Враца, където са заявени
общо 54 ИП/ПП, от които 33 са свързани с изграждане на жилищни и курортни сгради,
основно в землището на гр. Враца, с. Згориград и с. Челопек. Реализацията на част от
инвестиционните предложения е свързана с промяна предназначението на земеделски земи с
цел урбанизиране на площ от 11.72 ha. Територии за усвояване с цел застояване в обхвата на
защитените зони са предвидени и в общите устройствени планове на Община Мездра и
Община Враца.
Със Становище № ВР-1-1/2016г. на директора на РИОСВ – Враца е съгласуван проекта на
ОУП на Община Мездра, съгласно който в границите на защитена зона BG0000166
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„Врачански Балкан“ са определени общо 15.7 декара в землището на с. Очиндол, предвидени
за усвояване в рамките на ОУП, с цел курортни дейности. Засегната площ, представлява
0.004% от територията на защитената зона. С ОУП се засягат и 0.67 ha (0.029%) от природно
местообитание 6210 в ЗЗ „BG0000166 „Врачански Балкан“. Не се засягат пряко растителни и
животински видове, предмет на опазване в зоната.
Проекта на ОУП на Община Враца е в процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от
ЗБР, с издадено становище от 2019 г. на РИОСВ Враца за положителна оценка качеството на
доклада за ОСВ. Съгласно публичната информация, проекта на ОУП на Община Враца
предвижда създаване на нова жилищна територия, с обща площ 9.17 ha, в границите на
защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан”, което представлява 0.025% от площта на
зоната. В обхвата на защитена зона за опазване на дивите птици „Врачански Балкан” с код
BG0002053 попада една жилищна зона с площ 0.29 ha, което представлява 0.0009% от
площта на зоната.
Проекта на ОУП на град Вършец (съгласуван с Решение № МО1-ЕО/2017) не засяга
предмета на опазване на двете защитени зони. Заявено е и намерение за изготвяне на проект
ОУП на Община Криводол от 2014г., на този етап няма одобрено устройствено предложение.
Останала част от инвестиционните проекти в обхвата на ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“
и BG0000166 „Врачански Балкан“ са свързани с изготвянето на регионални и общински
планове и стратегии за развитие, изграждане и рехабилитация на ВиК мрежите или касаят
територии, включени в границите на населени места. Реализацията на тези обекти и планове
не засяга предмета на опазване в двете защитените зони.
От наличната информация може да се обобщи, че от 2008 г. до момента в ЗЗ BG0000166
„Врачански Балкан“ общата площ на териториите с променено предназначение с цел
урбанизиране е 22.46 ha, което е 0.062% от площта на защитената зона. Установява се
въздействие, изразено като намаляване площта на природно местообитание 6210
„Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia)“
оценено на около 0.029% от референтната стойност, което съгласно възприетите критерии се
определя като незначително.
Допуснатата устройствена намеса и промяна предназначението на земи в ЗЗ BG0002053
„Врачански Балкан“ до момента е определена на 12.01 ha или 0.038% от територията на
защитената зона.
В заключение може да се обобщи, че за защитени зони BG0000166 „Врачански Балкан“ и
BG0002053 „Врачански Балкан“ земите с променено предназначение за периода 2008 г. –
2020 г., са значително под 1%, при което кумулативният ефект може да бъде определен,
като незначителен за промяната на природозащитното състояние на местообитанията и
свързаните с тях видове, включени в двете защитените зони.
С предварителния проект на ОУП на Община Вършец се предвиждат нови устройствени
зони, които изцяло или частично попадат в границата на ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“
с площ от общо 16.32 ha. Една част от тях, с площ от 7.34 ha обхващат вече нарушени терени,
в които се потвърждава наличието на съществуващи жилищни и стопански постройки или се
отреждат за защитно озеленяване. Новите територии, за които с проекта на ОУП на Община
Вършец се предвижда промяна предназначението на земята с цел урбанизиране заемат общо
8.98 ha или 0.025% от територията на защитената зона. Новопредвидените устройствени зони
не засягат типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване
в защитената зона.
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В границите на ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“ проекта на ОУП на Община Вършец
предвижда нови устройствени зони на обща площ от 27.44 ha, от които само за 13.33 ha или
0.043% от територията на защитената зона се предвижда промяна предназначението на
земята и отреждането им като урбанизирани терени. За останалите терени на площ 14.11 ha
фактическото състояние се запазва, т.к. при тях се потвърждава наличието на съществуващи
сгради или обхваща територии с действащи ПУП. Новите устройствени зони не засягат
местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитената зона.
Предвидените с проекта на ОУП на Община Вършец нови устройствени зони, не засягат
типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в двете
защитени зони BG0000166 „Врачански Балкан“ и BG0002053 „Врачански Балкан“.
В заключение може да се обобщи, че реализирането на предварителния проект на ОУП на
Община Вършец няма да доведе до кумулиране на негативни въздействия, нито до
унищожаване на местообитания и видове, обект на опазване в двете защитени зони
BG0000166 „Врачански Балкан“ и BG0002053 „Врачански Балкан“.
Таблица 2.1. Разпределение на ИП/ППП по категории на произхождащите от тях дейности
и обекти в обхвата на BG0000166 „Врачански Балкан“ и BG0002053 „Врачански Балкан“
ЗЗ „Врачански Балкан“ BG0000166 и ЗЗ
„Врачански Балкан“ BG0002053
Изготвяне на горскостопански план (ГСП) и план
за защита от пожари (ПЗП)
Създаване на овощни градини, лозя, полски
култури, вкл. закупуване на зем. техника
Отглеждане на ССТ животни
Жилищно и вилно строителство
Производствени и складови дейности
Спорт и атракции
Планове, програми и стратегии, в т.ч. ОУП,
ПУО, ОПОС, ИПГРВ
Техническа и транспортна инфраструктура в т.ч.
реконструкция на съществуващи или изграждане
на нови съоръжения.
Изграждане на руслова малка ВЕЦ
Изграждане, реконструкция и модернизация на
ПСОВ
ИП/ПП на територията на защитени зони
BG0000166 и BG0002053

Брой ИП/ППП по общини
Враца

Криводол

Мездра

общо
ИП/ППП
Вършец Своге

1

2

2
2
33
6
1

1

3
3
2
35
6
1

2

2

2

2

2

3

7

1

2

10

2

2

1
54

11

1
5

7

3

5
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 Защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“
Защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна е обявена със Заповед № РД-268 от
31.03.2021г. на МОСВ. Тя заема площ от 219756.78 ha, която територия попада в обсега на
контрол от страна на две регионални дирекции по околна среда и водите – РИОСВ Монтана
и РИОСВ София. Територията на защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и
Предбалкан“ се причислява към административните граници на три области в страната и 13
общини, сред които Област Видин с общини Белоградчик, Димово, Маркеш, Чупрене и
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Област Монтана с общини Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Монтана, Чипровци. В
Област София, защитена зона BG0001040 обхваща територии от общини Годеч, Драгоман,
Констинброд и Своге.
Съгласно документацията за приемане на защитена зона BG0001040, в границите и са
включени съществуващи населени места и други урбанизирани територии (в т.ч. пътища,
общински депа за отпадъци, кариери за добив на подземни богатства и индустриални
обекти), които заемат площ от 4 395.14 ha или 2% от територията на защитената зона.
На територията на Община Вършец, за която се изготвя проекта на ОУП, попадат найкрайните югоизточни части от ЗЗ BG0001040 с площ от 12672.58 ha или 5.76% от
територията на защитената зона. Тя обхваща част от землищата на гр. Вършец, с. Долна Бела
речка, с. Долно Озирово, с. Спанчевци и с. Стояново.
В по-голяма част от територията си защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и
Предбалкан“ за опазване на природните местообитания припокрива ЗЗ BG0002002 „Западен
Балкан“ за опазване на дивите птици.
Съгласно данните от публичните регистри, поддържани от системата на МОСВ, в периода
2008 - 2020 г. в обхвата на защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“
допуснатата устройствена намеса в т.ч. промяна НТП на земеделски и горски територии с
цел застрояване е оценена на около 350 ha, чиято реализация засяга 0.16% от територията на
защитената зона. Това е значително под 1% за целия период, при което кумулативният ефект
до момента може да бъде определен като незначителен за промяната на природозащитното
състояние на природните местообитания и свързаните с тях видове, включени в предмета на
опазване на защитената зона.
От наличната в публичните регистри информация, по значими инвестиционни предложени,
чиято реализация е свързана със застрояване и/или нарушаване на територии в обхвата на
защитена зона BG0001040 са заложени в общите устройствени планове на общините Димово,
Драгоман, Берковица, Монтана, Макреш, Костинброд, Георги Дамяново, Годеч и Чипровци
част, от които одобрени или в процедура по съгласуване по реда на ЗООС и ЗБР. В ЗЗ
BG0001040 има няколко одобрени предложения за добив на подземни богатства от находища
„Лома-1“, „Орешец“, „Тери“, „Зъбера-2“ и „Долна Вереница“. Следва да се има предвид, че с
общите устройствени планове се определят териториалните приоритети за развитие на
дадена община, в дългосрочен план. Те поставят основа за бъдещи инвестиционни програми
и намерения, които се реализират етапно за период около 25 години. Добива на подземни
богатства също предвижда поетапно усвояване на запаси за период над 30 години с включена
рекултивация. Отнесено за целия период, както и при отчитане ежегодното изпълнение на
заложените в решенията/становищата на компетентните органи условия и мерки, то
въздействието върху защитената зона и нейния предмет на опазване се свеждат до минимум.
При отчитане спецификата, разположението и влиянието на одобрените към момента други
планове и проекти или такива в процедура по одобряване спрямо територията на ЗЗ, не са
налични предпоставки за възникване на значителни кумулативни въздействия върху
предмета и целите на опазване в защитената зона.
Предварителният проект на ОУП на Община Вършец предвижда нови устройствени зони,
които изцяло или частично попадат в границата на ЗЗ BG0001040 с обща площ от 1909.82 ha
или 0.87% от територията на защитената зона. Основната част се заемат от проектна ски зона
(Са1/1 – 1790.28 ha) в землището на с. Спанчевци и гр. Вършец. В проекта на ОУП се залага
местоположението на устройствена зона Са1/1, в която се допуска само застрояване,
обслужващо основната функция. Подробно решение за разположението на съоръженията се
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определя със СПУП. В правилата и нормативите за прилагане на ОУП са въведени
ограничения, с които СПУП следва да се съобрази, в това число да не се засягат
съществуващите естествени природни местообитания в зоната. По този начин се гарантира,
че предвидените дейности за спорт сред природна среда, ще бъдат съвместими с целите на
поддържане и опазване на типовете природни местообитания и местообитания на видове в
зоната.
Друга част от новопредвидените устройствени зони на площ от 27.30 ha, в обхвата на ЗЗ
BG0001040 засягат основно терени с действащи ПУП или съществуващи сгради в землищата
на гр. Вършец, с. Спанчевци и с. Долно Озирово. Одобрените и реализирани ИП или ПУП са
отразени в предварителния проект на плана, т.к. това е нормативно изискване съгласно
разпоредбите на ЗУТ. С тяхното отразяване в плана не се предвижда промяна във вида на
използваната територия и не предполагат пряко увреждане и отнемане на естествени площи
от защитената зона.
От новопредвидените устройствени зони, в границите на ЗЗ BG0001040 ще се промени
предназначението на земята само на 92.24 ha или 0.042% от територията на защитената зона.
Реализацията на тези устройствени зони не е свързана с пряко отнемане на площ или
влошаване състоянието на местообитания в защитената зона.
В заключение може да се обобщи, че за защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и
Предбалкан“ земите с променено предназначение се очаква да бъдат значително под 1%
(0.2%), при което кумулативният ефект от други проекти съвместно с оценявания план
може да бъде определен, като незначителен за промяната на природозащитното състояние
на видове и свързаните с тях местообитания, включени в защитената зона.
 Защитена зона BG0002002 „Западен Балкан“
Защитена зона BG0002002 „Западен балкан“ за опазване на дивите птици е обявена със
Заповед № РД-119 от 9.02.2012г. на МОСВ. Тя заема площ от 146832.47 ha, която територия
попада в обсега на контрол от страна на две регионални дирекции по околна среда и водите –
РИОСВ Монтана и РИОСВ София. Територията на защитена зона BG0002002 „Западен
Балкан“ се причислява към административните граници на три области в страната и 12
общини, сред които Област Видин с общини Белоградчик, Димово, Маркеш, Ружинци,
Чупрене и Област Монтана с общини Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Монтана,
Чипровци. В Област София, защитена зона BG0002002 обхваща територии от общини Годеч
и Своге.
Съгласно документацията за приемане на защитена зона BG0002002, в границите и са
включени съществуващи населени места и други урбанизирани територии (в т.ч. пътища,
общински депа за отпадъци, кариери за добив на подземни богатства и индустриални
обекти), които заемат площ от 2936.6 ha или 2% от площта на защитената зона.
В 80%, територията на Защитена зона BG0002002 „Западен Балкан“ за опазване на дивите
птици се припокрива със защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“
за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна. Поради което, голяма част
от инвестиционните предложение и планове в обхвата на ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ се отнасят и за ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“ и това е взето предвид при
определяне на кумулативния ефект.
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Анализа на данните от поддържаните регистри на МОСВ за процедури по реда на ЗООС и
ЗБР показва, че по – голяма част (~80%) от заявените инвестиционни предложения и планове
в обхвата на ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“ са предвидени да бъдат реализирани в рамките
на урбанизирани или застроени вече терени и не предполагат пряко увреждане и отнемане на
естествени площи от защитената зона. По значими инвестиционни предложения, чиято
реализация е свързана със застрояване и/или нарушаване на територии в обхвата на защитена
зона BG0002002 са заложени в общите устройствени планове на общините Димово,
Берковица, Георги Дамяново, Чипровци, Туристическа и ски зона (ТСЗ) „Миджур“. В ЗЗ
BG0002002 има одобрени няколко предложения за добив на подземни богатства от находища
„Езерото“, „Лома-1“, „Орешец“, „Зъбера-2“ и „Долна Вереница“. За периода 2008 – 2020 г. е
променено предназначението на общо 479 ha, което се равнява на 0.33% от площта на
защитената зона. Отнесено за целия период, както и при отчитане ежегодното изпълнение на
заложените в решенията/становищата на компетентните органи условия и мерки, то
сумарното въздействие върху защитената зона и нейния предмет на опазване е значително
под 1%, поради което може да бъде определен като незначителен. При отчитане
спецификата, разположението и влиянието на одобрените към момента други планове и
проекти или такива в процедура по одобряване спрямо територията на ЗЗ, не са налични
предпоставки за възникване на значителни кумулативни въздействия върху предмета и
целите на опазване в защитената зона.
С предварителния проект на ОУП на Община Вършец се засягат общо 1203.28 ha или 0.82%
от територията на ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“. От предвидените с плана устройствени
зони в границите на ЗЗ BG0002002 попада единствено част устройствена зона (Ca1/1)
отредена за спорт и атракции в землището на с. Спанчевци и град Вършец. В проекта на
ОУП се залага местоположението на проектната ски зона Са1/1, в която се допуска само
застрояване, обслужващо основната функция. Подробно решение за разположението на
съоръженията се определя със СПУП. В правилата и нормативите за прилагане на ОУП са
въведени ограничения, с които СПУП следва да се съобрази, в това число да не се засягат
съществуващите естествени природни местообитания в района. По този начин се гарантира,
че предвидените дейности за спорт сред природна среда, ще бъдат съвместими с целите на
поддържане и опазване местообитанията и популациите на консервационно значими видове
птици, за които се обявява зоната.
 Защитена зона BG0002090 „Берковица“
Защитена зона BG0002090 „Берковица“ за опазване на дивите птици е обявена със Заповед
№ РД-842 от 17.11.2008г. на МОСВ. Тя заема площ от 2799.94 ha, която територия попада в
обсега на контрол от страна на регионални дирекции по околна среда и водите – РИОСВ
Монтана. Територията на защитена зона „Берковица“ се причислява към административните
граници на Община Берковица (землища на гр. Берковица, с. Бокиловци, с. Бързия, с.
Мездрея, с. Песочница, с. Слатина, с. Ягодово) и Община Вършец (землище с. Драганица),
Област Монтана. В границите защитена зона „Берковица“ са включени съществуващи
населени места и други урбанизирани територии (в т.ч. пътища, спортно игрище и друг вид
производствен, складов обект), които заемат площ от 83.99 ha или 3% от площта на
защитената зона.
Съгласно данните от публичните регистри, поддържани от системата на МОСВ в защитена
зона „Берковица“ са съгласувани следните проекти и програми, при чиято реализация
очакваните въздействия върху среда са предимно положителни:
- „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на
територията на община Берковица”;
- „Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Берковица“;
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-

„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на зелени отпадъци
от общини Берковица и Вършец”;
Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна
инициативна група - Берковица и Годеч“;
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената
територия на „ВиК“ ООД, гр. Монтана;
Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената
територия на „ВиК“ ЕООД - гр. Берковица
Общински план за развитие на Община Берковица;
Програма за управление на отпадъците на Община Берковица 2015-2020 г.

В дългосрочен план изпълнението на тези планове и заложените в тях дейности ще доведе до
цялостно подобряване на състоянието на околната среда в района, което се очаква да има и
положително въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона. В
общинските и регионални планове и програми са заложени приоритетни мерки насочени към
устойчивото управление на водите, горите и земеделието в общината, които са основните
фактори за дългосрочното опазване на биологичното разнообразие.
Други три инвестиционни предложения за изграждане производствен обект за преработка на
плодове, обходен път на град Берковица и реконструкция на спортен терен са предвидени да
бъдат реализирани в рамките на урбанизирани или застроени вече площи. Реализацията им
не е свързана с пряко отнемане на площ или влошаване състоянието на местообитания и
свързаните с тях видове в защитената зона.
Единствено с проекта на ОУП на Община Берковица са планирани устройствени зони, които
засягат 41.52 ha или 1.48% от територията на защитена зона „Берковица“. В становището на
компетентните органи са заложени редица мерки и условия за предотвратяване, намаляване
или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите последствия от осъществяването
на плана.
Предвидените с проекта на ОУП на Община Вършец дейности няма вероятност да доведат
до трайни негативни изменения върху видове птици и техните местообитания в защитена
зона „Берковица“. Не се очаква кумулиране на отрицателни въздействия върху защитена
зона „Берковица“ и предмета на опазване в нея, в резултат от сумарното въздействие на
предвижданията на оценявания план, спрямо осъществени, одобрени, но нереализирани до
момента или планирани други планове и проекти.
 Защитена зона BG0000593 „Билерниците“
Защитена зона BG0000593 „Билерниците“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна е обявена със Заповед № РД-374 от 15.05.2020г. на МОСВ. Тя заема
площ от 64.91 ha в землищата на с. Ботуня, Община Криводол, Област Враца и с. Стояново,
Община Вършец, Област Монтана. Въпреки малката площ на зоната, в нея са регистрирани 9
пещери, които са обект на опазване. Пещерите са лесно достъпни, намират се в близост до
с. Ботуня, покрай някои от тях минава еко – пътека.
Съгласно публичните регистри, поддържани от МОСВ, в периода 2008 - 2020 г. в обхвата на
защитена зона BG0000593 „Билерниците“ са процедирани две инвестиционни предложения:
- Изграждане на МВЕЦ „Луна“ на р. Ботуня, землище с. Ботуня, Община Криводол. –
Съгласно издадено решение № 05-ОС/2009 г. на РИОСВ Враца, инвестиционното
предложение не засяга предмета на опазване на защитената зона.
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-

Монтиране на оранжерия и изграждане на навес за инвентар с помещение за
обитаване в с. Ботуня, Община Криводол. - Съгласно издадено становище № ВР-06ОС/2016 г. на РИОСВ Враца, инвестиционното предложение не засяга предмета на
опазване на защитената зона.

С проекта за ОУП на Община Вършец не се предвижда устройствена намеса в границите на
ЗЗ BG0000593 „Билерниците“, поради което допълнително кумулативно натоварване на
защитената зона не се очаква.
3. Описание на елементите на плана, които самостоятелно или в комбинация с други
планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат
значително въздействие върху защитените зони или техните елементи
Върху защитените зони и техния предмет на опазване влияние ще окажат онези части от
проекта на ОУП на община Вършец, които касаят територии от защитените зони и
предвиждат зониране, което се различава от настоящия начин на трайно ползване на земите
и/или допускат дейности с по-висока степен на интензивност.
В границите на защитените зони, попадат частично или изцяло следните новопредвидени
устройствени зони:
Таблица 3.1: Защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“
Устройствена
зона (УЗ)

Землище

обща площ
на УЗ
(ha)

Площ в ЗЗ
BG0000166
(ha)

Вид на
територия

Смф/1

с. Стояново

1.66

1.26

земеделска

Гр/1

с. Горно Озирово

0.69

0.69

земеделска

Пп/1

с. Горно Озирово

3.00

3.00

земеделска

Пп/2

с. Горно Озирово

2.03

2.03

Пп/3

с. Горно Озирово

2.77

2.77

Пп/4

с. Горно Озирово

1.41

1.41

земеделска
терен с
производствен
и функции
друг вид
земеделска
земя

Пп/5

с. Горно Озирово

0.58

0.58

земеделска

Жм/9

с. Горно Озирово

1.54

1.54

земеделска

Озс/2

с. Горно Озирово

0.20

0.20

Озс/3

с. Горно Озирово

0.30

0.30

Озс/5

с. Горно Озирово

0.54

0.54

Жм/5

с. Долна Бела речка

3.51

2.00

тясна ивица по
регулационнат
а граница на
населеното
място
земеделска

18.23

16.32

Общо

Забележка

разширение на
съществуващ
гробищен парк

наличие на
съществуващи
сгради
наличие на
съществуващи
сгради
наличие на
съществуващи
сгради
наличие на
съществуващи
сгради
В територии за
защитно
озеленяване не се
допуска
строителство

В границите на ЗЗ BG0000166 с проекта на ОУП на Община Вършец се предвижда промяна
предназначение на земеделска земята с цел застрояване на площ от общо 8.98 ha, в
землищата на с. Стояново, с. Горно Озирово и с. Долна Бела речка, както следва: Жм/5 – 2
34
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ha, Пп/1 – 3 ha, Пп/2 – 2.03 ha Смф/1 – 1.26 ha и Гр/1 – 0.69. Другите устройствени зони с
площ от 7.34 ha обхващат терени с вече реализирани ИП или одобрени ПУП, които са
отразени в предварителния проект на плана, съгласно разпоредбите на ЗУТ.
Таблица 3-2: Защитена зона BG0002053 „Врачански Балкан“
Устройствена
зона (УЗ)

Землище

обща площ
на УЗ
(ha)

Площ в ЗЗ
BG0002053
(ha)

Вид на
територия

Жм/5

с. Долна Бела речка

3.51

1.53

земеделска

Жм/14

с. Горна Бела речка

6.31

Забележка

6.30

земеделска

в част от зоната
попада терен с
одобрен ПУП на
площ от 0.22 ha
съществуваща
животновъдна
ферма с действащ
ПУП

Пп/1

с. Долно Озирово

5.00

5.00

терен с
производствен
и функции

Пп/4

с. Долно Озирово

1.54

1.54

земеделска

съществуващ
стопански двор

Озс/1

с. Долно Озирово

0.08

0.01

земеделска

наличие на
съществуваща
естествена
растителност

Гр/1

с. Горно Озирово

0.69

0.69

земеделска

разширение на
съществуващ
гробищен парк

Пп/1

с. Горно Озирово

3.00

3.00

земеделска

Пп/2

с. Горно Озирово

2.03

2.03

Пп/3

с. Горно Озирово

2.77

2.77

Пп/4

с. Горно Озирово

1.41

1.41

земеделска
терен с
производствен
и функции
друг вид
земеделска
земя

Пп/5

с. Горно Озирово

0.58

0.58

земеделска

Жм/9

с. Горно Озирово

1.54

1.54

земеделска

Озс/2

с. Горно Озирово

0.20

0.20

Озс/3

с. Горно Озирово

0.30

0.30

Озс/5

с. Горно Озирово

0.54

0.54

тясна ивица по
регулационнат
а граница на
населеното
място

29.50

27.44

Общо

наличие на
съществуващи
сгради
наличие на
съществуващи
сгради
наличие на
съществуващи
сгради
наличие на
съществуващи
сгради
В територии за
защитно
озеленяване не се
допуска
строителство

В границите на ЗЗ BG0002053, с проекта на ОУП на Община Вършец са предвидени нови
устройствени зони с обща площ от 27.44 ha. От тях, се предвижда промяна предназначение
на земята с цел застрояване само на 13.33 ha или 0.043% от площта на защитената зона. В
предварителния проект на ОУП са отразени и вече реализирани ИП или одобрени ПУП,
попадащи в обхвата на ЗЗ BG0002053 с площ от 14.11 ha.
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Таблица 3-3: Защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“
Устройствена
зона (УЗ)

Землище

обща площ
на УЗ
(ha)

Площ в ЗЗ
BG0001040
(ha)

Вид на
територия

Жм/10

гр. Вършец

11.49

10.94

Земеделска

Жм/25

гр. Вършец

0.29

0.29

Урбанизирана

Жм/31

гр. Вършец

0.09

0.09

Земеделска

Ок/11

гр. Вършец

2.02

2.02

Урбанизирана/
земеделска

Ок/12

гр. Вършец

0.72

0.72

Урбанизирана

Ок/13

гр. Вършец

1.08

1.08

Земеделска

Ок/14

гр. Вършец

0.83

0.83

Ок/15

гр. Вършец

0.96

0.96

Ок/16

гр. Вършец

1.65

1.65

Ов/7

гр. Вършец

24.17

2.50

Пп/17

гр. Вършец

0.62

0.62

Оз/23

гр. Вършец

0.30

0.30

Са1/1

гр. Вършец и
с. Спанчевци

1790.28

1790.28

Урбанизирана/
земеделска
Земеделска
Урбанизирана/
земеделска
Земеделска
Терен с
производствен
и функции

Забележка
Наличие на съществуващи
сгради. Прилежаща
територия на кв. Изток
За ниско застрояване
Наличие на съществуващи
сгради
За част от зоната има
действащ ПУП с
отреждане За друг
обществен обект,
комплекс с площ от 0.9ha
действащ ПУП с
отреждане за ниско
застрояване
действащ ПУП за част от
зоната – 0.15 ha
действащ ПУП за част от
зоната с площ 0.28 ha
действащ ПУП за част от
зоната с площ 0.78 ha
Съществуващ стопански
двор

Оз/23 е разширение на зона за озеленяване (Оз) на
местата от населеното място пресечени от
р. Ботуня.
Проектна ски зона, в която се
допуска само застрояване
обслужващо основната
Горска,
функция – ски писти,
земеделска,
съоръжения и паркинг.
водни площи,
Конкретното застрояване се
урбанизирана
определя със СПУП. Поставя
се ограничение към СПУП да
не засяга природни
местообитания в зоната.

Са/6

гр. Вършец

90.85

70.71

Земеделска

Ок/1

с. Спанчевци

1.92

0.29

Урбанизирана

Ок/2

с. Спанчевци

1.08

0.09

Урбанизирана

Ок/3

с. Спанчевци

1.65

1.65

Горска и
земеделска

Ок/4

с. Спанчевци

18.69

3.89

Земеделска/
урбанизирана

Терен за атракционен парк, в
които се допуска само
застрояване обслужващо
основната функция.
Конкретното застрояване се
определя със СПУП.

действащ ПУП с
отреждане за друг вид
застрояване
действащ ПУП с
отреждане за друг вид
застрояване

В ЗЗ BG0001040 - Ок/4
включва урбанизирани
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Устройствена
зона (УЗ)

Землище

обща площ
на УЗ
(ha)

Площ в ЗЗ
BG0001040
(ha)

Вид на
територия

Забележка
терени с площ от 1.1 ha

Ок/5

с. Спанчевци
с. Долно
Озирово
с. Долно
Озирово
с. Долно
Озирово
с. Долно
Озирово
с. Долно
Озирово

Жм/1
Жм/2
Жм/5
Жм/6
Жм/11

с. Долно
Озирово

Пп/2

с. Долно
Озирово
с. Долно
Озирово
с. Долно
Озирово

Пп/3
Пп/4
Оз/1
Общо

Урбанизирана

3.82

1.63

0.82

0.82

1.46

1.46

0.51

0.32

земеделска

2.44

1.50

земеделска

0.29

0.17

земеделска

Урбанизирана/
земеделска
Друг вид
земеделска земя

9.21

9.21

Урбанизирана/
земеделска

2.79

2.79

земеделска

1.54

1.54

земеделска

1.97

1.47

земеделска

1973.54

1909.82

съществуващи
туристически комплекси
0.4 ha от терена са
застроени
Теренът е застроен
0.16 ha от площта в ЗЗ са
застроени
0.31 ha от площта в ЗЗ са
застроени
За част от зоната има
действащ ПУП с
отреждане За друг
производствен и складов
обект, с площ от 1.04ha
2.24 ha са съществуващ
стопански двор
съществуващ стопански
двор

В границите на ЗЗ BG0001040 с проекта на ОУП на Община Вършец се предвиждат нови
устройствени зони с обща площ от 1909.82 ha или 0.87 % от територията на защитената зона.
От тях, новоусвоени територии, за които се предвижда промяна предназначението на земята
с цел застрояване са общо 92.24 ha или 0.042% от площта на защитената зона. Допълнително
ще бъдат засегнати 1790.28 ha от проектна ски зона (Са1/1) в която устройствената намеса е
ограничена. Целта е устойчиво и балансирано използване на природните ресурси на
общината, при максимално запазване на естествената растителност. Подробно решение за
развитие на зоната се определя със СПУП. На настоящото ниво на проектиране – ОУП е
заложено само местоположението, а с правилата и нормативите за прилагане на ОУП се
определят изискванията и ограниченията към нея, в т.ч.:
- Не се допуска застрояване с места за настаняване;
- При проектиране на трасетата на ски писти и съоръжения да се съобразят
местообитанията в зоната и да не се допуска намаляване на площта им.
Съгласно разпоредбите на ЗУТ, в предварителния проект на ОУП са отразени и вече
реализирани ИП или одобрени ПУП, попадащи в обхвата на ЗЗ BG0001040 с площ от 27.3 ha.
Защитена зона BG0002002 „Западен Балкан“
В границите на ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“ за опазване на дивите птици попада само
част от проектна ски зона (Са1/1) с площ от 1203.28 ha, което се равнява на 0.82% от
територията на защитената зона. Предвижданията на проекта на ОУП за зона Ca1/1 е да се
създаде възможност за устойчиво и балансирано използване на природните ресурси на
общината, при максимално запазване на естествената растителност и ограничаване на
устройствената намеса. Подробно решение за развитие на зоната се определя със СПУП. На
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настоящото ниво на проектиране – ОУП е заложено само местоположението, а с правилата и
нормативите за прилагане на ОУП се определят изискванията и ограниченията към нея, в
т.ч.:
- Не се допуска застрояване с места за настаняване.
- При проектиране на трасетата на ски писти и съоръжения да се съобразят
местообитанията в зоната и да не се допуска намаляване на площта им.
Таблица 3-4:
Устройствена
зона (УЗ)

Са1/1

Землище

гр. Вършец и с.
Спанчевци

обща площ
на УЗ
(ha)

1790.28

Площ в ЗЗ
BG0002002
(ha)

1203.28

Вид на
територия

Забележка

Горска,
земеделска,
водни площи,
урбанизирана

Проектна ски зона, в
която се допуска само
застрояване,
обслужващо
основната функция –
ски писти,
съоръжения и
паркинг. Конкретното
застрояване се
определя със СПУП.
С ОУП се поставя
ограничение към
СПУП - да не засяга
природни
местообитания в
зоната.

Защитена зона BG0000593 „Билерниците“
Предварителния проект на ОУП на Община Вършец не засяга територии от ЗЗ BG0000593
„Билерниците“ по директивата за местообитанията.
Защитена зона BG0002090 „Берковица“
Предварителния проект на ОУП на Община Вършец не засяга територии от ЗЗ BG0002090
„Берковица“ по директивата за местообитанията.
Потенциалните преки и косвени въздействия, произтичащи от реализиране на
новопредвидените с проекта на ОУП на Община Вършец устройствени зони се оценяват
спрямо:
 Техния обхват по отношение местоположението им спрямо защитената зона;
 Фаза от изпълнение на проекта, на която е вероятно да възникнат;
 Характер на въздействията - дълготрайно или имат временен ефект;
 По отношение времетраенето на въздействията - дали въздействията са постоянни,
краткосрочни, периодични, инцидентни (не се предполага задължително да
възникнат);
 С кои други въздействия на ИП/ПП имат комбинирано влияние върху даден
параметър за благоприятния природозащитен статус (БПС) на видовете и
местообитанията.
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4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на опазването
им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на предварителния проект на
ОУП на Община Вършец
4.1. Характеристика на ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“
Защитената зона „Врачански Балкан“ с код BG0000166 е определена по чл. 6, ал. 1 т. 1 и 2 от
ЗБР за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Обявена е със
Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ
бр. 19/2021г.). Със Заповедта са определени предмета и целите на опазване на зоната,
актуалните й граници като и режима на дейностите в нея.
Площ на защитената зона – 360 255.676 декара (36 025.57 ha)
Местоположение: Разположена е в землищата на с. Бели извор, гр. Враца, с. Згориград, с.
Лютаджик, с. Паволче, с. Челопек, община Враца, област Враца, с. Главаци, с. Краводер,
Община Криводол, Област Враца, с. Елисейна, с. Зверино, с. Лютиброд, с. Очиндол, Община
Мездра, Област Враца, гр. Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела
речка, с. Долно Озирово, с. Стояново, Община Вършец, Област Монтана, с. Дружево,
с. Миланово, с. Оплетня, Община Своге, Област София.
4.1.1. Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР
Цели на опазване:
Съгласно Заповед № РД-1031 от 17.12.2020 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел:
1. Опазване и поддържане на типовете природни местообитания посочени като предмет
на опазване в зоната, местообитанията на посочените като предмет на опазване
видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и
поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответните
биогеографски региони;
2. Увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природно
местообитание с код 6210 (*важни местообитания на орхидеи) в Алпийския и
Континенталния биогеографски региони;
3. Подобряване на структурата и функциите на природно местообитание с код 3150 в
частта от защитената зона, попадаща в Алпийския биогеографски регион;
4. Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 3260,
7220 *, 9170, 9180 *, 91G0 *, 91H0 *, 91M0 и 91Z0 в двата биогеографски региона;
5. Подобряване на местообитанията на вида Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis) в двата биогеографски региона;
6. Подобряване на местообитанията на видовете Гребенест тритон (Triturus cristatus),
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) и Средиземноморски подковонос
(Rhinolophus blasii) в частта от защитената зона, попадаща в Алпийския
биогеографски регион;
7. Подобряване на местообитанията на видовете Шипобедрена костенурка (Testudo
graeca) и Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) в частта от защитената зона, попадаща в
Континенталния биогеографски регион;
8. При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на посочени като
предмет на опазване в зоната, типове природни местообитания и местообитания на
видовете и техни популации.
Предмет на опазване:
А. Природни местообитания предмет на опазване в зоната:
В заповедта за обявяване на защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“, като предмет на
опазване са включени 22 типа природни местообитания от Приложение І на Директива 92/43
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ЕЕС. От които, при инвентаризационните проучвания по Натура 2000, проведени в периода
2011-2012г. в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ, 2013г.), в защитена зона BG0000166 не е
потвърдено наличието на природно местообитание с код 91Е0.
Данни за разпространението на отделните типове природни местообитания в границите на ЗЗ
BG0000166 „Врачански Балкан“ са отразени в следващата таблица 4-01:
Таблица 4-01. Площно разпределение на типовете природни местообитания в ЗЗ BG0000166
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

ПЛОЩ
(ha)

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion
0.69
или Hydrocharition
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion
172.67
fluitantis и Callitricho-Batrachion
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от
6110*
32.82
Alysso-Sedion albi
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
6210
2280.55
(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)
6240* Субпанонски степни тревни съобщества
18.24
6510 Низинни сенокосни ливади
19.32
6520 Планински сенокосни ливади
1090.29
7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)
8.11
Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите
8120
38.77
планини
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
1606.2
8310 Неблагоустроени пещери
719.62
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
109.01
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
519.14
9150 Термофилни букови гори (CephalantheroFagion)
1519.71
9170 Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum
493.36
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни
9180*
622.93
склонове
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno91E0*
неустановено
Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)
91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
1094.31
91H0* Панонски гори с Quercus pubescens
104.15
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
678.19
91W0 Мизийски букови гори
490.28
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
18.59
Източник: Обобщени доклади за оценка на разпространението на природни местообитания
от Натура 2000, получени в резултат на проект: "Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза
I".(http://natura2000.moew.government.bg)
3150

Обект на опазване са също 1 вид растение и 35 вида животни:
Б. Видове растения от Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС
2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum)
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Б. Видове гръбначни животни, предмет на опазване:
Бозайници (15 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1352 Европейски вълк (Canis lupus)
2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)
1355 Видра (Lutra lutra)
1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii)
1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)
1324 Голям нощник (Myotis myotis)
1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii)
1307 Остроух нощник (Myotis blythii)
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale)
1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)
Земноводни и влечуги (6 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)
1166 Гребенест (северен) тритон (Triturus cristatus)
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
Риби (3 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia)
1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)
Безгръбначни животни (11 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1093 *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)
1088 Обикновен (голям) сечко (Cerambyx cerdo)
1089 Буков сечко (Morimus funereus)
1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)
1084 *Осмодерма (Osmoderma eremita)
4026 Рисодес (Rhysodes sulcatus)
1087 * Алпийска розалиа (Rosalia alpina)
1060 Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar)
1078 Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria)
4053 Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides)
1032 Бисерна мида (Unio crassus)
Подробна информация за състоянието на местообитанията и популациите на видове, предмет
на опазване в защитената зона е представена в актуализирания стандартен формуляр. Същата
е използвана като референтна. В настоящата оценка са взети предвид и резултатите от
проведените през 2011–2012г. проучвания в рамките на проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“.

41

Доклад за оценка степента на въздействие на “Общ устройствен план на Община Вършец“ с предмета и целите на
опазване на защитени зони „Врачански балкан“ с код BG 0000166, „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код
BG0001040, „Билерниците“ с код BG000059, „Берковица“ с код BG0002090, „Врачански балкан“ с код BG0002053, и
„Западен Балкан“ с код BG0002002

4.1.2 Режим на дейностите в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите
пътища в неурбанизирани територии;
2. Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в
неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както
и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни,
контролни и спасителни дейности;
3. Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като
такива;
4. Разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в
границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в случаите на
доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои;
5. Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред
обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при
ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на
инвазивни чужди видове дървета и храсти;
6. Търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните
площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания по
чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР; забраната не се прилага в случаите, в които към датата на
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за
предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на
концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е
започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за
регистриране на търговско откритие;
7. Употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества,
хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на
изискванията на Закона за защита на растенията;
8. Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и
горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от
професионална категория на употреба в тези територии освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия или епидемия;
9. Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на
Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки
метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за
нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008
г.);
10. Използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над
допустимите норми;
11. Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива
растителност;
12. Палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и
спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене,
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13.
14.

15.
16.

17.

повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1 от заповедта;
Провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите –
1 март до 30 юни;
Добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на
увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост
вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти,
при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени,
застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни
средства дървета или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти;
Паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза
на старост;
Отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в
хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения,
коригиране, преграждане с диги на реки с изключение на такива: в урбанизирани
територии; в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за
живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; при бедствия и
аварии; за подобряване на състоянието на природните местообитания и
местообитанията на видовете по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР;
Извеждане на сечи в крайречни естествени гори и крайречни дървесни ивици в 15метровата зона около постоянни водни течения с изключение за нуждите на
съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на
опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при бедствия и аварии или за
поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията на
видовете по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР.

Прилагането на проекта за ОУП на Община Вършец не е свързано с нарушения на
наложените забрани. Въздействията от реализирането на проекта на ОУП са разгледани
подробно в т. 5.
4.2. Характеристика на ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“
Защитената зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код BG0001040 е определена по
чл. 6, ал. 1 т. 1 и 2 от ЗБР за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна. Обявена е със Заповед № РД-268/31.03.202 г. на Министъра на околната среда и
водите (ДВ бр.44/2021г.). Със Заповедта са определени предмета и целите на опазване на
зоната, актуалните й граници като и режима на дейностите в нея.
Площ на защитената зона – 2 197 567.816 декара (219 756.78 ha)
4.2.1. Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР
Цел на опазване
Съгласно Заповед № РД-268 от 31.03.2021 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел:
1. Опазване и поддържане на типовете природни местообитания посочени като предмет
на опазване в зоната, местообитанията на посочените като предмет на опазване
видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и
поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответните
биогеографски региони;
2. Увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природни
местообитания с код 6210 (* важни местообитания на орхидеи), 6230*, 6240*, 62D0,
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6430 и 6520 в Алпийския и Континенталния биогеографски региони;
3. Увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природно
местообитание с код 4070* в частта от защитената зона, попадаща в Алпийския
биогеографски регион и на природно местообитание с код 6110* в частта от
защитената зона, попадаща в Континенталния биогеографски регион;
4. Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 3260,
6230*, 6240*, 6430, 8230, 9180*, 91E0*, 91G0*, 91M0, 91Z0 и 9530* в двата
биогеографски региона;
5. Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 4070*
и 9410 в частта от защитената зона, попадаща в Алпийския биогеографски регион и на
природни местообитания с кодове 40A0 * и 91H0 * в частта от защитената зона,
попадаща в Континенталния биогеографски регион;
6. Подобряване на местообитанията на видовете Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Рис (Lynx lynx) в двата биогеографски региона и на местообитанията на
видовете Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка
(Testudo hermanni), Hamatocaulis vernicosus в частта от защитената зона, попадаща в
Континенталния биогеографски регион;
7. При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на посочени като
предмет на опазване в зоната, типове природни местообитания и местообитания на
видовете и техни популации;
8. Поддържане на свързаността на местообитанията на приоритетните за опазване
видове *Кафява мечка (Ursus arctos) и *Европейски вълк (Canis lupus), както и на
вида Рис (Lynx lynx).
Предмет на опазване:
А. Природни местообитания предмет на опазване в зоната:
В заповедта за обявяване на защитена зона BG0001040 като предмет на опазване в зоната са
включени 40 типа природни местообитания от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС. От
които, при инвентаризационните проучвания по Натура 2000, проведени в периода 20112012г. в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ, 2013г.), в защитена зона BG0001040 не е
потвърдено наличието на природни местообитания с код 91BA, 91CA, 9260.
Данни за разпространението на отделните типове природни местообитания в границите на ЗЗ
BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ са отразени в следващата таблица 4-02:
Таблица 4-02. Площно разпределение на типовете природни местообитания в ЗЗ BG0001040
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

3140

Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara
Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или
Hydrocharition
Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion
Алпийски и бореални ерикоидни съобщества
Храстови съобщества с Pinus mugo
Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества
Съобщества на Juniperus communis върху варовик
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

3150
3260
4060
4070*
40A0*
5130
6110*
6210

ПЛОЩ
(ha)
0.02
2.49
10.58
5521.55
4.97
0.10
49.85
146.02
11579.14
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КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

6230*
6240*
62A0
62D0
6410
6430

Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините
Субпанонски степни тревни съобщества
Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества
Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества
Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae)
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския
пояс
Низинни сенокосни ливади

6510
6520
7140
7220*
8110
8210
8220
8230
8310
9110
9130
9150
9170
9180*
91BA
91CA
91E0*
91G0*
91H0*
91M0
91W0
91Z0
9260
9410
9530*

Планински сенокосни ливади
Преходни блата и плаващи подвижни торфища
Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)
Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс
Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове
Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo
albi-Veronicion dillenii
Неблагоустроени пещери
Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
Термофилни букови гори (CephalantheroFagion)
Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
Мизийски гори от обикновена ела
Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
Панонски гори с Quercus pubescens
Балкано-панонски церово-горунови гори
Мизийски букови гори
Мизийски гори от сребролистна липа
Гори от Castanea sativa
Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)
Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

ПЛОЩ
(ha)
2553.74
2458.13
475.87
804.2
47.63
807.63
32.01
196.7
31.39
1.33
190.35
903.87
460.24
145.4
77 бр.
857.39
20294.01
3086.14
9720.55
2068.78
неустановено
неустановено

26.82
12989.99
428.33
5314.47
12547.1
127.09
неустановено

247.73
46.40

Източник: Обобщени доклади за оценка на разпространението на природни местообитания от Натура
2000, получени в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I".(http://natura2000.moew.government.bg)

Обект на опазване са също 6 видa растения и 47 вида животни:
Б. Видове растения от Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС
4067 Червено усойниче (Echium russicum J.F. Gmel.)
2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum)
4116 Карпатска тоция (Tozzia alpina subsp. carpathica (Wol.) Dostál)
1386 Buxbaumia viridis
1381 Dicranum viride
1393 Hamatocaulis vernicosus
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Б. Видове гръбначни животни, предмет на опазване:
Бозайници (18 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1354 Кафява Мечка (Ursus arctos)
1352 Европейски вълк (Canis lupus)
1361 Евроазиатски рис (Lynx lynx)
1355 Видра (Lutra lutra)
2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)
1335 Европейски лалугер (Spermophilus citellus)
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale)
1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)
1324 Голям нощник (Myotis myotis)
1307 Остроух нощник (Myotis blythii)
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)
1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii)
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii)
1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)
Земноводни и влечуги (6 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)
1166 Гребенест (северен) тритон (Triturus cristatus)
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
Риби (7 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)
6145 Малка кротушка (Romanogobio uranoscopus)
2511 Балканска кротушка (Gobio kessleri)
1134 Горчивка (Rhodeus sericeus amarus).
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia)
1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)
1163 Главоч (Cottus gobio)
Безгръбначни животни (16 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1093 *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)
1037 Офиогомфус (Ophiogomphus cecilia)
4053 Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides)
4046 Кордулегастер (Cordulegaster heros)
4014 Карабус (Carabus variolosus)
1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)
1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)
1089 Буков сечко (Morimus funereus)
1087 * Алпийска розалиа (Rosalia alpina)
1084 *Осмодерма (Osmoderma eremita)
1078 Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria)
1060 Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar)
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4042 Полиоматус (Polyommatus eroides)
4039 Бяло -v (Nymphalis vaualbum)
1074 Торбогнездница (Eriogaster catax)
1032 Бисерна мида (Unio crassus)
Подробна информация за състоянието на местообитанията и популациите на видове, предмет
на опазване в защитената зона е представена в стандартния формуляр. Същата е използвана
като референтна. В настоящата оценка са взети предвид и резултатите от проведените през
2011–2012г. проучвания в рамките на проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“.
4.2.2. Режим на дейностите в ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите
пътища в неурбанизирани територии;
2. Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в
неурбанизирани територии. Забраната не се прилага за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както
и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни,
контролни и спасителни дейности;
3. Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в
трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските земи
като такива;
4. Разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в
границите на негорските природни местообитания по т. 2.1, освен в случаите на
доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои;
5. Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, традиционни ивици заети с храстово-дървесна растителност сред
обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове), при
ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на
инвазивни чужди видове дървета и храсти;
6. Употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества,
хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на
изискванията на Закона за защита на растенията;
7. Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и
горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от
професионална категория на употреба в тези територии, освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия или епидемия; Забраната не се прилага в границите на горски
разсадници;
8. Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи, без разрешение от специализираните органи на
Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки
метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за
нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71/2008 г.);
9. Използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над
допустимите норми;
10. Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива
растителност;
11. Палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и
спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене,
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повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1;
12. Провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите –
1 март до 30 юни;
13. Издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство в находищата на вида
Dicranum viride и на вида Hamatocaulis vernicosus, определени с координатни регистри
съгласно приложения № 2 и № 3, неразделна част от настоящата заповед, както и
иницииране, провеждане или продължаване на процедури по реда на Закона за
опазване на околната среда, ЗБР, Закона за горите, Закона за опазване на земеделските
земи, Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Закона за устройство
на територията и съответните подзаконови нормативни актове, които са предпоставка
за реализация на строителство; Забраната не се прилага за ремонт и реконструкция на
съществуващи обекти и за изграждане, ремонт или реконструкция на съоръжения
(елементи) на техническата инфраструктура;
14. Търсене и проучване на общо разпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните
площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали) в находищата на вида Dicranum viride и на вида
Hamatocaulis vernicosus, определени с координатни регистри съгласно приложения №
2 и № 3, неразделна част от настоящата заповед;
15. Отводняване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на
находищата на вида Hamatocaulis vernicosus, определени с координатен регистър
съгласно приложение № 3, неразделна част от настоящата заповед;
16. Извеждане на сечи и изнасяне на мъртва дървесина в находищата на вида Dicranum
viride, определени с координатен регистър съгласно приложение № 2, неразделна част
от настоящата заповед, с изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на
техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности, застрашаващи
живота и здравето на хората, при бедствия и аварии или за поддържане/подобряване
на местообитанията на вида;
17. Добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на
увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост
вследствие на природни бедствия и каламитети. В горите във фаза на старост, през
които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти,
при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени,
застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни
средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета;
18. Паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза
на старост.
Предвидените с проекта на ОУП дейности не са в противоречие с режима на опазването на
защитената зона, посочен в заповедта за обявяването и. Въздействията от реализирането на
проекта на ОУП са разгледани подробно в т. 5.
4.3. Характеристика на ЗЗ BG0000593 „Билерниците“
Защитената зона „Билерниците“ с код BG0000593 е определена по чл. 6, ал. 1 т. 1 и 2 от ЗБР
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Обявена е със Заповед
№ РД-374/15.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2020г.). Със
Заповедта са определени предмета и целите на опазване на зоната, актуалните й граници като
и режима на дейностите в нея.
Площ на защитената зона – 649.065 декара (64.91 ha)
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4.3.1. Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР
Цел на опазване
Съгласно Заповед № РД-374 от 15.05.2020 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел:
1. Опазване и поддържане на типовете природни местообитания посочени като предмет на
опазване в зоната, местообитанията на посочените като предмет на опазване видове,
техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане
на благоприятното им природозащитно състояние в съответните биогеографски региони;
2. Подобряване на структурата и функциите на природно местообитание с код 91М0;
3. Подобряване на местообитанията на видовете Голям нощник (Myotis myotis), Остроух
нощник (Myotis blythii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Обикновена
блатна костенурка (Emys orbicularis);
4. При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на посочени като
предмет на опазване в зоната, типове природни местообитания и местообитания на
видовете и техни популации.
Предмет на опазване:
А. Природни местообитания предмет на опазване в зоната:
В заповедта за обявяване на защитена зона BG0000593 са включени 6 типа природни
местообитания от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС. От тях, 4 типа природни
местообитания (3260, 6240, 6430 и 8210) са новоустановени за зоната, в резултат от
картирането на терен в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ, 2013г.).
Данни за разпространението на отделните типове природни местообитания в границите на ЗЗ
BG0000593 „Билерниците“ са отразени в следващата таблица 4-03:
Таблица 4-03. Площно разпределение на типовете природни местообитания в ЗЗ BG0000593
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion
6240* Субпанонски степни тревни съобщества
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
6430
алпийския пояс
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
8310 Неблагоустроени пещери
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
3260

ПЛОЩ
(ha)

1.47
0.12
1.25
2.46
9 бр.
0.52

Източник: Обобщени доклади за оценка на разпространението на природни местообитания от Натура
2000, получени в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I".(http://natura2000.moew.government.bg)

Обект на опазване са също 16 вида животни:
Б. Видове гръбначни животни, предмет на опазване:
Бозайници (9 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale)
1307 Остроух нощник (Myotis blythii)
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1310
1316
1321
1324
1355

Дългокрил прилеп (Пещерен дългокрил) (Miniopterus schreibersii)
Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)
Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
Голям нощник (Myotis myotis)
Видра (Lutra lutra)

Земноводни и влечуги (4 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
Риби (2 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)
1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)
Безгръбначни животни (1 вид), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1032 Бисерна мида (Unio crassus)
Подробна информация за състоянието на местообитанията и популациите на видове, предмет
на опазване в защитената зона е представена в актуализиран стандартен формуляр. Същата е
използвана като референтна. В настоящата оценка са взети предвид и резултатите от
проведените през 2011 – 2012г. проучвания в рамките на проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“.
4.3.2. Режим на дейностите в ЗЗ BG0000593 „Билерниците“
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и
спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене,
повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания,
преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ
преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1 от заповедта;
2. Провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите –
от 1 март до 31 юли;
3. Търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скално облицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните
площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, в които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за
предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на
концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е
започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за
регистриране на търговско откритие;
4. Изграждане на нови ВЕЦ и промени в хидроморфологичния режим чрез отводняване,
изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на водните тела в
зоната, като изключения се допускат при бедствия и аварии или за дейности,
подобряващи природозащитното състояние на местообитанията на видовете по т.
2.2.3 и 2.2.4 от заповедта;
5. Постоянно съхраняване и депониране на отпадъци;

50

Доклад за оценка степента на въздействие на “Общ устройствен план на Община Вършец“ с предмета и целите на
опазване на защитени зони „Врачански балкан“ с код BG 0000166, „Западна Стара планина и Предбалкан“ с код
BG0001040, „Билерниците“ с код BG000059, „Берковица“ с код BG0002090, „Врачански балкан“ с код BG0002053, и
„Западен Балкан“ с код BG0002002

6. Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите
пътища;
7. Движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в
неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на
нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както
и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни,
контролни и спасителни дейности;
8. Промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в
трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи
като такива;
9. Въвеждане в природата и умишлено разпространяване на неместни видове в ливади,
пасища, мери, водните тела и горските територии;
10. Употреба на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на
биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична
регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на
земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването и
Министерството на околната среда и водите;
11. Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и
горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална
категория на употреба освен при каламитет и епифитотия;
12. Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност, сред
обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при
ползването на земеделските земи като такива;
13. Използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на
Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки
метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за
нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008
г.);
14. Използването на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над
допустимите норми;
15. Палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива
растителност.
Прилагането на проекта за ОУП на Община Вършец не е свързано с нарушения на
наложените забрани. Въздействията от реализирането на проекта на ОУП са разгледани
подробно в т. 5.
4.4. Характеристика на ЗЗ BG 00002053 „Врачански Балкан“
Защитената зона BG 00002053 е определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от ЗБР за опазване на
дивите птици. Обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. от Министъра на околната среда
и водите (ДВ бр. 105/2008г.). Със Заповедта са определени предмета и целите на опазване на
зоната, актуалните й граници като и режима на дейностите в нея.
Площ на защитената зона – 308 797.377 декара (30 879.74 ha)
4.4.1. Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР
Цели на опазване:
Съгласно Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел:
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 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 от заповедта видове
птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
 Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2 от заповедта, за които е
необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Предмет на опазване:
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР :
Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia
nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans),
Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар
(Circus aeruginosus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus),
Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел
(Hieraaetus pennatus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus),
Планински кеклик (Alectoris graeca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Малък горски водобегач
(Tringa glareola), Бухал (Bubo bubo), Уралска улулица (Strix uralensis), Кoзодой (Caprimulgus
europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач
(Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius),
Белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus),
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella
brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio),
Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата
мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana).
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР:
Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка
(Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Късокрил кюкавец (Actitis
hypoleucos)
Подробна информация за състоянието на местообитанията и популациите на видове, предмет
на опазване в защитената зона е представена в актуализиран стандартния формуляр. Същата
е използвана като референтна. В настоящата оценка са взети предвид и резултатите от
проведените през 2011 – 2012г. проучвания на мигриращи, гнездящи и зимуващи
водолюбиви птици в България, проведени в рамките на проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І.
4.4.2 Режим на дейностите в ЗЗ BG 00002053 „Врачански Балкан“
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
1. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета)
при ползването на земеделските земи като такива;
2. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
3. Използването на пестициди и минерални торове в пасищата и ливадите;
4. Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на
вятъра.
Прилагането на проекта за ОУП на Община Вършец не е свързано с нарушения на
наложените забрани. Въздействията от реализирането на проекта на ОУП са разгледани
подробно в т. 5.
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4.5. Характеристика на ЗЗ BG 00002090 „Берковица“
Защитената зона BG 00002090 е определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от ЗБР за опазване на
дивите птици. Обявена със Заповед № РД-842/17.11.2008 г. от Министъра на околната среда
и водите (ДВ бр. 1/2009г.). Със Заповедта са определени предмета и целите на опазване на
зоната, актуалните й граници като и режима на дейностите в нея.
Площ на защитената зона – 27 999.431 декара (2799.94 ha)
Местоположение: Разположена е в землищата на гр. Берковица, с. Бързия, с. Ягодово,
с. Слатина, с. Песочница, с. Мездрея, с. Бокиловци, Община Берковица, Област Монтана и с.
Драганица, Община Вършец, Област Монтана.
За територията на ЗЗ BG 00002090 „Берковица“ е утвърден План за управление, съгласно
Заповед № РД-45/26.01.2016 г. на МОСВ (ДВ бр. 12/02.02.2016 г.).
4.5.1. Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР
Цели на опазване:
Съгласно Заповед № РД-842/17.11.2008 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел:
 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 от заповедта видове
птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
 Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2 от заповедта, за които е
необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Предмет на опазване:
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР : Ливаден дърдавец (Crex crex), Сив кълвач (Picus canus),
Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio).
Подробна информация за състоянието на местообитанията и популациите на видове, предмет
на опазване в защитената зона е представена в актуализиран стандартен формуляр. Същата е
използвана като референтна. В настоящата оценка са взети предвид и резултатите от
проведените през 2011 – 2012г. проучвания на мигриращи, гнездящи и зимуващи
водолюбиви птици в България, проведени в рамките на проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”.
4.5.2 Режим на дейностите в ЗЗ BG 00002090 „Берковица“
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
5. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета)
при ползването на земеделските земи като такива;
6. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
7. Използването на пестициди и минерални торове в пасищата и ливадите;
8. Косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията към центъра;
Общи режими за опазване на целевите видове за ЗЗ „Берковица”, произтичащи от
статута им на „защитени видове”, посочени в чл. 38 на ЗБР – Приложение № 3:
За всички жизнени стадии на развитие на целевите видове се забранява:
 всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е
уреди, средства и методи;
 преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане
на малките, презимуване и миграция;
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притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и
предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване,
изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани
екземпляри;
Освен тези забрани към чл. 38. (1) за животинските видове от Приложение № 3 се
забранява:
унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени;
разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време
на миграция;
вземане на намерени мъртви екземпляри.

Допълнителни режими, общовалидни за цялата територия на ЗЗ „Берковица”, въведени с
плана за управление – утвърден със Заповед № РД-45/26.01.2016 г. на МОСВ
Забранява се:
 Промяна предназначението на имоти с НТП „ливади”;
 Внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
 Унищожаването на естествената крайречна растителност;
 Замърсяване на територията на защитената зона с битови, промишлени и други
отпадъци;
Препоръчителни дейности:
 Възстановяване на традиционното екстензивно ползване на пасищата и ливадите
(районът на защитената зона е много подходящ за екстензивно пашуване и косене,
които от своя страна могат да получат финансова подкрепа чрез агро-екологичните
мерки);
 Промяна в начина на трайно ползване на изоставени и пустеещи (повече от 5 г.) орни
земи в ливади и пасища – смяната на НТП в комбинацията с екстензивното им
управление ще води до бързо възстановяване на популациите на птиците;
 Поддържане и опазване на елементите на ландшафта – синори, ивици с естествена
растителност, живи плетове и др., със свързващи функции и предоставящи укрития на
птиците;
 Паша на домашни животни в определените за това пасища с препоръчителна гъстота
до 1.0 животинска единица/ха;
 В границите на ЗЗ „Берковица” горскостопански мероприятия по действащия ЛУП от
2009 г. на ДГС – Берковица да са съобразени с изискванията на „Режимите за
устойчиво управление на горите в Натура 2000”, утвърдени съгл. чл. 4, ал. 1, т. 2 от
Наредба № 8/2011 г. за сечите в горите”.
Прилагането на проекта за ОУП на Община Вършец не е свързано с нарушения на
наложените забрани и ограничения със заповедта за обявяване и утвърдения план за
управление на територията на ЗЗ „Берковица“. Въздействията от реализирането на проекта
на ОУП са разгледани подробно в т. 5.
4.6. Характеристика на ЗЗ BG 00002002 „Западен Балкан“
Защитената зона BG 00002002 е определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от ЗБР за опазване на
дивите птици. Обявена със Заповед № РД-119/09.02.2012 г. от Министъра на околната среда
и водите (ДВ бр. 20/2012г.). Със Заповедта са определени предмета и целите на опазване на
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зоната, актуалните й граници като и режима на дейностите в нея. Промяна в режима на
дейностите е въведен със Заповед №РД-68 от 28.01.2013 г., (ДВ, бр. 10/2013).
Площ на защитената зона – 1 468 324.711 декара (146 832.47 ha)
4.6.1. Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1,т. 1 на ЗБР
Цел на опазване:
Съгласно Заповед № РД-119/09.02.2012 г. на МОСВ защитената зона се обявява с цел:
 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 от заповедта видове
птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
 Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2 от заповедта, за които е
необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Предмет на опазване:
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia
ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд (Neophron
percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален
орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter
brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа
ветрушка (Falco naumanni), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris
graeca), Ловен сокол (Falco cherrug), Лещарка (Bonasa bonasia), Глухар (Tetrao urogallus),
Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Уралска улулица (Strix uralensis),
Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно
рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач
(Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач
(Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига
(Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio),
Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша
мухоловка (Ficedula parva), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска
овесарка (Emberiza hortulana);
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка
(Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula
chloropus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus
vanellus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Пчелояд (Merops apiaster).
Подробна информация за състоянието на местообитанията и популациите на видове, предмет
на опазване в защитената зона е представена в актуализиран стандартен формуляр. Същата е
използвана като референтна. В настоящата оценка са взети предвид и резултатите от
проведените през 2011 – 2012г. проучвания на мигриращи, гнездящи и зимуващи
водолюбиви птици в България, проведени в рамките на проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“.
4.6.2 Режим на дейностите в ЗЗ BG 00002002 „Западен Балкан“
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се забранява:
 Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми
земи и трайни насаждения;
 Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
 косенето на ливадите преди 15 юни, както и от периферията към центъра;
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изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия в горната
граница на гората (над 800 м н.в.) с изключение на тези, за които към датата на
обнародване на заповедта в Държавен вестник има започната процедура или са
съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл.
31 от Закона за биологичното разнообразие. Режимът не се прилага за вятърни
генератори, използвани като собствени източници на електрическа енергия.
Използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство.

Прилагането на проекта за ОУП на Община Вършец не е свързано с нарушения на
наложените забрани. Въздействията от реализирането на проекта на ОУП са разгледани
подробно в т. 5.
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