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5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на плана върху
предмета и целите на опазване на защитените зони
5.A). Описание и анализ на въздействието от реализирането на плана върху
типовете природни местообитания и видовете – предмет на опазване в защитените
зони.
На основата на обобщените въздействия в т. 3 от настоящият доклад е оценена вероятността
дадени въздействия на проектните възможности за развитие, заложени в предварителния
проект на ОУП на Община Вършец, да повлияят отрицателно върху параметрите за
благоприятен природозащитен статус (БПС) на местообитанията и видовете, обект на
опазване в защитените зони. Параметрите за благоприятен статус са използвани за да се
идентифицират елементите на защитените зони, които ще бъдат повлияни и за да се оцени
количествено това влияние и неговата значимост на ниво зона и местно равнище (ниво
землище) по смисъла на приложение №1 на Директива 92/43/ЕИО. В оценката, освен общите
параметри за БПС на всеки вид и местообитание, са оценени и въздействията на структури,
функции и роля, важни за съответните видове и местообитания.
При оценка на въздействията, по отношение на количествените параметри площ на
местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация на
видове за референтни стойности, са взети стойностите при научно описание на зоната, вкл.
резултати от инвентаризационните проучвания по „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, на МОСВ,
2013. При оценката на възможностите за възстановяване се оценява реалистичността на това
изискване. Това означава, че където в миналото е имало трайно унищожаване на площи на
местообитания, без реални възможности за възстановяване не се включват в референтните
стойности за площ и популация. Такива случаи са например вече изградените
инфраструктури и други застроени територии.
По отношение на параметрите за качество и състояние на местообитанията (параметри в
рамките на критериите „структура и функции“) референтните стойности на параметрите се
прилагат и спрямо вече съществуващи съоръжения. Така например въздействията от
фрагментацията и унищожение на местообитанието в миналото от съществуващата
инфраструктура се отчитат при оценката на кумулативните ефекти.
За определяне степента на въздействието е използвана 10-степенна скала на оценка, която
позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно въздействие спрямо
стандартните показатели за оценка на степента на въздействие (Таблица 11-1).
За оценка състоянието на биоразнообразието в обхвата на проекта на ОУП – територията на
Община Вършец и определяне размерът на щетите от реализацията му, са извършени
теренни наблюдения през периода август, септември и октомври 2020г. и април, май и юни
2021г.
Теренните проучвания са извършени съгласно методиките за мониторинг на природните
местообитания и целевите за опазване в двете защитени зони животински видове поместени
в информационната система Натура 2000, раздел Национална приоритетна рамка за действие
достъпна онлайн на сайта http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents.
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5.А.1. Защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните
местообитания на дивата флора и фауна
5.А.1-1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни
местообитания предмет на опазване в защитена зона „Врачански Балкан” с код
BG0000166 за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна
В границите на Защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ попадат 15729.26 ha от
територията на Община Вършец, в т.ч. част от землищата на гр. Вършец, с. Долна Бела
речка, с. Горна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово и с. Стояново. С
предварителния проект на ОУП в границите на защитената зона са предвидени нови
устройствени зони на обща площ 16.32 ha. От които за 7.34 ha 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, в землището на с.
Стояново, с. Горно Озирово и с. Долна Бела речка (таблица 3.1.). Това са прилежащи на
населените места земеделски територии с преобладаване на рудерални и широко застъпени
видове от флората и фауната, без консервационна значимост. Тази промяна се равнява на
0.025% спрямо общата площ на ЗЗ „Врачански Балкан ” и не води до нарушаване на целостта
и структурата на защитената зона.
Според представените общи характеристики по Натура 2000 в ЗЗ BG0000166 „Врачански
Балкан“ са изявени за опазване общо 22 типа природни местообитания, от които
приоритетни за опазване са 6 типа природни местообитания (6110*, 6240*, 7220*, 9180*,
91G0*, 91H0*). За всеки отделен тип природно местообитание, включен в предмета и целите
на опазване на защитената зона е представена характеристика за състоянието и
разпространението му спрямо територия, предмет на устройствено планиране.
3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или
Hydrocharition .
Тези местообитания са еутрофни до хипертрофни водни тела (езера и блата) с тинести дъна,
понякога с анаеробни седименти. Типични примери са Шабленско и Дуранкулашко езера по
Северното черноморско крайбрежие и Атанасовско, Вая, Мандренско по Южното
черноморско крайбрежие. Тук се включват и водоеми с частично антропогенен произход
(например изоставени наводнени баластриери, стари речни корита), някои блата, които са
били използвани като рибарници и после изоставени, ако в тях се развиват типични
хидрофилни ценози.
В ЗЗ „Врачански Балкан”, природно местообитание 3150 е представено с обща площ от
0.69 ha. Ареали с малка площ са картирани в землищата на с. Миланово, община Своге и
с. Згориград, община Враца. Неговото разпоространение е установено в резултат от
извършено 100% картиране на терен, в рамките на проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ 2013.
Наблюдавано е наличие на антропогенни структури в и непосредствено до полигоните на
разпространение на местообитание 3150. По време на картирането е установено еутрофно,
граничещо с хипертрофно състояние на местообитанието в цялата зона. Регистрирани са
„цъфтежни“ концентрации на фитопланктонни водорасли главно от Cyanophita и
Bacillariophyta, което е причина цялостното състояние да е оценено като неблагоприятно
лошо състояние. Бъдещите дейности за опазване на местообитанието са свързани с
прекратяване пашата на селскостопански животни в района на басейните. Прекратяване на
ползването им за водопой на селскостопанските животни. Прилагане на
антиеутрофикационни мерки.
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Местообитание 3150 не е установено на територията на Община Вършец или в близост
до нея. Не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до нарушаване на
структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание, нито за промяна
на покритието му в защитената зона.
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion.
Този тип местообитания включва водни течения от равнинните до планините с прикрепена
подводна растителност най-често от съюзите Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, в
местата. Дъното на реките е глинесто, тинесто-глинесто или тинесто-песъчливо, по-рядко с
участие на чакъл. Този тип седименти дават възможност за заселване на редица макрофити.
В защитена зона BG0000166„Врачански Балкан“ природно местообитание 3260 заема площ
от 172.67 hа, и включва част от поречията на река Искар в района на с. Оплатня, Община
Своге, река Черна и р. Маларека в землището на с. Лютаджик, Община Враца.
Местообитанието е с относително малки ширини на теченията 3-6 m и средни до ниски
водни количества и речни порядъци. Неговото разпоространение е установено в резултат от
извършено 100% картиране на терен, в рамките на проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ 2013.
Съгласно данните от доклада за разпоространие и оценка на ПС на местообитание 3260 в ЗЗ
BG0000166 се установява намаляване на площта на местообитанието в сравнение със
данните от стандартния формуляр през 2007 г. Разликата в площите е резултат от по-точно
картиране с прилагане на по-прецизни методи на картиране и събрани повече данни за
местообитанието включително хидрологични, хидрохимични и хидробиологични. Това е от
първостепенна важност за определяне на границите на местообитанието. В зоната са
установени значителен брой от типичните за местообитанието растения и животински
видове - главно от групите, Amphipoda, Isopoda, Insecta, Oligochaeta. Установената територия
на местообитанието заема представителна част от водната площ на зоната, от които 88.22 ha
в Алпийския и 84.45 ha в Континенталния биогеографски район. Общата оценка на
състоянието на природно местообитание 3260 в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ е
неблагоприятно - незадоволително състояние. Местообитание 3260 не е установено на
територията на Община Вършец.
С предварителния проект на ОУП на Община Вършец не са предвидени дейности,
които да доведат до пряко унищожаване или намаляване площта на местообитание
3260 в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“. Не се предвижда заустване на непречистени
отпадни води в съответните планински речни течения, които да доведат до
замърсяване и влошаване качеството на природното местообитание.
6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi.
Това са отворени ксерофилни пионерни съобщества върху плитки варовикови или алкални
почви с преобладаване на пролетни едногодишни и сукулентни растения, най-често Sedum
album, S. acre, S. hispanicum. Съобществата формират неголеми петна в карстовите райони в
ниските – до 700-1000 m н.в., континентални региони на страната.
В защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ полигони от местообитание 6110 са
потвърдени северно от р. Искър в района между Лакатник - Оплатня, Община Своге,
отдалечени над 20 km от територията на Община Вършец, за която се изготвя проекта на
ОУП. Полигоните на природното местообитание са в много добро общо състояние и
отговарят напълно на изискванията за благоприятна оценка. Има слабо пасищно
натоварване, но този фактор не влияе върху състоянието на растителната покривка на
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природното местообитание. Не са установени и инвазивни видове, както и обрастване с
дървесна и храстова растителност.
С реализиране на ОУП на Община Вършец няма да бъдат пряко засегнати площи от
местообитание 6110* в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“. Предвид на значителното
отстояние предвидените в проекта на ОУП дейности нямат потенциал да доведат до
нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип
местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
6210. Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (festucobrometalia) (*важни местообитания на орхидеи).
На територията на ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ местообитание 6210 заема обширна
площ от 2280.55 ha, от които 182.78 ha са картирани на терен, а площта на верифицираната
територия по дедуктивен модел е 1310.05 ha. Останалите са определени на база индуктивен
модел. За тях се приема, че потенциално биха могли да бъдат местообитание със стойност на
вероятност 0.1, според наличните данни за геоложката основа и начина на трайно ползване
на земята. Полигони от местообитанието обхващат бивши орни земи, оставени достатъчно
дълго време без обработка, върху които е протекъл преход с развитие на многогодишни
туфести житни треви. Площите се използват за неинтензивни пасища от домашни животни,
както и от диви копитни.
Съгласно пространствените данни за разпоространие на местообитание 6210 в ЗЗ
BG0000166„Врачански Балкан“, границите на които са определени по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”,
МОСВ 2013, за територията на Община Вършец не е потвърдено наличието на
местообитание 6210 в резултат от кариране на терен или верифициране на наличните данни,
чиято степен на вероятност е над 50%. Такива полигони са разпространени на територията на
Община Своге в землището на с. Згориград, Миланово, Очиндол, Оплетня и др. В Община
Вършец по индуктивен модел (с нискък процен на вероятност - 10%) е определено като
възможно наличието на ПМ 6210 в землищата на селата Стояново, Долно Озирово, Горно
Озирово, Долна Бела речка и Горна Бела речка.
При проверка на предвидените с проекта на ОУП устройствени зони спрямо данните за
разпространение на природните местообитания в ЗЗ BG0000166, показва, че зона Пп/1в
землището на с. Долно Озирово попада в терен, определен по индуктивен модел като
природно местообитание 6210, Фиг.5-01. При направена справка в кадастралните регистри
както и проведени от нас наблюдения на място се потвърди, че зона Пп/1 (ПИ с
идентификатори 22747.14.18 и 22747.14.17 по ККР) представлява съществуваща
животновъдна ферма, с одобрен ПУП и изградени стопански сгради. Разглежданата
територия няма характеристики на природно местообитание.
Предвидените нови устройствени зони в землищата на Стояново, Долно Озирово, Горно
Озирово, Долна Бела речка и Горна Бела речка, не засягат пряко площи от
местообитание 6210. С предварителния проект на ОУП на Община Вършец не са
предвидени дейности, които да доведат до пряко унищожаване или намаляване площта на
местообитанието в зоната или такива, които да доведат до нарушаване на природозащитното
му състояние. Основните заплахи за местообитанието са свързани с интензивност на пашата
и използването на торове и пестициди.
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Фиг.5-01. Разпространение на местообитание 6210 спрямо предвижданията на проекта за
ОУП на Община Вършец - землище с. Долно Озирово

Пп/1

Фиг.5-2. Фактическо състояние на зона Пп/1 землище с. Долно Озирово
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6240* Субпанонски степни тревни съобщества.
Местообитанието е новоустановено за защитена зона BG0000166, определено на площ от
18.24 ha, от които 100% картирани на терен по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ 2013.
Разпространено е в землището на с. Челопек, Община Враца, отдалечено над 30 km от
територията на Община Вършец, за която се изготвя проекта на ОУП. Полигоните на
природно местообитание 6240 в рамките на защитената зона са в добро общо състояние и
проявяват ясно основните си характеристики. Липсва фрагментация в рамките на
местообитанието. В съобществата доминират следните видове (или родове): Satureja spp.,
Achillea clypeolata, Gypsophila glomerata, Allium spp., Thymus spp., Muscari racemosum,
Theucrium montanum, Teucrium polium, Sanguisorba minor, Astragalus onobrychis, Minuratia
setacea, Potentilla recta agg., Orlaya grandiflora, Sideritis montana, Allium spp., Medicago
minima.
Местообитание 6240 не е установено на територията на Община Вършец или в близост
до нея. С предварителния проект на ОУП на Община Вършец не са предвидени дейности,
които да доведат до пряко унищожаване или намаляване площта на местообитанието в
зоната или такива, които да доведат до нарушаване на природозащитното му състояние.
6510 Низинни сенокосни ливади.
Природното местообитание е новоустановено за защитена зона BG0000166 „Врачански
Балкан“, определено на площ от 18.24 ha, от които 100% са картирани на терен по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I”, МОСВ 2013. По време на полевите наблюдения е картиран един полигон,
намиращ се южно от с. Паволче и северозападно от с. Челопек, Община Враца. В защитената
зона, ПМ 6510 е оценено в добро общо състояние и отговаря напълно на изискванията за
благоприятно природозащитно състояние. Липсва фрагментация в рамките на
местообитанието. В съобществата доминиращите видове от семейството на житните са:
Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Festuca arundinaceae, Elymus repens. Сумарното
проективно покритие на ценозите в рамките на полигоните на природното местообитание
надвишава 90%. Рудералните видове не формират самостоятелни ценози в полигона и
участват под 10% от сумарното проективно покритие на фитоценозата. Дървесната и
храстовата растителност не покриват повече от 10% от площта на полигона, заета от
местообитанието.
Местообитание 6510 не е установено на територията на Община Вършец или в близост
до нея. С предварителния проект на ОУП на Община Вършец не са предвидени дейности,
които да доведат до пряко унищожаване или намаляване площта на местообитанието в
зоната или такива, които да доведат до нарушаване на природозащитното му състояние.
6520 Планински сенокосни ливади. Планинските сенокосни ливади са вторични,
продължително-производни растителни съобщества, възникнали на мястото на унищожени
мезофилни дъбови, букови или иглолистни гори в планините. Разпространени са във всички
по-високи планини при надморска височина от (800) 1200 до 1800 (1900) m. Te са
поддържани и запазени от възстановяване на гората чрез системно косене. Когато то се
преустанови се наблюдават процеси на възстановяване на горската растителност. Съобразно
данните от проведеното картиране през 2012 г, природно местообитание 6520 е представено
в ЗЗ „Врачански Балкан ” с обща площ от 1090.29 ha. Това се равнява на 3% от общата площ
на защитената зона (36025.57 ha). Местообитанието е картирано 100% на терен. В
защитената зона е представено в благоприятно състояние. Не са регистрирани отрицателно
действащи фактори.
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За територията на Община Вършец, природното местообитание е потвърдено източно от
с. Горна Бела речка, Фиг.5-03. В тази част от територията на общината не се предвижда
устройствена намеса. С предварителният проект на ОУП Община Вършец не се засягат
пряко площи от природно местообитание 6520. В проекта на ОУП не са предвидени
дейности, които да доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на
оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.

Фиг. 5-03. Разпространение на местообитание 6520 спрямо предвижданията на проекта за
ОУП на Община Вършец - землище с. Горна Бела речка
7220 * Извори с твърда вода и туфести формации (Cratoneurion).Тези образувания могат
да се открият както в гори, така и в открити местности. Имат малки размери и точкова или
линейна форма. Преобладават мъхове, привързани към варовикови терени. Отнасят се към
съюз Cratoneurion commutati.
В защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ местообитанието е представено с площ от
8.12 ha, от които в Алпийски биогеографски район са картирани на терен 7.81 ha, а в
континенталния 0.31 ha. На територията на Община Вършец е установен малък извор в
землището на с. Горна Бела речка, в близост до републикански път IIІ-162, фиг.5-04.
Наклонът е достатъчен за създаване на условия за постоянно стичане или просмукване на
водата. Наличието на голям брой скални късове с различна големина в местообитанието са
благоприятна предпоставка за развитието на бигороформиращи видове мъхове. Установено е
наличието на мъхове от родовете Cratoneuron, Drepanodadus и др. В ЗЗ BG0000166
„Врачански Балкан“ местообитанието е оценено в „Неблагоприятно-незадоволително
състояние”, което се дължи на антропогенни структури в полигоните на разпространение на
местообитание 7220. Установени са водовземания и отнети водни количества от каптажи и
чешми.
С предварителния проект на ОУП на Община Вършец не са предвидени проектни
възможности за развитие, водещи до промени в хидрологичния режим и водните тела
(управление на водните нива, пресушаване (цялостно или частично), водовземане или
63

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

заустване на води, които биха могли да причинят съществени отклонения от естествения
воден режим), поради което не се очакват негативни въздействия върху оценявания тип
местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.

Фиг.5-04. Разпространение на местообитание 7220 спрямо предвижданията на проекта за
ОУП на Община Вършец - землище с. Горна Бела речка
8120 Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите планини.
Местообитанието е новоустановено за защитена зона BG0000166 с площ от общо 38.77 ha.
Неговото разпространение е установено в района между гр. Враца и с. Згориград, в резултат
от полеви наблюдения по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ 2013. Полигоните на природното
местообитание в защитената зона са в много добро състояние и отговарят напълно на
изискванията за благоприятно природозащитно състояние.
Природно местообитание от типа 8120 не е установено на територията на Община
Вършец. Най-близките полигони, потвърдени в резултат от картирането на терен са
отдалечени на повече от 30 km от територията за която се изготвя плана. Предварителният
проект на ОУП на Община Вършец не предвижда дейности, които да доведат до
нарушаване или друг вид увреждане на биотичните и абиотичните елементи, определящи
качеството на местообитанието, нито до промяна на покритието му в защитената зона.
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове. Представлява
растителност по пукнатините на голите, често отвесни варовикови скали в предпланините и
планините, отнасяща се към клас Aspleniatea trichomanis, разред Potentilletalia caulescentis и
съюз Ramondion nathaliae. Характеризира се с голямо локално разнообразие и с участие на
многобройни ендемични растителни видове.
Природно местообитание 8210 е представено с обща площ от 1606.2 ha в ЗЗ BG0000166
„Врачански Балкан“. Полигоните на природното местообитание в защитената зона са в много
добро състояние и отговарят напълно на изискванията за благоприятно природозащитно
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състояние. Съгласно пространствените данни за разпоространие на местообитание 8210 в ЗЗ
BG0000166 „Врачански балкан“, границите на които са определени по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”,
МОСВ 2013, за територията на Община Вършец е установено наличието на местообитание
8210 в землищата на селата Долно Озирово, Горно Озирово и Горна Бела речка, Фиг.5-05. С
предварителния проект на ОУП Община Вършец не се засягат пряко площи от
природно местообитание 8210. В проекта на ОУП не са предвидени дейности, които да
доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип
местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.

Фиг.5-05. Разпространение на местообитание 8210 в ЗЗ BG0000166 „Врачански балкан“
спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
8310 Неблагоустроени пещери
В ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ броят на неблагоустроените пещери е около 600 бр., а
дължината на картираните подземни галерии е 29.25 km. Пещерите в зоната се използват от
10 пещеролюбиви вида прилепи, чиято обща численост през лятото достига до 8392 екз. и
5076 екз. през зимата. Това е най-богатата на пещери и пропасти защитена зона в България.
Предвид факта, че над 80% от територията е покрита с окарстени варовици, потенциалът за
откриване на нови обекти и продължаване на дължината и дълбочината на известните
пещери и пропасти е много голям. Пещерната фауна е изключително богата с огромен брой
локални и регионални ендемити. Най-значими за прилепите в зоната са пещерите:
- Серапионовата пещера в землището на село Лютиброд, Община Мездра;
- Пещера Резньовете в землището на гр.Враца;
- Пещера Кална мътница в землището на с. Главаци, ОбщинаКриводол;
- Каца пещера в землището на село с. Долно Озирово, Община Вършец;
- Пещера Беляр в землището на село с. Голно Озирово, Община Вършец и др.
Трудно достъпните пещери са в благоприятно състояние, но всички лесно достъпните са
обект на вандализъм, иманярство и замърсяване.
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Предварителния проект на ОУП Община Вършец не предвижда устройствена намеса в
близост до неблагоустроени пещери. С реализацията на плана няма да бъдат засегнати
пряко площи от природно местообитание 8310. В проекта на ОУП не са предвидени
дейности, които да доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на
оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum. Местообитанието включва ацидофилни
широколистни и смесени широколистно-иглолистни гори с основен едификатор обикновен
бук (Fagus sylvatica). Развиват се на сравнително бедни (понякога ерозирали) почви. Заемат
най-често стръмни склонове с различни изложения - както сенчести, така и слънчеви. Имат
голям вертикален диапазон - от 700 до 1700 m нв. В долната част на този диапазон (700-1100
m нв.) горите са монодоминантни букови и смесени широколистни със сравнително голямо
участие на обикновен габър (Carpinus betulus) и зимен дъб (Quercus dalechampii), а на места
и на бяла бреза (Betula pendula). На по-големи надморски височини (1300-1700 m нв.)
обикновеният бук формира както чисти, така и смесени гори с обикновена ела (Abies alba) и
обикновен смърч (Picea abies).
В защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ природно местообитание 9110 е
представено с обща площ от 109.01 ha, които са потвърдени в резултат от картиране на
терен, извършено по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ 2013. Огледът на терена показва много
добро състояние на неговите полигони, поради което е оценено в благоприятно
природозащитно състояние. Полигони от местообитание 9110 са картирани южно от с.
Лютаджик и с. Згориград, Община Враца отдалечени на повече от 5km (по права линия) от
територията на Община Вършец, за която се изготвя проекта на ОУП.
Местообитание 9110 не е установено на територията на Община Вършец. Поради
значителното отстояние от разглежданата територия, не се очаква предвидените в проекта
на ОУП дейности да доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на
оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum.Общата площ на местообитанието в границите
на защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ е 519.15 hа, от които 516.44 ha са
разпространени в Алпийски биогеографски район, а в континенталния се срещат едва
2.71 ha. Местообитанието е разпространено в типична за буковия пояс територия, където на
северни и влажни месторастения при дадената надморска височина този дървесен вид не
образува смесени гори. Защитена зона „Врачански Балкан” е една от зоните, в които има
благоприятни условия за развитие на местообитание 9130. По-повечето отчетени параметри
то се намира в благоприятно състояние. Присъстват характерните видове, както в състава на
дървесния, така и в приземния етаж. Параметри, чиято оценка е неблагоприятна са:
неправилно планирани и изведени сечи, както и изнасяне на мъртва дървесина.
Регистрираните пожари в защитената зона са засегнали само един от картираните полигони
на природното местообитание.
Съгласно пространствените данни за разпоространие на местообитание 9130 в ЗЗ BG0000166
„Врачански Балкан“, границите на които са определени по проект „Картиране и определяне
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ 2013,
за територията на Община Вършец е установено наличието на местообитание 9130 в
землищата на с. Горна Бела речка и с. Горно Озирово, Фиг.5-06. В тази част от територията
на общината не се предвижда устройствена намеса. С предварителния проект на ОУП
Община Вършец не са засягат площи от природно местообитание от типа 9130.Не се
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очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да окажат пряко или косвено въздействие
върху оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.

Фиг.5-06. Разпространение на местообитание 9130 в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“
спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
9150. Tермофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion). Местообитанието заема площ от
1519.71 ha в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“. Термофилните букови гори се срещат във
високите части при надморска височина около 1000m. Дървесният етаж в зоната е формиран
основно от обикновения бук (Fagus sylvatica), като средната възраст на първия дървесен етаж
е определена на около и над 100 години. Параметри, чиято оценка е неблагоприятна са:
неправилно планирани и изведени сечи, както и изнасяне на мъртва дървесина. На
територията на Община Вършец местообитанието е разпространено в района на с. Горна
Бела речка.
В тази част от територията на общината, предварителния проект на ОУП не предвижда
застрояване и/или изграждане на инфраструктурни обекти, които да доведат до влошаване
качеството на местообитанието, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
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Фиг.5-07. Разпространение на местообитание 9150 в ЗЗ BG0000166 „Врачански балкан“ спрямо
предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец

9170. Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum. Общата площ на местообитанието в
границите на ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ е 493.36 ha. Формирани са на границата
между нископланинския район на смесените широколистни гори и пояса на горуновите,
буковите и иглолистните гори при надморска височина над 500 m. Имат тясна връзка с
мезофилните букови гори. Съставът на дървостоя е смесен, типичен за местообитанието,
състои се основно от обикновен габър (Carpinus betulus) и зимен дъб (Quercus petraea). С помалко участие се среща и обикновения бук (Fagus sylvatica). В защитената зона
местообитание 9170 е представено в неблагоприятно - лошо състояние. Параметри, чиято
оценка е неблагоприятна са: липсата на гори във фаза на старост и отделни стари дървета,
както и недостатъчното количество мъртва дървесина. Установява се също залесяване с
немесни видове като Robinia pseudoacacia с цел укрепване на насипи покрай пътища. Тези
отрицателни оценки на състоянието са резултат от антропогенно въздействие в миналото и
неподходящо стопанисване.
На територията на Община Вършец местообитанието е разпространено в района около
с. Горна Бела речка и с. Горно Озирово. В тази част от територията на общината,
предварителния проект на ОУП не предвижда застрояване и/или изграждане на
инфраструктурни обекти, които да доведат до влошаване качеството на местообитанието,
нито за промяна на покритието му в защитената зона.
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Фиг.5-08. Разпространение на местообитание 9170 в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“
спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове.
В защитена зона BG0000166 „Врачански балкан“ полигони на местообитание 9180 са
потвърдени на площ от 622.93ha. Съгласно данните от доклада за разпространение и оценка
на ПС на местообитание 9180 в защитената зона, установените и картирани местообитания,
спадат към сциофилните и хигрофилни гори спадащи към съюза Lunario-Acerenion.
Доминиращи видове в основния дървесен етаж са Fagus sylvatica и Carpinus betulus.
Състоянието на горите по критерий „Структура и функции” е неблагоприятно. Основните
параметри са нехарактерния видов състав и равномерната възрастова структура на горите.
Описаното местообитание в част от случаите има вторичен произход. В буковите гори в
защитената зона 9150, 91W0, след извеждане на сечи се получава смяна на дървесния състав.
Извеждането на сечта води до настаняване на пионерни видове с анемохорен тип на
разпространение на семената – Acer platanoides, Tilia spp., Acer pseudoplatanus, които са
характерни за местообитание 9180. Възприемането на тези гори, като местообитание 9180 е
дискусионен въпрос.
Съгласно пространствените данни за разпространение на природно местообитание 9180, на
територията на Община Вършец по индуктивен модел са определени малки площи около
селата Горна Бела речка и Долна Бела речка, Фиг.5-09. В тази част от територията на
общината, предварителния проект на ОУП не предвижда застрояване и/или изграждане на
инфраструктурни обекти, които да доведат до влошаване качеството на местообитанието,
нито за промяна на покритието му в защитената зона.
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Фиг.5-09. Разпространение на местообитание 9180 в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“
спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
91G0*. Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus. Имат характер на интразонална
растителност в пояса на ксеротермните дъбови гори, защото са силно фрагментирани и сa на
малка надморска височина (150-500 m н.в.).
В защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ заема площ от 1094.31 hа. Намира се в
неблагоприятно – лошо състояние. Местообитанието е формирано от издънкови гори на
зимен дъб и обикновен габър. В много от полигоните, преобладаването на габъра в състава
има вторичен произход и е свързано с извеждането на сечи. Издънковият произход е причина
за опростената структура, което прави тези гори неустойчиви. В площта заета от
местообитанието липсват стари дървета. Новопредвидените устройствени зони в землищата
на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Долно Озирово, Горно Озирово и Стояново не
засягат площи от природно местообитание 91G0. Предвидените с проекта на ОУП дейности
нямат потенциал да доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на
оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
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Фиг.5-10. Разпространение на местообитание 91G0 в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“
спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
91H0* Панонски гори с Quercus pubescens.
Панонските гори с Quercus pubescens заемат ограничена площ от 104.15 ha в най-южната
част на защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“. Разпространено е в района около
селата Лютиброд и Зверино, Община Мездра, на отстояние повече от 30 km спрямо
територията на община Вършец, за която се изготвя проекта на ОУП. Малката площ на
местообитанието се определя от присъствието на косматия дъб в локализирани находища,
разположено върху варовикова основна скала. Гората е издънкова със средна възраст 40
години. Храстовите видове формират втория етаж, като проективното им покритие е 30-40%.
Наличието на тези видове се смята за показател за започване на деградационни процеси, но е
и индикация за липсата на антропогенни намеси. Местообитание 91H0* не е установено на
територията на Община Вършец или в близост до нея. Предвид значителното отстояние, не
се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до нарушаване на
структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание, нито за промяна
на покритието му в защитената зона.
91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори.
В защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ местообитание 91М0 e представено с площ
от 678.19 ha. На територията на Община Вършец е разпространено в района около с. Долно
Озирово и с. Горно Озирово. Горите в включени в това местообитание са с издънков
произход и са в неблагоприятно природозащитно състояние по критерий „Структура и
функции”. Издънковият произход е причина за опростената структура, което прави тези гори
неустойчиви. Отчетените заплахи са свързани с посещенията на туристи, заплаха от пожари
и наблюдаване на протичащи сукцесионни процеси, изразяващи се в увеличаване на
участието на келявия габър в състава. С предварителния проект на ОУП Община Вършец
не се засягат площи от природно местообитание 91М0.Не се очаква предвидените в
проекта на ОУП дейности да окажат пряко или косвено въздействие върху оценявания тип
местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
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Фиг.5-11. Разпространение на местообитание 91М0 в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ спрямо
предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец

91W0 Мизийски букови гори.
Местообитание 91W0 в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ е представено на площ от
490.28 hа. На територията на защитената зона гори от мизийски бук обхващат полигони,
които са трудно достъпни и по тази причина по-малко застрашени от човешка намеса.
Съобществата се намират в много добро състояние. Дървостоят е изграден изцяло от
мизийски бук, а средната възраст на първия дървесен етаж е определена на над 100 години. С
предварителния проект на ОУП Община Вършец не са засягат площи от природно
местообитание от типа 91W0. Предвидените с проекта на ОУП дейности нямат потенциал
да доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип
местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.

Фиг.5-12. Разпространение на местообитание 91W0 в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ спрямо
предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
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91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.
На територията на ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ местообитанието е представено със
сравнително малки фрагменти с обща площ от 18.59 ha, установени в района на гр. Враца и с.
Оплатня, Община Своге. Насажденията имат издънков характер, поради което е оценено в
неблагоприятно природозащитно състояние. За подобряване на състоянието е необходимо
при извеждане на лесовъдски мероприятия да се прилагат възобновителни сечи с дълъг
възобновителен период и съобразени с възобновителната стратегия на вида. Местообитание
91Z0 не е установено на територията на Община Вършец или в близост до нея. Предвид
значителното отстояние, не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат
до нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание,
нито до промяна на покритието му в защитената зона.
Заключение
С проектът на ОУП на Община Вършец не се засягат типовете природни местообитания,
предмет на опазване в защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан”. Не съществуват
предпоставки за нарушаване или друг вид увреждане на биотичните и абиотичните
елементи, определящи качеството на посочените в заповедта за обявяване на зоната
природни местообитания, нито за промяна на покритието им в защитената зона.
Съгласно разгледаните в т.2 други инвестиционни предложения, планове и програми
(ИП/ПП) с потенциал за кумулативно въздействие заедно с отделните елементи на
оценявания проект на ОУП, няма такива, които засягат природни местообитания, включени
в Приложение I на Директива 92/43/EEC.
Таблица 5-01. Степента на влияние и въздействие на проекта на ОУП на Община Вършец
върху типовете природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000166 „Врачански
Балкан”.
Koд**
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няма
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няма

0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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няма
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0
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0

9110
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няма
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няма

0

9150
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няма

няма

няма
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няма

няма

няма

няма

0

9170
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няма

няма

няма
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няма

няма

няма

няма

0

9180

Няма

няма

няма

няма

Няма

няма

няма

няма

няма

0

91E0

Няма

няма

няма

няма

Няма

няма

няма

няма

няма

0
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Koд**

Краткот Средно Дългот Време Постоян Кумулати Отрицател
райно трайно райно
нно
но
вно
но

Загуба
(%)

Непряко

Пряко

91G0

Няма

няма

няма

няма

Няма

няма

няма

няма

няма

0

91M0

Няма

няма

няма

няма

Няма

няма

няма

няма

няма

0

91W0

Няма

няма

няма

няма

Няма

няма

няма

няма

няма

0

91Z0
Няма
няма
няма
няма
Няма няма
няма
няма
няма
0
** Кодът на защитените местообитания е представен според Заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000166
„Врачански Балкан”

В резултат от реализацията на предварителния проект на ОУП на Община Вършец и
останалите ИП/ПП не се очаква значима промяна в структурата и функциите на типовете
природни местообитания, предмет на опазване в зоната, или предпоставка за промяна на
природозащитната им стойност.
5.А.1-2. Описание и анализ на въздействието на плана върху видовете предмет на
опазване в Защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан”.
Видове растения от Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС
2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum (Bieb.) Spreng). Многогодишно
тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. Подходящи местообитания за развитието на вида са
сухи, варовити, каменисти, открити слънчеви места, сред храсталаци и открити горски
поляни в широколистни гори, по слабо използвани пасища. В България видът е включен в
Червена книга на Р България, том 1. Растения и гъби в категория уязвим (VU). Опазва се
съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие (включен е в Приложение 2
и 3 на ЗБР), Бернската конвенция, Директивата за местообитанията и Конвенция по
международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).
В защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан” е картирано 1 едно находище на
Himantoglossum caprinum, в района на вр. Околчица, в което са регистрирани 546
индивида.Находището е отдалечено на разстояние над 15 km от територията на Община
Вършец, за която се изготвя проекта на ОУП.В защитената зона, кото подходящи
местообитания за целеви вид са определени на площ от 72.17 ha, от които оптимални
местообитания заемат 25.53 ha, а потенциалните са съответно 46.64 ha.
Съгласно окончателната карта на разпространение на местообитанията на целевия вид 2327
Himantoglossum caprinum в ЗЗBG0000166 „Врачански Балкан”, на територията на Община
Вършец са установени потенциални местообитания на площ от 4.7 ha, които заемат високите
част на Врачанска планина, в границата с общини Криводол и Монтана. В тази част от
територията на Община Вършец, предварителния проект на ОУП не предвижда застрояване
и/или изграждане на инфраструктурни обекти, които да доведат до унищожаване или до
изменения в популациите и местообитанията на Himantoglossum caprinum на територията на
ЗЗ „Врачански Балкан”.
Предмет на опазване в Защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ са 15 вида бозайници,
6 вида земноводни и влечуги, 3 вида риби и 11 вида безгръбначни животни. Представени са
очакваните въздействия върху всеки отделен вид:
Бозайници: В заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан” са включени 15
вида бозайници, от които 12 вида прилепи.
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Европейски вълк (Canis lupus)
Биологични особености: Хищен бозайник от семейство кучета. През 1994 г. популацията му
в България е била около 400 индивида. През последните 15 години се наблюдава възход и
сега е около 2000 индивида. Обитава предимно по-високите гористи места в планините, но в
Северна България слиза и в равнинните гори, като предимно по-младите индивиди слизат в
по-ниските места. Води скрит начин на живот, като предимно през нощта излиза да си търси
храна. През брачния период, вълците избират закътано и усамотено място по-високо в
планината и близко до вода-поток, езеро, река.
Оценка на популацията в защитената зона: По данни от стандартния формуляр,
числеността на вида в защитената зона е 4-8 индивида. Данните от картирането по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I” са, че зоната се обитава от 1 семейна двойка.
Според модела по който са определени потенциално пригодните местообитания за вида в
зоната, общата площ на подходящите местообитания е 177,42 км2, което е 50 % от площта на
зоната. Площта на сърцевинните зони е сравнително малка – 6,6% от ефективно заетите
местообитания. В зоната отсъства фрагментация, биокоридорите към съседни защитени зони
и други подходящи местообитания са ясно изразени с покритие от дървесна и храстова
растителност. Природозащитното състояние на вида в зоната е неблагоприятно, но при
намаляване на антропогенния натиск – директен отстрел и допълнителни данни за семейната
структура през зимата лесно би преминало в ниво благоприятно.
Оценка на популацията на територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово не са част
потенциалните местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП:
Пряко унищожаване на местообитания: Реализирането на предварителният проект за
ОУПО Вършец ще бъде без въздействия за европейския вълк са разположени извън
потенциалните му местообитания (степен 0).
Фрагментация на местообитания: С прилагането на плана не се засягат части от
потенциалните местообитания на вида. Фрагментацията не се очаква (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: С прилагането на плана ще бъде допуснато застрояване на
прилежащи на с. Горно Озирово, извън потенциалните местообитания на вида. Прекъсване
на биокоридори няма да има (степен 0).
Безпокойство: Новопредвидените УЗ в землището на с Горно Озирово са разположени извън
потенциални местообитания на вида и отдалечени от сърцевинни зони и бърлоги в които
видът е чувствителен към безпокойство. Безпокойство няма да има (степен 0).
Смъртност на индивиди: Броят на годишно отстрелваните вълци се определя с
ловоустройствените проекти, които не са част от проекта за ОУП. Смъртността ще бъде в
границите на естествената и утвърденото ползване в ловоустройствените проекти на
разположените в зоната горски и ловни стопанства, които са предмет на други планове. Не се
очакват въздействия (степен 0).
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Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии
Потенциално
засегнат вид

Европейски
Вълк (Canis
lupus).

Численост
в
ЗЗ
(двойки
p)

1p

Очаквана
Местообитание
Вид на въздействията
численост
на вида
Намаляване Фрагментаци Унищожа
след
площта на
я на
ване на
реализиране
местообитания популацията
леговища
на ОУП
та
не
≥ 1p
Гори
и
не
не

Смъртност
на индив
иди

не

храсталаци

Пъстър пор (Vormela peregusna)
Биологични особености: Рядък хищник, който се среща в Югоизточна Европа и Азия,
включително и на територията на България, като ареалът на разпространението му бързо се
смалява. Живее на открит и сух терен. По принцип обитава степи пустини и полупустини. В
България предпочита безлесни пространства, но населява и други местообитания- гори,
влажни места, храсталаци и покрай реките. Обитава открити степни терени, ниви, лозя,
храсталаци. Видът обикновено не копае собствени, а разширява подземни леговища на поедроразмерни гризачи. Обитава предимно открити пространства – степи, обработваеми
площи и пасища, храсталачни места и окрайнини на редки гори. Разпространен е основно в
райони където обитават лалугера и хомяците, които са главната му храна. Разгонването
започва в началото на февруари. Женската ражда 4-8 малки. Храни се с гризачи, главно
лалугери, гущери, птици и др.
Видът е нощно животно и през деня се укрива в подземни убежища, обикновено дупки от
лалугери или други животни които разширява. Живее на открит и сух терен. По принцип
обитава степи пустини и полупустини. В България предпочита безлесни пространства, но
населява и други местообитания - гори, влажни места, храсталаци и покрай реките. До
голяма степен разпространението на пъстрия пор на дадена територия зависи от наличието
на колонии от лалугери, които представляват основния му хранителен ресурс.
Основните заплахи за вида са увреждане на местообитанията поради западане на пашата и
коситба, захрастяване на пасищата и ливадите, пожари, химизация фрагментация и изолация
на популациите, изчезване на лалугерите и едрите гризачи с които се храни, основно
лалугери, хомяци, слепи кучета, мишевидни гризачи, рядко жаби, влечуги, мекотели
(Спасов, Спиридонов, 1993) и използването на родентициди. Видът е активен през нощта, а
през деня се укрива в подземни убежища, обикновено дупки от лалугери или други животни,
поради което директни срещи с човека са много редки. Превръщането на пасища с
лалугерови колонии в лозя е друга причина за влошаване състоянието на хранителната база
през последните години. Липсата на интензивна коситба не следва да се приема като
сериозна заплаха за местообитанията на пъстрия пор, като същевременно не се забравя, че тя
е алтернатива на пашата що се отнася до поддържане на нисък тревостой в колониите на
основната плячка на целевия вид.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен в
категория DD (без достатъчно достоверни данни за наличието му). При полевото изследване
(картиране) целевият вид не е регистриран. В резултат на направен индуктивен модел е
изчислена площ на пригодните местообитания 2122,4ха.
Приблизителната численост на пъстрия пор на територията на зоната, изчислена на базата на
предполагаема плътност в пригодните местообитания 1 индивид./10 км², е 2,12 индивида.
Оценка на популацията на територията на плана
Съгласно наличните пространствени данни в границите на потенциалните местообитания на
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пъстрия пор попадат части от УЗ Пп1 с площ 3 ха и Пп2 с площ 2.03 ха в землището на с.
Горно Озирово общо 5.03 ха (0.24 % от общата площ на потенциалните субоптимални за
вида местообитания).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания;
Според наличните пространствени данни с прилагането на ОУПО Вършец новоотередените
УЗ заемат 5.03 ха субоптимални пригодни местообитания за вида, определени като такива по
математически модел. Площта която ще бъде засегната с прилагането на плана е
незначителна спрямо общата площ на местообитанията на пъстрия пор и по тези причини
въздействието се определя като незначително – (степен 1).
Фрагментация на местообитания: С прилагането на плана ще бъде засегната незначителна
част от потенциалните местообитания на пъстрия пор. Поради незначителния размер на
площта, която ще бъде засегната с реализирането му спрямо общата им площ в защитената
зона фрагментацията ще бъде незначителна. Оценка на въздействието – незначително
(степен 1)
Прекъсване на биокоридори: На територията на зоната бариери са само пътища с
интензивност 1000МПС в денонощие. С плана се дава нов устройствен статут на прилежащи
на населените места територии и такива в които вече е реализирано строителство. Поради
незначителната спрямо общата площ на потенциалните местообитания, територия която ще
бъде засегната въздействията изразяващи се в прекъсване на биокоридори за придвижване на
вида се оценяват като незначителни (степен 1).
Безпокойство: Видът е активен е през нощта, рядко ловува през деня като през това време е
укрит в подземни убежища. Има добри възможности за бързо придвижване на големи
разстояния. Въздействията ще бъдат незначителни (степен 1).
Смъртност: Видът е силно подвижен, предпазлив, трудно откриваем и през деня се укрива в
подземни убежища. Не е наблюдаван от провелия картирането екип. Налице е само една
регистрация на целевия вид посредством анкетен метод, която обаче е с ниска степен на
достоверност. Не съществува вероятност за присъствие на индивиди в строителните граници
на новоотредените устройствени зони. Въздействие няма да има (степен 0)
Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии
Потенциално Численост Очаквана
засегнат вид
в ЗЗ
численост
след
реализиран
е на ОУП
Пъстър пор R
≥R
(Vormela
peregusna)

Местообита
ние на вида

Степни
местообита
ния

Вид на въздействията
Намаляване
Фрагментац Смъртност на
площта на
ия на
индивиди
местообитанията популацията
не
0,24%

не

не

Обща оценка на въздействието от реализирането на плана- незначителни (степен 1)
Видра (Lutra lutra)
Биологични особености: Бозайник от семейство Порови, чийто начин на живот
изключително е свързан с водни басейни. Заплахите за видрата (Lutra lutra), които водят до
намаляване на числеността ѝ (Георгиев, Кошев 2005) са следните:
Пряко въздействащи негативни антропогенни фактори:
Застрелване на екземпляри. Значимост критична.
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Убиване с различни видове капани. Значимост критична.
Разкопаване на дупки и унищожаване на млади. Значимост средна до висока.
Убиване от автомобили на шосета. Значимост ниска до средна.
Удавяне заради риболовни уреди. Значимост висока.
Убиване от кучета. Значимост средна.
Косвено въздействащи негативни антропогенни фактори.
Разрушаване на местообитанията: добив на инертни материали, обезлесяване: сечи,
опожаряване, паша, корекции на реки, строеж на ВЕЦ-ве. Значимост критична.
Замърсяване на водите. Значимост висока до критична.
Безпокойство. Значимост ниска до средна.
Унищожаване на хранителната база. Значимост висока.
Видът е подвижен, трудно откриваем и директните срещи с човек са изключително редки.
Оценка на популацията в защитената зона: По данни от стандартния формуляр на
защитената зона, територията ѝ се обитава от 4 - 5 индивида. При полевите проучвания по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I”, в защитената зона са установени подходящи брегове с
различна пригодност с дължина 128,04 км, с площ на бреговете им 1096,37ха, с потенциал за
обитаване от 4-5 възрастни или общо 15-17 индивида от всички възрастови групи. Общата
площ на водоемите и бреговете им, подходящи за обитаване от видрата обхваща водното
огледало на всички водоеми в зоната и ивицата от 20 м в страни от границата на водата
върху брега и е 1212,24435 ха.
Оценка на популацията на територията на плана
Съгласно предоставени пространствени данни в границите на местообитанията на видрата
(Lutra lutra) попадат части от УЗ Пп1 с площ 3 ха и Пп2 с площ 2.03 ха в землището на с.
Горно Озирово общо 5.03 ха (0.41 % от общата площ на подходящите за вида
местообитания).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Според предоставените пространствени данни с
реализирането на ИП ще бъдат засегнати 5.03 ха подходящи за видрата местообитания, което
представлява 0.41 % от общата площ на подходящите за вида местообитания в защитената
зона. Поради нищожната част от местообитанията на вида, която ще бъде засегната
въздействията се оценяват като незначителни (степен 1).
Увреждане на местообитания поради замърсяване: Заустването на пречистените води се
допуска при спазване на утвърдените с НАРЕДБА № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на
индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. При
спазване на утвърдените с наредбата норми и условия на заустване, не се очаква увреждане
на местообитанията на видрата поради замърсяване водите на р. Черна. Не се очакват
отрицателни въздействия (степен 0).
Фрагментация на местообитания: В зоната не е регистрирана фрагментация на
местообитанията на вида. С прилагането на плана според предоставените пространствени
данни ще бъдат засегнати 5.03 ха местообитания вида, което представлява 0.41 % от общата
им площ в защитената зона. Планът не предвижда изграждане на хидротехнически
съоръжения и допълнителна фрагментация в зоната. Поради нищожната част от
местообитанията на вида, която ще бъде засегната фрагментацията ще бъде незначителна
(степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Засегнатите от новите предвиждания части от местообитанията
на видрата са в прилежащата на реките 200 метрова ивица, които са част от местообитанията
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на видрата. Основните територии с биокоридорна функция за вида са водните течения и найблизките до него площи. Появата в терени близо до границата на 200 метровата ивица поскоро е изключение. Прекъсване на биокоридори няма да има (степен 0).
Безпокойство: Видът е активен през нощта, а през деня е укрит далеч от източници на
безпокойство. Числи се към толерантните към човека видове и при наличие на подходящи
местообитания навлиза и в населени места (р. Марица - Пловдив, р. Тунджа – Ямбол, канал в
парк – гр. Стара Загора). Безпокойство няма да има (степен 0).
Смъртност на индивиди: Смъртността ще бъде в границите на естествената. Не се очакват
въздействия (степен 0).
Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии
Потенциално Численост Очаквана
засегнат вид в ЗЗ
численост
(индивиди след
i)
реализиране
на ОУП
Видра
4-5i
Без
(Lutra lutra)
промяна

Местообита
ние на вида

Брегове на
водоеми

Вид на въздействията
Намаляване Фрагмент Унищожава Смъртност
площта на
ация на
не на
на
местообитан популаци
укрития индивиди
ията
ята
0.41 %
не
не
не

Обща оценка на въздействието от реализирането на плана- незначителни (степен 1)
Прилепи: Предмет на опазване в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан” са 12 вида,
включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC.
Местообитанията с които е свързан жизненият цикъл на прилепите се разделят
функционално на следните типове от гледна точка на съвременната консервационна
биология:
убежища (roosts) – местообитания в които прилепите прекарват периодите на покой
(почивка през деня и нощта, зимен сън) и в които се осъществяват размножението,
отглеждането на малки и копулацията.
хранителни (ловни местообитания) (foraging habitats) -местообитания в които ловуват
летателни пътища (flayways)-местообитания по които прилепите преминават по пътя
от убежището до ловната територия (commuting flyways/flypaths) и или по пътя от едно
убежище към друго по време на сезонните миграции (migratory flyways)
По отношение на убежищата видовете прилепи в България са разделени на две големи групи
(по Иванова 2005)
Пещеролюбиви: облигатно пещеролюбиви -целогодишно обитават само подземни
убежища и факултативно пещеролюбиви -размножават се основно в подземни убежища,
но могат да се размножават и в друг убежища (най-често различен тип постройки)
Непещеролюбиви: характерно е че един вид използва различен тип убежища през
различните сезони:
скални- през лятото обитават цепки в скалите, данни за зимуването им почти липсват,
често и синантропни;
горски през лятото обитават хралупи/или различни части на стари дървета; зимуват
най-често в подземни убежища;
синантропни- през лятото обитават различен тип постройки; зимуват най-често в
подземни убежища
В по-долу представената таблица са посочени местообитанията на видовете прилепи предмет
на опазване в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан” по отношение на убежищата.
Различните видове убежища са отбелязани както следва:
З зимно
Л лятно
Р размножително.
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Местообитания на видовете прилепи, предмет на опазване в ЗЗ BG0000166 „Врачански
Балкан”
Вид

Подземни
убежища

Хралупи

Цепки в
скалите

Сгради

Пещеролюбиви
облигатно
Остроух нощник (Myotis blythii)
Дългопръст нощник (Myotis capaccini)
Голям нощник (Myotis myotis)

Л; Р; З
Р,З

Л
-

-

Л; Р; З

Л

Южен подковонос (Rhinolophus euryale)

Р,З

-

-

-

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)

Р,З

-

-

-

Средиземноморски подковонос
(Rhinolophus blasii)

Р,З

-

-

-

Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)

Р,З

-

-

-

Факултативно
Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)

Л; Р; З
Р,З

Л; Р
-

-

Л; Р; З

Л, Р
Л; Р

Не- пещеролюбиви
Горски
Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)

З

Л

(Л)

Дългоух нощник (Myotis bechsteinii)

З

Л; Р

(Л)

-

От представените в таблицата данни могат да се направят следните заключения по
отношение на убежищата на прилепите предмет на опазване в защитената зона:
- Всички видове прилепи които се опазват в защитената зона ползват за зимуване
подземни убежища.
- Представените в стандартния формуляр видове, без широкоухия прилеп (Barbastella
barbastellus) и дългоухия нощник (Myotis bechsteinii) използват за размножение също
подземни убежища.
- Maлкият подковонос (Rhinolophus hipposideros), който е факултативно пещеролюбив
прилеп използва като размножителни и летни убежища постройки (подпокривни
пространства и стари необитаеми постройки).
- Широкоухият прилеп (Barbastella barbastellus), който е горски прилеп използва като
летни убежища хралупи в стари дървета и цепки в скалите. Спад в числеността на
обитаващите защитената зона прилепи или пълното им изчезване е възможно поради
следните въздействия:
Преки въздействия:
Избиване, прогонване и безпокойство в убежищата поради невежество и суеверия.
Палене на огън в привходни части на пещерите; влизане с факли в пещерите;
Иманярска дейност в пещерите, свързана с чести посещения, шум и прогонване на
прилепите.
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Прогонване и избиване на прилепи в постройки при ремонтни дейности.
Унищожаване на убежища:
Изсичане на стари гори и единични хралупати дървета.
Унищожаване на скални венци и пещери при разработване на кариери, строежи на
пътища и др.
Използването на пещерите като бунища или за стопански цели - кошари, мандри,
гъбарници и др.; каптирането на водни пещери и затварянето на изходите им.
Превръщането на пещерите в туристически обекти.
Унищожаването на убежища в постройки при извършване на ремонтни дейности.
Препятствия и унищожаване на летателните пътища и коридори
Бариери: вятърни паркове, изградени на миграционни пътища;
Промяна на ориентирите - промяна на „линейните” елементи на ландшафта;
Въздействия върху представителите на екологичната група включваща пещеролюбивите
видове прилепи по време на хабернация, размножение и почивка през деня не се очакват. По
отношение на ловните местообитания (foraging habitats) на защитените в защитената зона
видове прилепи, предпочитани ловни местообитания за всички видове са открити водоеми
(вкл. бавно течащи реки), крайречна дървесна растителност, покрайнини на гори, самите
гори и за синантропните видове синантропни структури - паркове и градини. Задължително
за дадена територия да бъде обитавана от прилепи е наличието на достатъчно големи
открити водоеми от които прилепите летейки да пият вода.
С реализирането на проекта за ОУПО не се предвижда пресушаване на водоеми над
повърхността на които се събират значителни количества насекоми. Обитаващите
територията на република България прилепи се хранят с насекоми във въздушния слой,
които ловят през нощта летейки предимно над открити пространства. Насекоми и прилепи се
срещат както над нивите след разораването им, така и в трайни насаждения и в районите с
подземни убежища поради което може да се твърди, че с прилагането на плана ловните
местообитания на прилепите ще се запазят. Всички представители на прилепите (Chiroptera),
които се срещат на територията на страната са нощни животни, които летят в приземния
въздушен слой. На териториите в които проекта за ОУП предвижда устройствена намеса
няма естествени подземни местообитания, пещери, което дава основание да бъдат
определени очакваните въздействия върху всички видове прилепи, предмет на опазване в
защитената зона от реализирането на проекта за ОУП като незначителни.
Резултатите по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І” дават следните данни за състоянието на
прилепната фауна в защитената зона и позволяват да бъдат прогнозирани въздействията
върху всеки един вид които ще бъдат както следва:
Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)
Биологични особености: Счита се, че това е най-често срещания в света прилеп (Palmeirim &
Rodrigues 1995). Предпочита карстови райони тъй като обитава предимно естествени
пещери. Образува много големи колонии, достигащи десетки хиляди екземпляри, струпващи
се гъсто по сводовете на пещерите. Често в тези колонии има и други видове прилепи, но
дългокрилите преобладават. Размножителните колонии най-често се състоят от 500 до 2000
екземпляра.
Лови жертвите си в полет на височина 10-20м (Grzimek 1990, Nowak, 1997). Храни се с
насекоми, (молци и от време на време с мухи). Предпочитани ловни територии са различни
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открити и полуоткрити естествени и изкуствени местообитания, включително и
крайградските зони. Летните му убежища са пещери, рядко тавански помещения в сгради
(Palmeirim & Rodrigues 1995). Зимува в пещери в топли места с температури от около 7-10° С
и относителна влажност 80-85%. През лятото се отдалечава на разстояние до 70км от
пещерите в които пребивава, като остава във второстепенни временни убежища. Извършва
дълги сезонни миграции на разстояние между летните и зимни убежища до 833км (Hutterer et
al. 2005). Копулацията се извършва през есента, рядко през пролетта, като женските в юни
или юли раждат по едно малко. Малките престават да сучат и стават самостоятелни след 7-9
седмици. След преустановяването на лактацията женските отново стават готови за
размножаване. Максималната продължителност на живота му е 22 години.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като разпространен вид с численост на размножаващите се от 3500 до 4500 индивида и
численост на зимуващите от 3000 до 4000 индивида. При картирането по проект „Картиране
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) в зоната са установени 6332 зимуващи индивида, а в летни находища са
установени 50307 индивида. Установени са общо 8 находища. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания местообитания е на 3775.7 ha (10.5% от площта на
защитената зона). Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на
6162 ha (17,1% от площта на защитената зона)
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно предоставените пространствени
данни землището на с. Горно Озирово е разположено извън територии със статут на найблагоприятни местообитания. Тъй като водното течение на р. Черна с прилежащите ѝ
брегове са част от ловните местообитания на дългокрилия прилеп (Miniopterus schreibersi) в
границите им попадат УЗ или части от тях, Пп1 с площ 3 ха и Пп2 с площ 2.03 ха в
землището на с. Горно Озирово общо 5.03 ха (0.08 % от площта на ловните местообитания на
дългокрилия прилеп (Miniopterus schreibersi) в защитената зона).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Според предоставени пространствени данни в проекта за
ОУПО Вършец новоотередените УЗ в землището на с. Горно Озирово заемат 5.03 ха (0.08 %
от площта на ловните местообитания на дългокрилия прилеп (Miniopterus schreibersi) в
защитената зона). Не се засягат терени със статут на най-благоприятни местообитания. Тъй
като р. Черна, водното течение и бреговете на която са част от ловните местообитания на
вида същият ще продължи да прелита и ловува над териториите в които вече е реализирано
строителство в с. Горно Озирово. Площта която ще бъде засегната с прилагането на плана е
незначителна спрямо общата площ на местообитанията на вида и по тези причини
въздействието се определя като незначително - (степен 1).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са
прилежащи на застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без
устройствен статут. Не се засягат подземни убежища в които вида зимува и се размножава.
Над новопредвидените УЗ видът ще продължава да прелита, тъй като не се предвижда
изграждане на високи непреодолими съоръжения. Въздействието се оценява като
незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Землището на с. Горно Озирово, включително и
застроените територии са в границите на потенциалните ловни местообитания на вида в
която фрагментираност не се отчита поради специфичната му биология (нощноактивен
летящ бозайник). Поради незначителния размер на площта, която ще бъде засегната с
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реализирането му спрямо общата им площ в защитената зона фрагментацията ще бъде
незначителна (степен1).
Прекъсване на биокоридори: Предвидените в ОУП ИП не се явяват преграда за
осъществяване на миграции на вида и позволяват безпрепятствения полет на индивиди над
тях. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са прилежащи на
застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без устройствен статут,
без да се засягат подземни местообитания, в които са възможни летни убежища на вида, в
които той е по-чувствителен. Не се засягат зимни убежища. Въздействие в потенциалните
ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология. Видът ползва като
летни убежища части от сгради в населените места и ловува в тях Въздействия не се очакват
(степен 0).
Смъртност: В границите на новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово липсват
убежища на вида. Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида,
поради специфичната му биология. Очакваната смъртност ще бъде в границите на
естествената. Въздействия не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)
Биологични особености: Рядък вид, срещащ се в горски ландшафти, предимно в планинските
и полу-планинските райони. Обитава обрасли с гори райони, главно в планините. Води скрит
начин на живот и рядко може да бъде наблюдаван. Ловува в покрайнини на гори, над пътища
и алеи в гори и паркове като лети ниско и бавно. Храни се с малки насекоми, които често
лови над водни басейни или събира от повърхността на листата. През лятото женските
формират малки колонии в цепнатини на кората на дърветата. Мъжките обикновено живеят
поединично, но понякога се присъединяват към колониите на женските. Зимува главно в
подземни убежища. У нас предпочита студени пещери, с температура около 0 градуса. Може
да се намери близо до входа на пещерата дори при много студено време. Зимува както
поединично, така и в големи колонии, съставени от индивиди от двата пола. Понякога
мигрира. Известни са придвижвания до 290 км. Копулацията е през есента и зимата. Ражда
през юни по едно (рядко две) малки. Полова зрелост при женските настъпва на втората
година. Максималната продължителност на живота е 23 години. Отрицателно действащи
фактори са селективната сеч на стари и хралупати дървета, която намалява възможностите за
намиране на подходящи убежища. Фрагментация на компактните горски местообитания и
прекъсване на връзките между тях.
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на защитената зона в нея е
налична местна постоянна популация с численост от 302 до 558 индивида. При картирането
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в зоната са установени 2 находища и 2 места
за струпване. Не са открити размножителни колонии. Като потенциални местообитания за
вида в зоната са определени всички площи, за които пригодността в изготвения индуктивен
модел е над 0.3. Площта на потенциалните местообитания е оценена на 13658ha (37,91% от
площта на защитената зона). Потенциалните местообитания на вида са разположени в
южната гориста част на защитената зона.
Оценка на популацията в територията на плана: Според предоставените пространствени
данни в границите на новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово няма пригодни
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за широкоухия прилеп (Barbastella barbastellus) местообитания. Най-близкото установено
находище е на около 3км на юг от с. Горна Бяла речка.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Реализирането на предварителният проект за
ОУПО Вършец ще бъде без въздействия за широкоухия прилеп (Barbastella barbastellus) тъй
като новопредложените устройствени зони са разположени извън потенциалните му
местообитания (степен 0).
Увреждане на местообитания: В проекта за ОУПО се предвиждат устройствени промени на
територии извън потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: В проекта за ОУПО се предвиждат устройствени промени на
територии извън потенциални местообитания на вида, включително и територии с
биокоридорни функции. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не засягат гори с установени дървета
във фаза на старост, в които са възможни летни убежища на вида, в които той е почувствителен. Не се засягат зимни, летни и размножителни убежища в които е чувствителен
към безпокойство, поради разположението им извън територии в които в проекта за ОУП
има нови предвиждания (степен 0).
Смъртност: В района на новопредложените за усвояване от ОУП територии видът няма
убежища. Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида, поради
разположението им извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания.
Смъртността ще се запази в границите на естествената (степен 0).
Обща оценка на въздействията – не се очакват (степен 0)
Голям нощник (Myotis myotis)
Биологични особености: Доста често срещан вид, обитаващ най-често пещерите в карстови
райони. Съобщаван е и за големи населени места, Пловдив, под мост близо до града
(Heinrich, 1936). Образува многочислени, шумни, летни колонии. Ловува в разредени гори,
паркове и ливади. Храни се на открити места в редки горички и покрайнините им, където
земята е покрита с опадали листа и малко трева. Лови жертвите си в полет или ги събира от
различни повърхности – най-често от земята. В състава на храната му влизат едри насекоми,
които лови в полет (напр. нощни пеперуди) или събира от земята (бръмбари, щурци и др.).
Средният размер на ловната територия на един прилеп е около 0,5 кв. км. При ловуване лети
на височина 5 - 8 м. Летните му убежища са пещери, рядко тъмни части на сгради, хралупи
на дървета. Зимува в пещери, минни галерии и др., като избира места с висока влажност и
температури в интервала 7-12 градуса. Обикновено виси свободно по таваните на пещерите.
В Северна Европа размножителни колонии са открити в сгради, най-вече в тавански
помещения; зимува в пещери, мини и мазета, рядко в мостове (Stutz 1999). Извършва
редовни миграции между летните и зимните убежища (понякога над 200 км), като използва
редица временни междинни убежища. У нас най-дългата регистрирана миграция е 40 км.
През лятото мъжките живеят предимно поединично, а женските формират колонии, където
раждат и отглеждат малките. Тези размножителни колонии се намират в малки, сухи и
проветриви пещери или в привходни части на по-големи пещери, често смесени с други
пещерни видове прилепи. Числеността на колониите може да достигне до няколко хиляди
женски. По данни от нашата страна половата структура на колониите е 80 - 90%
репродуктивни женски и до 10% възрастни мъжки. Раждат в края на май - началото на юни
по едно голо и сляпо малко. Малките се раждат обикновено рано сутрин. На следващата
нощ, майките, за да отидат на лов, ги оставят на малки групи с няколко женски. Малкото
започва да лети след 40 - 50 дни, а става самостоятелно след 2 месеца. Полова зрелост
женските достигат на 3-месечна възраст, а мъжките на 15-месечна. Копулацията е главно
през есента, по–рядко през пролетта когато женските посещават мъжките. Само около 10%
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от женските участват в размножаването през първата си година. Максималната
продължителност на живота е над 25 години, но най-често около 5 години.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като разпространен вид с численост на размножаващите се от 1500 до 2500 до индивида и на
зимуващите 101 – 250 индивида. При картирането по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в
зоната са установени 133 зимуващи индивида и 1855 индивида в летни находища, като са
установени общо 9 находища. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е
оценена на 4597.4 ha (12.8% от площта на защитената зона). Площта на потенциалните
подходящи ловни местообитания е оценена на 32489 ha (90,2% от площта на защитената
зона).
Оценка на популацията в територията на плана
Съгласно предоставените пространствени данни землището на с. Горно Озирово е
разположено извън територии със статут на най-благоприятни местообитания. Тъй като
видът ловува и на територията на населените места в границите на ловните местообитания на
големия нощник (Myotis myotis), попадат УЗ или части от тях, Пп1 с площ 3 ха и Пп2 с площ
2.03 ха в землището на с. Горно Озирово общо 5.03 ха (0.015 % от площта на ловните
местообитания на остроухия нощник (Myotis blithii) в защитената зона).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Според предоставените пространствени данни в проекта
за ОУПО Вършец новоотередените УЗ землището на с. Горно Озирово заемат 5.03 ха
(0.015% от площта на ловните местообитания на големия нощник (Myotis myotis) в
защитената зона). Не се засягат терени със статут на най-благоприятни местообитания. Тъй
като големия нощник (Myotis myotis) е вид, който ловува и в населени места ще продължи да
прелита и ловува в териториите в които вече е реализирано строителство. Площта която ще
бъде засегната с прилагането на плана е незначителна спрямо общата площ на
местообитанията на вида и по тези причини въздействието се определя като незначително –
(степен 1).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са
прилежащи на застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без
устройствен статут. Не се засягат подземни убежища в които вида зимува и се размножава.
Над новопредвидените УЗ видът ще продължава да прелита, тъй като не се предвижда
изграждане на високи непреодолими съоръжения. Въздействието се оценява като
незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Землището с. Горно Озирово, включително и
застроените територии са в границите на потенциалните ловни местообитания на вида в
която фрагментираност не се отчита поради специфичната му биология (нощноактивен
летящ бозайник). Поради незначителния размер на площта, която ще бъде засегната с
реализирането му спрямо общата им площ в защитената зона фрагментацията ще бъде
незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Предвидените в ОУП ИП не се явяват преграда за
осъществяване на миграции на вида и позволяват безпрепятствения полет на индивиди над
тях. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са прилежащи на
застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без устройствен статут,
без да се засягат подземни местообитания, в които са възможни летни убежища на вида, в
които той е по-чувствителен. Не се засягат зимни убежища. Въздействие в потенциалните
ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология. Видът ползва като
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летни убежища части от сгради в населените места и ловува в тях Въздействия не се очакват
(степен 0).
Смъртност: В границите на новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово липсват
убежища на вида. Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида,
поради специфичната му биология. Очакваната смъртност ще бъде в границите на
естествената. Въздействия не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Дългоух нощник (Myotis bechsteini)
Биологични особености: Отделни индивиди се срещат почти из цялата страна. Видът е
установен за пръв път в България при устието на р. Камчия. До 1985 г. са известни седем
находища, а до края на 2006 г. – 34 находища. Най-висока е плътността на територии с
надморска височина между 1000 m и 1400 m (средно 8,2 индивида от 12 находища), в райони
с обширни и компактни горски масиви (Централен Балкан, Западни Родопи, Странджа).
Рядък е в Дунавската равнина, липсва в откритите части на Тракия. Видът е типичен
обитател на старите широколистни гори. Най-висока е числеността му в мезофилни горски
масиви с постоянен водоем, в низините с преобладаване на различни видове дъб и полски
ясен, а в планините – на бук. Единични индивиди живеят в хралупи на дървета с диаметър на
стъблото 13–20 cm на 0,7–5 m височина oт земята. Колонии са установявани само в по-стари
дървета с диаметър 40–55 cm на височина 5–12 m. Храни се летейки на малка височина в
покрайнини на гори, просеки и групи дървета, облитайки отделните дървета и храсти като
често събира храна от различни субстрати. В храната преобладават нелетящи наземни или
живеещи по листата на дърветата безгръбначни животни и по-малко дневно летящи
насекоми, които прекарват нощта, кацнали по листата на храсти или дървета. Като летни
убежища ползва почти само хралупи на дървета и рядко жилищни постройки и пещери.
Зимните убежища са пещери и галерии с висока влажност и температура между 4 и 11
градуса, по рядко при по-ниска от 1 до 7 градуса. Виси поединично или на малки групи (3-5
екземпляра). По-рядко се завира в цепнатини. Понякога сменя убежищата си през зимата. В
зимните групи често преобладават мъжките (до 75%). Копулацията се извършва в периода
между есента и пролетта. Формирането на размножителни колонии започва през средата на
май, като групи от 15-35 мъжки, бременни женски и млади се заселват в хралупи на дървета.
Максималната продължителност на живота е 21 години.
Мъжките живеят най-често поединичнo, а женските – на малки групи (5–10 индивиди) или
колонии (10-30 индивиди). Женските са изключително привързани към района на хралупата
където са родени. Индивидуалният ловен участък е малък – 0,6–1 ha, често припокриващ се
между индивидите от една колония. Видът е стационарен, като рядко извършва по-големи
миграции (максимално до 60 km) (Kerth, Petit, 2005). В България е установена вертикална
миграция от 770 m между убежището до мястото на хващането. През юни се ражда по 1
малко, което суче около 3 седмици. Размножителните колонии се разпадат през втората
половина на август. От края на август до края на септември бехщайновите нощници (около
90% мъжки индивиди, 10% женски индивиди) се струпват по входовете на пещери или
изоставени минни галерии с цел намиране на партньори. Отрицателно действащи фактори са
селективната сеч на стари и хралупати дървета, която намалява възможностите за намиране
на подходящи убежища. Фрагментация на компактните горски местообитания и прекъсване
на връзките между тях.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид с численост от 312 до 625 индивида. При картирането по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза ІОбособена позиция 5” в зоната не са установени находища и места за струпване. Не са
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открити размножителни колонии в зоната и няма литературни данни за такива. Площта на
потенциалните местообитания е оценена по индуктивен модел на 3024 ha (8.4 от площта на
защитената зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Според предоставените пространствени
данни и нашите проучвания новопредложените устройствени зони в землището на с. Горно
Озирово е разположено извън потенциалните местообитания на дългоухия нощник (Myotis
bechsteini).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Реализирането на предварителният проект за
ОУПО Вършец ще бъде без въздействия за дългоухия нощник (Myotis bechsteini), тъй като
землището на с. Горно Озирово в което има нови предвиждания е разположено извън
местообитанията му (степен 0).
Увреждане на местообитания: В проекта за ОУПО се предвиждат устройствени промени на
територии извън потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: В проекта за ОУПО се предвиждат устройствени промени на
територии извън потенциални местообитания на вида, включително и територии с
биокоридорни функции. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не засягат гори с установени дървета
във фаза на старост, в които са възможни летни убежища на вида, в които той е почувствителен. Не се засягат зимни, летни и размножителни убежища в които е чувствителен
към безпокойство, поради разположението им извън територии в които в проекта за ОУП
има нови предвиждания (степен 0).
Смъртност: В района на новопредложените за усвояване от ОУП територии липсват
убежища на вида. Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида,
поради разположението им извън територии в които в проекта за ОУП има нови
предвиждания. Смъртността ще се запази в границите на естествената (степен 0).
Обща оценка – не се очакват въздействия (степен 0)
Остроух нощник (Myotis blithii)
Биологични особености: Често срещан в ниските части на страната вид. Предпочита райони
с пресечен релеф – хълмове, скални разкрития и венци, стръмни речни брегове и др.,
карстови райони обрасли с редки гори и храсталаци Среща се и в паркове в по-големи
населени места (Пловдив (Benda et al., 2003). Избягва обширните степни пространства.
Пещеролюбив вид, който обитава пещерите през цялата година. Образува големи летни и
зимни колонии. Често колониите са смесени с други видове прилепи. Храни се с едри
насекоми нощни пеперуди, бръмбари, скакалци, които лови в полет или събира от земята.
Летните му убежища са пещери, тъмни части на сгради, ниши и подпокривни пространства.
Зимува в пещери които подържат температура над 3о до 12-15o C. Извършва редовни
миграции между летните и зимните убежища, които може да са разположени на разстояние
60-70 до 160 км едно от друго. За размножителни убежища ползва подземни местообитания,
пещери и галерии. Ражда в края на май - началото на юни. Малките започват да летят 3-4
седмици след раждането. Копулацията започва след приключване на лактацията. Само около
10% от женските участват в размножаването през първата си година. Установената
максимална продължителност на живота е около 30 години.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като разпространен вид с численост на размножаващите се от 1500 до 2500 до индивида и на
зимуващите 101 – 250 индивида. При картирането по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в
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зоната са установени 133 зимуващи индивида и 1855 индивида в летни находища, като са
установени общо 9 находища. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е
оценена на 4308.6 ha (12.0% от площта на защитената зона). Площта на потенциалните
подходящи ловни местообитания е оценена на 32489 ha (90,2% от площта на защитената
зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно предоставените ни
пространствени данни землището на с. Горно Озирово е разположено извън територии със
статут на най-благоприятни местообитания. Тъй като видът ловува и на територията на
населените места в границите на ловните местообитания на остроухия нощник (Myotis
blithii), попадат УЗ или части от тях Пп1 с площ 3 ха и Пп2 с площ 2.03 ха в землището на с.
Горно Озирово общо 5.03 ха (0.015 % от площта на ловните местообитания на остроухия
нощник (Myotis blithii) в защитената зона).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Според предоставените пространствени данни в проекта
за ОУПО Вършец новоотередените УЗ заемат 5.03 ха (0.015 % от площта на ловните
местообитания на остроухия нощник (Myotis blithii) в защитената зона). Не се засягат терени
със статут на най-благоприятни местообитания. Тъй като остроухият нощник (Myotis blithii)
е вид, който ловува и в населени места ще продължи да прелита и ловува в териториите в
които вече е реализирано строителство. Площта която ще бъде засегната с прилагането на
плана е незначителна спрямо общата площ на местообитанията на вида и по тези причини
въздействието се определя като незначително – (степен 1).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са
прилежащи на застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без
устройствен статут. Не се засягат подземни убежища в които вида зимува и се размножава.
Над новопредвидените УЗ видът ще продължава да прелита, тъй като не се предвижда
изграждане на високи непреодолими съоръжения. Въздействието се оценява като
незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Землището на с. Горно Озирово, включително и
застроените територии са в границите на потенциалните ловни местообитания на вида в
която фрагментираност не се отчита поради специфичната му биология (нощноактивен
летящ бозайник). Поради незначителния размер на площта, която ще бъде засегната с
реализирането му спрямо общата им площ в защитената зона фрагментацията ще бъде
незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Предвидените в ОУП ИП не се явяват преграда за
осъществяване на миграции на вида и позволяват безпрепятствения полет на индивиди над
тях. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са прилежащи на
застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без устройствен статут,
без да се засягат подземни местообитания, в които са възможни летни убежища на вида, в
които той е по-чувствителен. Не се засягат зимни убежища. Въздействие в потенциалните
ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология. Видът ползва като
летни убежища части от сгради в населените места и ловува в тях Въздействия не се очакват
(степен 0).
Смъртност: В границите на новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово липсват
убежища на вида. Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида,
поради специфичната му биология. Очакваната смъртност ще бъде в границите на
естествената. Въздействия не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
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Дългопръст нощник (Myotis capaccini)
Биологични особености: Среща се в ниските части на цялата страна, най-често в карстови
райони с пещери. Ловува нощем над реки и влажни зони, включително и изкуствени водни
тела, канали и язовири, улавяйки насекоми летейки над водната повърхност. Съществуват
доказателства, че в състава на храната му влизат и малки рибки (Aizpurua O, Garin I, Alberdi
A, Salsamendi E, Baagøe H, et al. 2013). Видът е изключително пещеролюбив като
целогодишно обитава пещери и подземни галерии, където формира големи (до няколко
хиляди индивида) колонии, почти винаги заедно с пещерния дългокрил. Летните убежища
обикновено са малки, сухи и проветриви пещери. За зимни убежища избира големи водни
пещери с висока влажност и температура от 2 до 6 градуса. Извършва сравнително дълги
миграции между летните и зимните си убежища, в рамките на 50км, максимум 140км
(Hutterer et al. 2005). Женските встъпват в полова зрялост в първата есен от живота си, а
мъжките през втората година. Женските започват да раждат през април и приключват в края
на май. Първите летящи малки се появяват в края на юни, а през юли напълно престават да
сучат. Заплахите за вида включват промени в качеството на водата чрез замърсяване и
пресушаване на водни басейни влажни зони и язовири. Увреждането или посещенията и
безпокойството в пещери (туризъм, пожари и вандализъм), използвани като убежища също
може да бъде проблем, защото този вид е силно зависим от пещерите. Видът се събира за
медицински цели в Северна Африка.
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на защитената зона в нея е
налична местна постоянна популация с численост от 150 до 250 индивида. При картирането
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в зоната са установени 3 зимуващи
индивиди, а в летни находища 56 индивида. Общо в защитената зона са установени 3
находища. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 2483 ha
(6,89% от площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни
местообитания е оценена на 5807 ha (16,1% от площта на защитената зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно предоставените пространствени
данни землището на с. Горно Озирово е разположено извън територии със статут на найблагоприятни местообитания. Тъй като водното течение на р. Черна с прилежащите ѝ
брегове е част от ловните местообитания на дългопръстия нощник (Myotis capaccini) в
границите им попадат УЗ или части от тях Пп1 с площ 3 ха и Пп2 с площ 2.03 ха в
землището на с. Горно Озирово общо 5.03 ха (0.086 % от площта на ловните местообитания
на дългопръстия нощник (Myotis capaccini) в защитената зона).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Според предоставените пространствени данни в проекта
за ОУПО Вършец новоотередените УЗ в землището на с. Горно Озирово заемат 5.03 ха
(0.086 % от площта на ловните местообитания на дългопръстия нощник (Myotis capaccini) в
защитената зона). Не се засягат терени със статут на най-благоприятни местообитания. Тъй
като р. Черна, водното течение и бреговете на която са част от ловните местообитания на
вида същият ще продължи да прелита и ловува над териториите в които вече е реализирано
строителство в с. Горно Озирово. Площта която ще бъде засегната с прилагането на плана е
незначителна спрямо общата площ на местообитанията на вида и по тези причини
въздействието се определя като незначително - (степен 1).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са
прилежащи на застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без
устройствен статут. Не се засягат подземни убежища в които вида зимува и се размножава.
Над новопредвидените УЗ видът ще продължава да прелита, тъй като не се предвижда
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изграждане на високи непреодолими съоръжения. Въздействието се оценява като
незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Землището на с. Горно Озирово, включително и
застроените територии са в границите на потенциалните ловни местообитания на вида в
която фрагментираност не се отчита поради специфичната му биология (нощноактивен
летящ бозайник). Поради незначителния размер на площта, която ще бъде засегната с
реализирането му спрямо общата им площ в защитената зона фрагментацията ще бъде
незначителна (степен1).
Прекъсване на биокоридори: Предвидените в ОУП ИП не се явяват преграда за
осъществяване на миграции на вида и позволяват безпрепятствения полет на индивиди над
тях. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са прилежащи на
застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без устройствен статут,
без да се засягат подземни местообитания, в които са възможни летни убежища на вида, в
които той е по-чувствителен. Не се засягат зимни убежища. Въздействие в потенциалните
ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология. Видът ползва като
летни убежища части от сгради в населените места и ловува в тях Въздействия не се очакват
(степен 0).
Смъртност: В границите на новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово липсват
убежища на вида. Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида,
поради специфичната му биология. Очакваната смъртност ще бъде в границите на
естествената. Въздействия не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
Биологични особености: Наречен е трицветен поради оцветяването в три цвята на космите
му - в основата са сиви, по средата жълти, а върховете – наситено червеникавокафяви. У нас
е разпространен в цялата страна в места с надморска височина до 1500 м. При ловуване
предпочита площи, покрити с храстова или дървесна растителност. Понякога ловува над
водни площи. Заселва се също в карстови райони, паркове и градини. Лети сред редки
корони на дървета или малко над тях. Има сравнително висока летателна активност и може
да ловува повече от два часа без да кацне. Храни се с дребни безгръбначни, които събира от
листната повърхност на дървета и храсти. Хранителният му спектър включва паяци, мухи,
мрежокрили и насекоми. Летните му убежища са в пещери, тавани на жилищни постройки и
по-.рядко – изкуствени галерии. Характерно за летните убежища е високата температура в
тях (36-40 градуса). Летните колонии са компактни и плътни. Често обитава летни убежища
с подковоноси, също и с пещерния дългокрил и дългопръстия нощник. Зимува в пещери и
по-рядко в зимни галерии – поединично или на малки групи при температура 5-10 градуса.
Копулацията е в края на лятото. На следващата година през май се сформират
размножителни колонии, състоящи се главно от женски. Колониите се разпадат към средата
на август. В Централна Европа колониите се състоят от 20-200 индивида, докато в Южна
Европа броят им достига 500-1000. Малките се раждат през юни. Самостоятелни полети на
младите са регистрирани най-рано на 20 юли. Сравнително уседнал вид, чиито
придвижвания рядко надхвърлят 40 км. Най-дългата установена у нас миграция е около 100
км. Максималната установена продължителност на живота е 20 години.
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на защитената зона в нея е
налична местна постоянна популация с численост от 51 до 100 индивида. При картирането
по проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013 в зоната са установени общо 10 индивида в
летни находища. Установено е, че в България зимуват единични екземпляри и зимуващи
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индивиди в защитената зона не са установени. В защитената зона са установени общо 3
находища. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 3914.5
ha (10.9 % от площта на защитената зона). Площта на потенциално най-подходящите ловни
местообитания е оценена 21822 ha (60,6 % от площта на защитената зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Според предоставените пространствени
данни и нашите проучвания новопредложените устройствени зони в землището на с. Горно
Озирово са разположени извън потенциалните местообитания на трицветния нощник (Myotis
emarginatus).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Реализирането на предварителният проект за
ОУПО Вършец ще бъде без въздействия за трицветния нощник (Myotis emarginatus), тъй като
землището на с. Горно Озирово в което има нови предвиждания е разположено извън
местообитанията му (степен 0).
Увреждане на местообитания: В проекта за ОУПО се предвиждат устройствени промени на
територии извън потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: В проекта за ОУПО се предвиждат устройствени промени на
територии извън потенциални местообитания на вида, включително и територии с
биокоридорни функции. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не засягат зимни, летни и
размножителни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението
им извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания (степен 0).
Смъртност: В района на новопредложените за усвояване от ОУПО територии липсват
убежища на вида. Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида,
поради разположението им извън територии в които в проекта за ОУП има нови
предвиждания. Смъртността ще се запази в границите на естествената (степен 0).
Обща оценка – не се очакват въздействия (степен 0)
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
Биологични особености: Най-едрия прилеп от подковоносите. Среща се в цялата страна, без
най-високите части на планините. Обитава редки гори, храсталаци, открити места в близост
до карстови разкрития и скални венци и води басейни. Съобщаван е за различни места в
Югоизточна България (Benda et al 2003). В откритите площи ловува летейки ниско над
земята – 0,5-3 м а в горите и на по-голяма височина. Нощем се отдалечава до около 10 км от
убежището, но понякога и до десетки километри. Летните му убежища са плитки пещери,
скални струпвания, под покривни пространства в запустели сгради, руини, изкуствени
галерии. Понякога обитаваните сгради са в близост до пещери, където се оттегля при лошо
време. Често ползва временни и нощни убежища, където почива по време на лов и изяжда
едрите уловени насекоми. Храни се с големи летящи насекоми, главно нощни пеперуди и
бръмбари. Зимните убежища са в подземни естествени и изкуствени галерии. Сезонните
движения между летните и зимните убежища обикновено не надхвърлят 50 км, но са
известни и прелети от 100 км. През май-юни женските се събират в размножителни колонии,
с численост до 200 екземпляра (рядко до 600), където раждат (юни – началото на юли) и
отглеждат малките си. Размножителните колонии се разпадат в края на август - началото на
септември. Мъжките стават полово зрели в края на втората си година. Женските за първи път
раждат в третата година от живота им, но някои екземпляри едва в деветата. Женските не
участват в размножаването всяка година. Продължителността на живота е до около 30
години.
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Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като разпространен вид с численост от 501 до 1000 индивида. При картирането по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове – фаза І- Обособена позиция 5” в известните находища за зимуване в зоната са
установени 1106 индивида. В летни убежища са регистрирани около 207 индивида.
Установени са общо 17 находища. Площта на потенциално най-благоприятните
местообитания е оценена на 3994 ha (11,1% от площта на защитената зона). Площта на
потенциално подходящите ловни местообитания е оценена 23331 ha (64,8 от площта на
защитената зона). Видът е облигатно пещеролюбив и ползва като летни и размножителни
убежища и подпокривни пространства в населените места.
Оценка на популацията в територията на плана: Няма данни за установени находища в
землището на с. Горно Озирово. Съгласно предоставените ни от МОСВ пространствени
данни землището на с. Горно Озирово е разположено извън територии със статут на найблагоприятни местообитания. Към местообитанията с висока степен на пригодност се
включват прилежащите на пещерите в които е установен територии. Видът ловува също в
паркове, градини и крайселищни територии като обитава през лятото постройки и тавани. В
границите на ловните местообитания на големия подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
попадат части от УЗ или части от тях, Пп1 с площ 3 ха и Пп2 с площ 2.03 ха в землището на
с. Горно Озирово общо 5.03 ха (0.02 % от площта им в защитената зона).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Териториите, картирани като потенциални
местообитания на вида са гори, обработваеми, необработваеми земеделски земи и
пресичащите ги общински пътища. Видът ловува също над водни площи, в крайречни
местообитания, пaркове и градини. Според предоставените пространствени данни с
прилагането на ОУПО Вършец новоотредените УЗ заемат 5.03 ха (0.02 % от ловните
местообитания на големия подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) в защитената зона). Не се
засягат терени със статут на най-благоприятни местообитания. Видът ще продължи да
прелита над териториите в които вече е реализирано строителство. Площта която ще бъде
засегната с прилагането на плана е незначителна спрямо общата площ на местообитанията на
вида и по тези причини въздействието се определя като незначително - (степен 1).
Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са прилежащи на застроени
територии и земи в които е реализирано строителство но без устройствен статут. Не се
засягат подземни убежища в които вида зимува и се размножава. Над новопредвидените УЗ
видът ще продължава да прелита, тъй като не се предвижда изграждане на високи
непреодолими съоръжения. Въздействието се оценява като незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Землището на с. Горно Озирово, включително и
застроените територии са в границите на потенциалните ловни местообитания на вида в
която фрагментираност не се отчита поради специфичната му биология (нощноактивен
летящ бозайник). Поради незначителния размер на площта, която ще бъде засегната с
реализирането му спрямо общата им площ в защитената зона фрагментацията ще бъде
незначителна (степен1).
Прекъсване на биокоридори: Предвидените в ОУП ИП не се явяват преграда за
осъществяване на миграции на вида и позволяват безпрепятствения полет на индивиди над
тях. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са прилежащи на
застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без устройствен статут,
без да се засягат подземни местообитания, в които са възможни летни убежища на вида, в
които той е по-чувствителен. Не се засягат зимни убежища. Въздействие в потенциалните
ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология. Видът ползва като
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летни убежища части от сгради в населените места и ловува в тях. Въздействия не се очакват
(степен 0).
Смъртност: В границите на новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово липсват
убежища на вида. Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида,
поради специфичната му биология. Очакваната смъртност ще бъде в границите на
естествената. Въздействия не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
Биологични особености: Най-малкия по размери вид от подковоносите, обитаващи Европа.
Видът е разпространен в цялата страна, без планинските части над 1500 м.н.в. Малкият
подковонос е пещерен вид, свързан преди всичко с богати на растителност карстови райони,
разредени гори, паркове и храсталаци. Среща се и в населени места. Ловува на височина
около 2 - 5 метра над земята близо до убежища (обикновено до 5 км) около гори, покрайнини
на горите, храсталаци, речни обрасли с растителност брегове, над самата вода и около скали
в карстови местности. Ловува и в агроландшафти, редовете на лозя, овощни градини,
градини, над посеви с културни растения и пр. Стационарен вид – прелетите между зимните
и летните убежища обикновено не надвишават 15 км. В състава на храната му влизат
насекоми от 23 семейства и 7 разреда, главно люспестокрили (пеперуди) (Lepidoptera),
двукрили (Diptera) и мрежокрили (Neuroptera), а също така и паяци. Видът е сравнително
социален, но през лятото мъжките и женските живеят поотделно. Летните убежища са
разнообразни – постройки (мазета, тавани), пещери, изкуствени галерии, скални струпвания
и др. Зимните му убежища са подземни- пещери и изкуствени подземни галерии. Предпочита
вътрешните им части, където температура им е 5 - 9 градуса. Зимува поединично или на
редки групи, с разстояние между отделните индивиди – до 50 см. Копулацията се извършва
обикновено през есента, но също и по време на хабернация и през пролетта. Бременността
продължава 67 дни. Формира размножителни групи през май-юни, най-често в постройки,
съставени от 5-30 възрастни женски. Те раждат по едно голо и сляпо малко между средата на
юни и средата на юли. Очите му се отварят след около една седмица. След 3-4 седмици
започва да лети. Става самостоятелно на 6-8 седмици. Полова зрялост достига на 1-3 години.
Продължителността на живота е средно 4 години. Установена е рекордна продължителност
от 21 години. Главните им врагове са златките, домашните котки и хищните птици - сови,
ястреби и други по едри видове, за които е уязвим тъй като лети по-бавно от тях и се
ориентира, не посредством зрението, а чрез ехолокация.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като разпространен вид с численост от 251 до 500 индивида. При картирането по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове – фаза І- Обособена позиция 5” в известните находища за зимуване в зоната са
установени 196 индивида. В летни убежища са регистрирани около 60 индивида. Установени
са общо 27 находища. Находищата са в пещери, изоставени и обитаеми сгради. Площта на
потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 5025.3 ha (14.0%от площта на
защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена
4271,0 ha (11,9% от площта на защитената зона). от площта на защитената зона). Видът е
облигатно пещеролюбив и ползва като летни и размножителни убежища и подпокривни
пространства в населените места.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно предоставените пространствени
данни землището на с. Горно Озирово е разположено извън територии със статут на найблагоприятни местообитания. Тъй като водното течение на р. Черна с прилежащите ѝ
брегове са част от ловните местообитания на малкия подковонос (Rhinolophus hipposideros), в
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границите им попадат УЗ или части от тях, Пп1 с площ 3 ха и Пп2 с площ 2.03 ха в
землището на с. Горно Озирово общо 5.03 ха (0.11 % от площта на ловните местообитания на
малкия подковонос (Rhinolophus hipposideros) в защитената зона).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Според предоставените пространствени данни с
прилагането на ОУПО Вършец новоотредените УЗ заемат 5.03 (0.11% от ловните
местообитания на малкия подковонос (Rhinolophus hipposideros) в защитената зона). Не се
засягат терени със статут на най-благоприятни местообитания. Видът ще продължи да
прелита над териториите в които вече е реализирано строителство. Площта която ще бъде
засегната с прилагането на плана е незначителна спрямо общата площ на местообитанията на
вида и по тези причини въздействието се определя като незначително - (степен 1).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са
прилежащи на застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без
устройствен статут. Не се засягат подземни убежища в които вида зимува и се размножава.
Над новопредвидените УЗ видът ще продължава да прелита, тъй като не се предвижда
изграждане на високи непреодолими съоръжения. Въздействието се оценява като
незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Землището на с. Горно Озирово, включително и
застроените територии са в границите на потенциалните ловни местообитания на вида в
която фрагментираност не се отчита поради специфичната му биология (нощноактивен
летящ бозайник). Поради незначителния размер на площта, която ще бъде засегната с
реализирането му спрямо общата им площ в защитената зона фрагментацията ще бъде
незначителна (степен1).
Прекъсване на биокоридори: Предвидените в ОУП ИП не се явяват преграда за
осъществяване на миграции на вида и позволяват безпрепятствения полет на индивиди над
тях. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са прилежащи на
застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без устройствен статут,
без да се засягат подземни местообитания, в които са възможни летни убежища на вида, в
които той е по-чувствителен. Не се засягат зимни убежища. Въздействие в потенциалните
ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология. Видът ползва като
летни убежища части от сгради в населените места и ловува в тях Въздействия не се очакват
(степен 0).
Смъртност: В границите на новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово липсват
убежища на вида. Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида,
поради специфичната му биология. Очакваната смъртност ще бъде в границите на
естествената. Въздействия не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)
Обитава пещерите през цялата година, често заедно с други видове от рода, както и с
обикновения нощник, остроухия нощник и пещерния дългокрил. Предпочита площи с
храстови съобщества, гори и сухи степи. Обитава предимно пещери и не използва
изкуствени местообитания (но има публикация за ползване на изоставена сграда в България
(Benda et al. 2003). Формира големи колонии – до 800 - 2000 екземпляра. Предпочитани
дневни убежища са топли и влажните пещери, често в карстови райони. Зимните убежища са
в по-студени подземни обекти (обикновено големи пещери с постоянен микроклимат).
Важно условие за благоприятното му състояние е повишената влажност тъй като при
изсъхване на летателната ципа не може да лети. Видът е с оседнал начин на живот и не
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извършва дълги миграции. Най дългата миграция е на разстояние до 90км (Palmeirim and
Rodrigues 1992). Ражда по едно малко в периода от края на юни до началото на юли.
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на защитената зона видът е
много рядък (V), с численост 101– 250 индивида. При картирането по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза ІОбособена позиция 5” в видът не е регистриран. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания по индуктивен модел е оценена на 31774.5 ha (8,8% от
площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е
оценена на 3940 ha (10,9% от площта на защитената зона). Потенциалните ловни
местообитания включват териториите с храстови съобщества, гори и речните долини в
защитената зона.
Оценка на популацията в територията на плана: Според предоставените пространствени
данни в землището на с. Горно Озирово няма пригодни за подковоноса на Мехели
(Rhinolophus mehelyi) местообитания в което в проекта за ОУП има нови предвиждания.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Реализирането на предварителният проект за
ОУПО Вършец ще бъде без въздействия за подковоноса на Мехели (Rhinolophus mehelyi),
тъй като землището на с. с. Горно Озирово е разположено извън местообитанията му (степен
0).
Увреждане на местообитания: В проекта за ОУПО се предвиждат устройствени промени на
територии извън потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: В проекта за ОУПО се предвиждат устройствени промени на
територии извън потенциални местообитания на вида, включително и територии с
биокоридорни функции. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни, летни и
размножителни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението
им извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания (степен 0).
Смъртност: В района на новопредложените за усвояване от ОУП територии липсват
убежища на вида. Въздействие не се очаква и в потенциалните му ловни местообитания,
поради разположението им извън територии в които в проекта за ОУП има нови
предвиждания. Смъртността ще се запази в границите на естествената (степен 0).
Обща оценка: не се очакват въздействия (степен 0)
Южен подковонос (Rhinolophus euryale)
Биологични особености: Обитава гористи карстови райони в близост до вода. Ловува
основно в гори и покрайнините им, по-рядко из крайречна дървесна растителност. Хваща
плячката си по кората на дървета и храсталаци. Лети ниско и бавно, умее да „увисва” във
въздуха. Храни се с молци и други нощни насекоми. Зимните му убежища са подземни
кухини, обикновено обширни пещери с постоянен микроклимат. Обикновено се заселват в
най-топлите части (10-13 градуса) на пещерите. Летните убежища са естествени и
изкуствени подземни кухини, по-рядко помещения в сгради. Формира летни размножителни
колонии. Понякога образува самостоятелни колонии в пещерите от 50 - 300 индивида. Често
съжителства с други пещерни видове прилепи. У нас са регистрирани размножителни
колонии обикновено с численост от няколко десетки до около 2000 индивида. В пещера в
Северна България е регистрирана и рекордно голяма размножителна колония на вида,
наброяваща 20 000 екземпляра. Ражда по едно малко в периода края на юни – началото на
юли. През зимата се среща в смесени колонии, най-често с подковоноса на Блази и
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подконовоноса на Мехели и по-рядко с големия подковонос. Най-дългите регистрирани
придвижвания не надвишават 140 км.
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния ѝ формуляр видът е рядък с
численост от 101-250 индивида в защитената зона. При картирането по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013), в зоната са установени 5 зимуващи индивида и 152 в летни находища. Общо
са установени 5 находища. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е
оценена на 4709.8 ha (13.1% от площта на защитената зона). Площта на потенциалните ловни
местообитания е оценена на 3473 ha (9,6% от площта на защитената зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Според предоставените от МОСВ
пространствени данни в проекта за ОУПО Вършец новоотередените УЗ в землището на с.
Горно Озирово заемат 5.03 ха (0.14% от площта на ловните местообитания на южния
подковонос (Rhinolophus euryale) в защитената зона). Не се засягат терени със статут на найблагоприятни местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Според предоставените от МОСВ пространствени данни
в проекта за ОУПО Вършец новоотередените УЗ в землището на с. Горно Озирово заемат
5.03 ха (0.14% от площта на ловните местообитания на южния подковонос (Rhinolophus
euryale) в защитената зона). Не се засягат терени със статут на най-благоприятни
местообитания. Тъй като р. Черна, водното течение и бреговете на която са част от ловните
местообитания на вида същият ще продължи да прелита и ловува над териториите в които
вече е реализирано строителство в с. Горно Озирово. Площта която ще бъде засегната с
прилагането на плана е незначителна спрямо общата площ на местообитанията на вида и по
тези причини въздействието се определя като незначително - (степен 1).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са
прилежащи на застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без
устройствен статут. Не се засягат подземни убежища в които вида зимува и се размножава.
Над новопредвидените УЗ видът ще продължава да прелита, тъй като не се предвижда
изграждане на високи непреодолими съоръжения. Въздействието се оценява като
незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Землището на с. Горно Озирово, включително и
застроените територии са в границите на потенциалните ловни местообитания на вида в
която фрагментираност не се отчита поради специфичната му биология (нощноактивен
летящ бозайник). Поради незначителния размер на площта, която ще бъде засегната с
реализирането му спрямо общата им площ в защитената зона фрагментацията ще бъде
незначителна (степен1).
Прекъсване на биокоридори: Предвидените в ОУП ИП не се явяват преграда за
осъществяване на миграции на вида и позволяват безпрепятствения полет на индивиди над
тях. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово са прилежащи на
застроени територии и земи в които е реализирано строителство но без устройствен статут,
без да се засягат подземни местообитания, в които са възможни летни убежища на вида, в
които той е по-чувствителен. Не се засягат зимни убежища. Въздействие в потенциалните
ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология. Видът ползва като
летни убежища части от сгради в населените места и ловува в тях Въздействия не се очакват
(степен 0).
Смъртност: В границите на новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово липсват
убежища на вида. Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида,
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поради специфичната му биология. Очакваната смъртност ще бъде в границите на
естествената. Въздействия не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)
Биологични особености: Числи се към най-рядко разпространените в Европа подковоноси
(Kryštufek 1999). Среща се в ниските части на цялата страна, но по-чест и многоброен е в
Южна България. Обитава богати на растителност места и по-рядко безслесни карстови
райони. Храни се с насекоми, особено молци и бръмбари, уловени по време на полет. През
лятото населява пещери и скални цепнатини, естествени и изкуствени подземни кухини,
често с проникваща светлина и непостоянна температура В северните части от ареала на
разпространението си ползва като летни убежища и тавански помещения в сгради. Зимува в
пещери с постоянна температура 11-12 градуса, където образува големи колонии смесени с
други пещерни видове. Стационарен вид, не са регистрирани значителни миграции. Заплахи
за вида са изсичането на горите в Средиземноморския район, безпокойство в подземни
местообитания, както и унищожаване на убежищата му (Kryštufek 1999). В някои страни
съществува заплаха от безпокойство поради туристически посещения на пещери и
използването на пещерите за стопански цели и животновъдство.
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на защитената зона видът е
рядък в нея с численост от 51 до 100 индивида. При картирането по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) в летни находища е установен 1 индивид без да са установени зимуващи
индивиди. В защитената зона е установено 1 находище. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 2450.6 ha (6.8% от площта на защитената зона).
Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 14879 ha (41,3% от
площта на защитената зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Според предоставените ни от МОСВ
пространствени данни и нашите проучвания новопредложените устройствени зони в
землището на с. Горно Озирово са разположени извън потенциалните местообитания на
Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Реализирането на предварителният проект за
ОУПО Вършец ще бъде без въздействия за Средиземноморски подковонос (Rhinolophus
blasii), тъй като землището на с. Горно Озирово в което има нови предвиждания е
разположено извън местообитанията му (степен 0).
Увреждане на местообитания: В проекта за ОУПО се предвиждат устройствени промени на
територии извън потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: В проекта за ОУПО се предвиждат устройствени промени на
територии извън потенциални местообитания на вида, включително и територии с
биокоридорни функции. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не засягат зимни, летни и
размножителни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението
им извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания (степен 0).
Смъртност: В района на новопредложените за усвояване от ОУПО територии липсват
убежища на вида. Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида,
поради разположението им извън територии в които в проекта за ОУП има нови
предвиждания. Смъртността ще се запази в границите на естествената (степен 0).
Обща оценка – не се очакват въздействия (степен 0)
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Земноводни и Влечуги, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)
Биологични особености: Широко разпространен в по-голямата част от страната, до около
1300 м.н.в. (по изключение и по-високо). Отсъства около р. Дунав и долните течения на
дунавските притоци, не е доказан за Северозападна България. Обитава разнообразни
водоеми със застояла вода – от големи блата и езера до малки локви, кладенци и др., като
правило избягва проточни водоеми (реки, потоци и др.). По време на сухоземната фаза се
среща в гори, храсталаци, пасища и ливади с разпръснати храсти и дървета, и др., като се
придържа към по-влажните места. Храни се с различни водни и сухоземни безгръбначни
животни. Извършва сезонни миграции, свързани с размножаването и зимуването.
Размножителният период започва веднага след стопяването на снега и продължава до
средата или края на пролетта. Оплождането става във водата и се предшества от специфични
брачни игри. Женската снася яйца, които залепва поединично по подводните растения. От
яйцата се излюпват ларви, които до края на лятото метаморфозират и напускат водоемите.
Голяма част от възрастните екземпляри напускат водоемите още през втората половина
пролетта, но някои остават във водата до средата или до края на лятото. Може да зимува
както във водата, така и на сушата.
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр няма числени данни за
популацията е включен в категория (DD без достатъчно достоверни данни). При картирането
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на полевите проучвания видът не
е установен в зоната. На база индуктивното моделиране общата пригодна площ на
потенциалното местообитание на вида е 36025,45 ha. Площите на отделните класове на
пригодност на местообитанията в зоната са:
Отсъствие (клас 0): 35174,65 ha (97,64% от цялата територия на зоната);
Слабо пригодни (клас 1): 654,24 ha (1,82%);
Пригодни (клас 2): 187,24 ha (0,52%);
Оптимални(клас 3): 9,31 ha (0,03%).
Оценка на популацията в територията на плана: Според предоставените пространствени
данни и нашите проучвания, в частта от землището с. Горно Озирово в което в проекта има
нови предвиждания няма пригодни местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: В частта от землището с. Горно Озирово в което в
проекта има нови предвиждания няма пригодни местообитания на вида. Въздействия не се
очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или
замърсяване на течащи и стоящи водни тела и не представлява заплаха за местообитанията
на вида. Въздействие не се очаква (степен 0)
Фрагментация на местообитания: В частта от землището с. Горно Озирово в което в
проекта има нови предвиждания няма пригодни местообитания на вида. Въздействия не се
очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: В частта от землището с. Горно Озирово в което в проекта има нови
предвиждания няма пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна
на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0)..
Обща оценка на въздействията – Не се очакват въздействия (степен 0)
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Северен гребенест тритон (Triturus cristatus)
Биологични особености: Северния гребенест тритон се среща спорадично в северо-западните
части на страната. Не е намиран в по-голямата останала територия на България и в други
планински вериги освен Западна Стара планина и западните части на Предбалкана. През
пролетта и първата половина на лятото обитава слабо обрасли с подводна растителност
водоеми. Предпочита слабо проточни и стоящи води с дълбочина над 0,5m. Избягва
замърсени водоеми. Във втората половина на лятото излиза на сушата. Сухоземната фаза
обитава иглолистни, смесени и широколистни гори, поляни, покрайнини на гори,
храсталаци, пасища, ливади, паркове и градини покрай водоемите, които обитава (IUCN,
2017-3). Възпроизвежда се в постоянно застояли и в полутечащи води като езера, рядко,
наводнени кариери, напоителни канали и канавки. Може да се намери в модифицирани
типове местообитания, но видът не се смята за много адаптивен. Храни се с червеи, охлюви,
ларви на насекоми и други дребни членестоноги. Снася 200-400 яйца, които залепват за
подводната растителност. Ларвите се излюпват след 2 седмици, а метаморфозата трае около
3 месеца. Във водоемите е активен през деня, а на сушата — предимно по здрач и през
нощта. През деня се укрива в кухини в почвата, под паднали дървета, в гнили пънове,
понякога и в къртичини. Зимува на сушата, но в някои случаи зимува и във водоемите.
Заплаха за вида е инвазивния вид от рибите китайски поспаланко (ротан) (Perccottus glenii)
(Reshetnikov, 2012), който е установен в р. Дунав и водоеми в северозападна България.
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр на защитената зона е включен
като установен в 6 находищa, без числени данни за популацията му. При картирането по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на полевите проучвания в зоната
са установени 1426 екземпляра, от които 506 възрастни (179 мъжки и 254 женски), 24 полово
незрели и 698 ларви в 5 находища. На база индуктивното моделиране общата пригодна площ
на потенциалното местообитание на вида е 6377,10 ha. Площите на отделните класове на
пригодност на местообитанията в зоната са:
Отсъствие (клас 0): 29648,36 ha (82,30% от цялата територия на зоната);
Слабо пригодни (клас 1): 3097,44 ha (8,60%);
Пригодни (клас 2): 1692,98 ha (4,70%);
Оптимални(клас 3): 1586,68 ha (4,40%).
Оценка на популацията в територията на плана: Установените находища в община Вършец
са в замлището на с. Стояново. Според предоставени пространствени данни и нашите
проучвания, в частта от землището с. Горно Озирово в което в проекта има нови
предвиждания няма пригодни местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: В частта от землището с. Горно Озирово в което в
проекта има нови предвиждания няма пригодни местообитания на вида. Въздействия не се
очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или
замърсяване на течащи и стоящи водни тела и не представлява заплаха за местообитанията
на вида. Въздействие не се очаква (степен 0)
Фрагментация на местообитания: В частта от землището с. Горно Озирово в което в
проекта има нови предвиждания няма пригодни местообитания на вида. Въздействия не се
очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
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Смъртност: В частта от землището с. Горно Озирово в което в проекта има нови
предвиждания няма пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна
на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията – Не се очакват въздействия (степен 0)
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
Биологични особености: Среща се в нискохълмистите и планински райони на България.
Отсъства в обширни райони в източните части на страната. Обитава потоци, реки, канали,
езера, язовири, блата, временни изкопи, наводнени коловози по черни пътища, локви и др.
Среща се от около 50 м до около 2100 м надм. в. (на Стара планина).
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр на защитената зона е включена
като разпространен вид, (С), установен в 27 находища, без числени данни за популацията ѝ.
В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове – фаза І” в зоната са установени 690
екземпляра, от които 516 възрастни и 174 полово незрели в 64 находища. Установеното
обилие по време на теренните изследвания е 3125 екз. на 1000 м. Чрез моделиране е
определена обща пригодна площ на потенциалното местообитание на вида 32254.76 ha.
Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както следва:
Отсъствие (клас 0): 3770,71 ha (10,47% от цялата територия на зоната);
Слабо пригодни (клас 1): 14488,71 ha (40,22%);
Пригодни (клас 2): 13744,18 ha (38,15%);
Оптимални(клас 3): 4021,87 ha (11,16%).
Оценка на популацията в територията на плана: По време на нашите наблюдения на
териториите в които в проекта за ОУП има предвиждания жълтокоремната бумка не бе
установена, но е установена покрай р. Черна в землището на с. Горно Озирово. Съгласно
предоставените пространствени данни в границите на потенциални местообитания на
жълтокоремната бумка (Bombina variegata) попадат части от УЗ Пп1 с площ 3 ха и Пп2 с
площ 2.03 ха в землището на с. Горно Озирово общо 5.03 ха (0.015 % от площта им в
защитената зона).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Според предоставените пространствени данни с
прилагането на ОУПО Вършец ще бъдат засегнати 5.03 ха (0.015 % от потенциалните
местообитания на жълтокоремната бумка (Bombina variegata) в защитената зона). Съгласно
баланса на територията на общината се предвижда запазване на размера на водните площи,
които заемат 0,5% от територията на общината. Предвид малката площ на засегнатите
пригодни местообитания, въздействието се оценява като незначително (степен 1).
Увреждане на местообитания: Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или
замърсяване на течащи и стоящи водни тела от значение за размножаването и метаморфозата
от попова лъжичка до оформена жабка и не представлява заплаха за местообитанията на
вида. Въздействието се оценява като незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Не се предвиждат инфраструктурни проекти и
изграждане на хидротехнически съоръжения, водещи до фрагментация на местообитанията.
Като се има предвид разположението и незначителната част, която заемат новопредвидените
УЗ спрямо общата площ на потенциалните местообитания на жълтокоремната бумка
(Bombina variegata) фрагментацията ще бъде незначителна. Въздействието се оценява като
незначително. (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Като цяло местообитанията на жълтокоремната бумка (Bombina
variegata) са свързани. Като бариери в местообитанията ѝ са възприети линейни обекти
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(пътища) или големи компактни територии с неблагоприятни местообитания за съответния
вид (големи населени места, високи планини, обработваеми монокултурни блокове и др.). На
територията на общината в проекта за ОУП няма такива предвиждания в потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява като незначително (степен 1).
Безпокойство: Тъй като всички представители на земноводните са с примитивна нервна
система видът е слабо чувствителен към възможните, постоянни източници на безпокойство,
като шум, вибрации и светлина. Въздействия не се очакват. (степен 0).
Смъртност: Поради ниското демографско обилие очакваната от реализирането на проекта
за ОУПО Вършец навлизане на отделни индивиди в границите на новопредвидените УЗ не се
очаква Смъртността ще бъде в границите на естествената. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността няма да има (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
Биологични особености: Среща се в цялата страна до около 1100 м. н.в. Обитава блата, езера,
язовири, рибарници и др. стоящи водоеми, както и бавно течащи реки и канали. Придържа се
по бреговете на водоемите и рядко се отдалечава от водата. Храни се с водни безгръбначни
животни, по-рядко с риби, жаби и ларвите им, понякога поглъща и растителна храна. Яйцата
се снасят обикновено през юни, като за целта женските могат значително да се отдалечат от
водоема. Малките се излюпват през септември. Зимува на дъното на водоемите, по-рядко на
сушата.
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр е включена като много рядка
(V), установена в 2 находища. По време на проучванията по проекта „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”,
МОСВ, 2013г в зоната са установени 2 екземпляра. Двете находища са в р. Черна при с.
Стояново. Изследвани са 53 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 414 788,54 м. Средната стойност на обилието на вида е 0,07 екз.
на 1000 м (Ab = 0,07±0,06). Минималният отчетен брой на костенурките е 0,03 екз. на 1000 м,
а максималният – 0,11 екз. на 1000 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност на
местообитанията в зоната са:
Отсъствие (клас 0): 34824,65 ha (96,67% от цялата територия на зоната);
Слабо пригодни (клас 1): 1055,90 ha (2,93%);
Пригодни (клас 2): 144,52 ha (0,40%);
Оптимални(клас 3): 0,37 ha (0,00%).
10703,89
Оценка на популацията в територията на плана: Оптималните и пригодните за
обикновената блатна костенурка местообитания включват речните участъци и изкуствените
канали, подходящи за обитаване и прилежащите им територии до 30 м от оста на реката, с
потенциални места за яйцеснасяне (припечни, песъкливи терени в близост до водоемите,
разредени гори и храсталаци, и др.) в рамките на пригодните местообитания. Съгласно
предоставените ни от МОСВ пространствени данни и нашите проучвания в границите на
потенциалните местообитания на обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) попадат
части от УЗ, Пп1 с площ 3 ха и Пп2 с площ 2.03 ха в землището на с. Горно Озирово общо
5.03 ха (0.047% от площта им в защитената зона).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Според предоставените от МОСВ пространствени
данни с прилагането на ОУПО Вършец ще бъдат засегнати 5.03 ха потенциални
местообитания на обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) (0.047 % от общата
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площ на потенциалните ѝ местообитания в защитената зона). Предвид малката площ на
засегнатите слабо пригодни местообитания, въздействието се оценява като незначително
(степен 1).
Увреждане на местообитания: Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или
замърсяване на стоящи водни тела и не представлява заплаха за местообитанията на вида.
Въздействието се оценява като незначително. (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ засягат периферната част на
защитената зона, в която попадат слабо пригодни за вида местообитания. Като се има
предвид разположението и незначителната част, която заемат новопредвидените УЗ спрямо
общата площ на потенциалните местообитания на обикновената блатна костенурка (Emys
orbicularis) фрагментацията ще бъде незначителна. Въздействието се оценява като
незначително (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Като бариери в местообитанията на обикновената блатна
костенурка са възприети пресичащите ги автомагистрали и/или пътищата първи, и втори
клас. В землището на с. Гюргич в което са налични потенциални местообитания на вида в
проекта за ОУП няма такива предвиждания. Въздействието се оценява като незначително
(степен 1).
Безпокойство: Тъй като всички представители на влечугите са с примитивна нервна система
видът е слабо чувствителен към възможните, постоянни източници на безпокойство, като
шум, вибрации и светлина. Въздействия не се очакват. (степен 0).
Смъртност: Поради ниското демографско обилие очакваната от реализирането на проекта
за ОУПО Вършец навлизане на отделни индивиди в границите на новопредвидените УЗ не се
очаква Смъртността ще бъде в границите на естествената. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността няма да има (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Сухоземни костенурки (Testudines): Сухоземните костенурки в България обитават следните
основни естествени местообитания (според класификацията на палеоарктичните хабитати на
Devillers&Devilers, 1996):
КОД
МЕСТООБИТАНИЕ
2180

Пясъчни дюни и брегове
Обрасли с храсти или редки дъбови гори покрай бреговете на Черно море

31.8

Западноевразийски листопадни храсталаци (гъсталаци) на келяв габър, драка,
люляк и др.
На много места в ниските и хълмисти места на страната

Твърдолистни храсталаци
Гръкобалкански псевдо маквиси
32.21А Термо-медитерански храстови формации (Предимно в Източните Родопи, Сакар,
32.531 Дервентските възвишения, Санданско-Петричката котловина
32.71ч Гъсталаци на Phyllirea
Източна гарига на Cistus incanus

32

34

Тревисти степни съобщества на сухи варовити терени
На много места в ниските и хълмисти части на страната

35

Сухотревни съобщества на силикатни терени
На много места в ниските и хълмисти части на страната

41.7

Термофилни и субмедитерански дъбови гори (космат дъб, цер, благун)
На много места в ниските и хълмисти части на страната
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КОД
41.8

МЕСТООБИТАНИЕ
Смесени термофилни гори (келяв габър, мъждрян, липа, клен и др. На много
места в ниските и хълмисти части на страната

Шипоопашата костенурка (Testudo hermani)
Биологични особености: Видът се среща по хълмисти местности с храсти и нискостеблени
гори. Най-висока е плътността на популациите в районите с храсти и разредени гори в
нископланинския пояс в Южна България. Видът е рядък в зоната, като се среща в
крайречните гори и храсталаци и свързаните с тях тревни площи.
Отрицателно действащи фактори: Земеделската дейност на човека, особено през
последните десетилетия (създаване на уедрени блокове, напоителни системи, машинната
обработка на земята). Премахване на формите на микрорелефа, унищожаването на
равнинните гори; събиране за храна от населението и за „лечение”, въпреки доказаната
безполезност от това. Отрицателно въздействие имат също големите инфраструктури
строежи (магистрали, газопроводи и др.), горските пожари (особено в югоизточна България),
заменянето на широколистните гори с иглолистни. В нископланинските части на Берковско,
Чипровско и Белоградчишко дивите свини често се хранят с малки и млади индивиди
(Бешков 2011).
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като разпространен вид (С), установен в 25 находища. В рамките на полевите проучвания по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І” в защитената зона са регистрирани 82 екземпляра, от които
66 възрастни и 16 полово незрели. Общата площ на потенциалното местообитание на вида е
17018,24 ha. Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както
следва:
Отсъствие (клас 0): 19007,21 ha
Слабо пригодни (клас 1): 5293,13 ha
Пригодни (клас 2): 7597,02 ha
Оптимални(клас 3): 4128,09 ha
Оценка на популацията в територията на плана: По време на нашите наблюдения видът не
бе открит на територията на новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово, но
съгласно предоставените пространствени данни в границите на потенциални местообитания
на шипоопашатата костенурка (Testudo hermani) попадат части от УЗ, от Пп1 с площ 3 ха и
Пп2 с площ 2.03 ха в землището на с. Горно Озирово общо 5.03 ха (0.03 % от площта им в
защитената зона).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Според предоставените от МОСВ пространствени
данни с прилагането на ОУПО Вършец ще бъдат засегнати 5.03 ха (0.03 % от потенциалните
местообитания на шипоопашатата костенурка (Testudo hermani) в защитената зона). Предвид
малката площ на засегнатите пригодни местообитания, въздействието се оценява като
незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Като се има предвид разположението и незначителната
част, която заемат новопредвидените УЗ спрямо общата площ на потенциалните
местообитания на шипоопашатата костенурка (Testudo hermani) фрагментацията ще бъде
незначителна. Въздействието се оценява като незначително (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Местообитанията на шипоопашатата костенурка (Testudo
hermani) в защитената зона като цяло са свързани. Поради сравнително малката площ на
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засегнатите части от потенциалните местообитания на вида и възможностите за
заобикалянето или пресичането им въздействието се оценява като незначително (степен 1).
Безпокойство: Тъй като сухоземните костенурки са с примитивна нервна система видът е
слабо чувствителен към възможните, постоянни източници на безпокойство, като шум,
вибрации и светлина. Въздействия не се очакват. (степен 0).
Смъртност: Поради ниското демографско обилие навлизане на индивиди в
новопредвидените УЗ ще бъде по изключение и очакваната от реализирането на проекта за
ОУПО Вършец смъртност ще бъде в границите на естествената. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността няма да има (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
Биологични особености: Видът е разпространен в голяма част от територията на страната,
като изключение правят високите полета в Западна България. Отсъства в найсеверозападните части. В днешно време почти не се среща в Тракийската низина, а в
планините е установен до 1300 м н.в. Предпочита откритите места с разредена храстова и
тревиста растителност и разредени широколистни гори. Среща се и по крайбрежните дюни в
съседство с широколистни горски масиви. Дневен вид, като активността е най-голяма през
пролетта. По време на летните горещини мигрира към по-сенчести и влажни места – дерета,
водоеми и т.н. (Бисерков 2007). Храната съдържа предимно растителни компоненти, като в
тях често попадат и дребни безгръбначни. Женските снасят от 1 до 4 пъти най-често между 3
и 7 яйца. Инкубацията продължава от 70-100 дни. При зазимяване се заравя в почвата
(Бисерков 2007).
Оценка на популацията в защитената зона: В стандартния формуляр на защитената зона е
включена като много рядка (категория V), установена в едно находище. В рамките на
полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в зоната е установен един
екземпляр. Чрез моделиране е определена общата пригодна площ на потенциалното
местообитание на вида в размер на 28,40 ha. Разпределението на площта на съответните
категории на пригодност е както следва:
Отсъствие (клас 0): 35997,05 ha (99,92% от цялата територия на зоната);
Слабо пригодни (клас 1): 28,40 ha (0,08%);
Пригодни (клас 2): 0,00 ha (0,00%);
Оптимални(клас 3): 0,00 ha (0,00%);
Оценка на популацията в територията на плана: Според предоставените пространствени
данни от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания в границите на новите
УЗ в землището на с. Горно Озирово няма потенциални местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП:
Поради липсата на пригодни за шипобедрената костенурка (Testudo graeca) местообитания в
границите на новите УЗ прилагането на ОУПО Вършец ще бъде без въздействия за вида
(степен 0)
Клас Риби (Pisces), включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС
Обикновен щипок (Cobitis taenia)
Биологични особености: Риба от семейство виюнови. Предпочита бавнотечащи и стоящи
води с тинесто песъкливо дъно, в което през деня се заравя така, че само главата и опашката
му се вижда. Активен е през нощта. Храни се с дребни дънни безгръбначни. Понася остър
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недостиг на разтворен във водата кислород. Живее 3 - 4 години. Полово съзрява на 2 г.
Размножава се от април до юни.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр за зоната този вид е включен,
като разпространен (С), с численост 7544 индивида. Според окончателния доклад на проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“ (МОСВ 2013) дължина на речните участъци, в които се среща видът в
рамките на зоната е 124,643km. Площта на стоящите водоеми, в които се среща в рамките на
зоната е 0,387ха. Площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 150,879ha. При
картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на полевите
проучвания са установени биомаса 0,32кg/hа и численост/плътност 50 екз./hа Оценката на
ПС на вида в зоната е: неблагоприятно състояние.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен в протичащите
гранични на защитената зона реки. Според данните от проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и
нашите проучвания протичащият през землището на с. Горно Озирово участък от р. Черна
няма характеристиките на потенциално местообитание на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП:
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово не засягат пригодни местообитания на вида. Съгласно баланса на територията на
общината се предвижда запазване на размера на водните площи, които заемат 0,5% от
територията на общината и са потенциални местообитания на обикновения щипок (Cobitis
taenia). Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово не
засягат пригодни местообитания на вида. Реализирането на плана не е свързано с
пресушаване или замърсяване на течащи и стоящи водни тела и не представлява заплаха за
местообитанията на вида. Въздействие не се очаква (степен 0)
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово не засягат пригодни
местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна на числеността поради
повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията – Не се очакват въздействия (степен 0)
Балкански щипок (Sabanejewia aurata balcanica)
Биологични особености: Среща се във всички балкански реки от Дунавския и Егейски
басейн, в притоците на река Дунав, река Камчия. Обитава горните и средни течения на
реките, укрива се под камъните и чакъла на речното дъно.
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр е включен като разпространен с
численост 580252 индивида. Според окончателния доклад на проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) дължината на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната е
154,566 km. Площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 87,256 ha. При
картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на полевите
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проучвания са установени биомаса 10,04 кg/hа и численост/плътност 6650 екз./hа Оценката
на ПС на вида в зоната е: благоприятно състояние.
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания пригодните местообитания на вида са в протичащия през
землището на с. Горно Озирово, уастък от р. Черна.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП:
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово не засягат пригодни местообитания на вида. Съгласно баланса на територията на
общината се предвижда запазване на размера на водните площи, които заемат 0,5% от
територията на общината и са потенциални местообитания на балканския щипок
(Sabanejewia aurata balcanica). Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово не
засягат пригодни местообитания на вида. Реализирането на плана не е свързано с
пресушаване или замърсяване на течащи и стоящи водни тела и не представлява заплаха за
местообитанията на вида. Въздействие не се очаква (степен 0)
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово не засягат пригодни
местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна на числеността поради
повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията – не се очакват (степен 0)
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)
Биологични особености: Вид риба от семейство шаранови разпространена и типичен
представител на по-горните) и средните течения на малки и по-големи реки. Обитава
придънните слоеве на водоемите. През пролетта слиза към по-дълбоките части на реките, а
през лятото се изтегля нагоре, към по-бързите течения. Достига до около 35 см на дължина и
тегло 1 кг. Плавниците най-често са жълтеникави на цвят, а в брачен период и чисто
оранжеви. Характерна за балканската мряна е аналната перка, която е силно прибрана към
тялото. От другите видове мрени – от бялата Barbus barbus, маришката – Barbus cyclolepis и
приморската Barbus tauricus, я отличава последният удебелен лъч в гръбната перка. При
черната мряна Barbus meridionalis той е мек и не е назъбен в задния си край.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр за зоната този вид е включен,
като разпространен (С), с численост 124885 индивида. Дължина на речните участъци, в които
се среща черната (балканска) мряна (Barbus meridionalis) в рамките на зоната е 169,09 km.
Площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 106,2855ha. При картирането по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на полевите проучвания
установената биомаса е 9,727кg/hа и численост/плътност 1175екз./hа Оценката на ПС на вида
в зоната е: благоприятно състояние.
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания пригодните местообитания на вида са в протичащия през
землището на с. Горно Озирово, уастък от р. Черна.
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Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово не засягат пригодни местообитания на вида. Съгласно баланса на територията на
общината се предвижда запазване на размера на водните площи, които заемат 0,5% от
територията на общината и са потенциални местообитания на черната (балканска) мряна
(Barbus meridionalis). Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово не
засягат пригодни местообитания на вида. Реализирането на плана не е свързано с
пресушаване или замърсяване на течащи и стоящи водни тела и не представлява заплаха за
местообитанията на вида. Въздействие не се очаква (степен 0)
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово не засягат пригодни
местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна на числеността поради
повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията – не се очакват (степен 0)
Безгръбначни животни, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС
Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)
Биологични особености: Сравнително широко разпространен вид предимно в Югозападна
България, Западни Родопи, Западна Стара планина, Централен Балкан и Средна гора. Среща
се в по-малките планински реки и потоци, както и в горните и средните течения на по-големи
реки. Предпочита участъци с каменисто дъно и удобни места за укрития по бреговете
(коренища на крайбрежна дървесна растителност). Силно оксибионтен вид, който не понася
ниско кислородно съдържание, замърсяване и високи температури. Олигосапробен вид.
Установяван е от 180 до 1600-1700 м.н.в., като преобладава в зоната между 400 и 900 м.
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр на защитената зона видът е
включен като разпространен (С) без данни за числеността на популацията му. При
картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ, 2013) видът не е установен.
Предпочитаните от вида хабитати са речни участъци с каменист и песъчливо-каменист
характер на дъното. Същите заемат около 80 % от общата дължина на реките в ЗЗ. По
експертна оценка е определена обща площ на потенциалните му местообитания е 136,47 ha.
Оценка на популацията в територията на плана: Новопредвидените УЗ в землището на с.
Горно Озирово не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват
(степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово не
засягат пригодни местообитания на вида. Реализирането на плана не е свързано с
пресушаване или замърсяване на течащи тела и не представлява заплаха за местообитанията
на вида. Въздействие не се очаква (степен 0)
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
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Смъртност: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово не засягат пригодни
местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна на числеността поради
повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията – не се очакват (степен 0)
Твърдокрили (Coleoptera)
Представителите на твърдокрилите обикновен сечко (Cerambyx cerdo), буков сечко
(Morimus funereus), бръмбар рогач (Lucanus cervus) алпийска розалия (Rosalia alpina) и
миризлив отшелник (Osmoderma eremita) са видове чиито ларви се хранят изключително с
изгнила дървесина от мъртви дървета. Местообитанията на тези видове са широколистни
гори урбанизирането на каквито не е предвидено. Поради слаборазвитата нервна система при
безгръбначните същите са слабо чувствителни към шумови въздействия и човешко
присъствие, но повечето от тях са силно чувствителни към промените в характеристиките на
местообитанията им. Особено уязвими са видовете, чийто жизнен цикъл преминава през
ларвен стадий, за който е необходима жизнена среда различна от тази на имагото и найчесто, когато ларвния стадий преминава във водна среда. Негативните въздействия които са
особено опасни по-отношение на насекомите Insecta са: 100 Култивация (Превръщането на
необработваемите земи в обработваеми), 102 косене, сечи, 180 изгаряне, 700 замърсяване,
701 замърсяване на води, 702 замърсяване на въздуха, 920 пресъхване и 948 пожар.
Буков сечко (Morimus funereus)
Биологични особености: Представител на сапроксилните бръмбари, обитаващ
широколистните гори в защитената зона. Предпочита изложени на слънце, болни или
умиращи стари дъбове (най-вече летен дъб, по-рядко зимен дъб, бук или бряст), по-често
овлажнени стволове на слънчеви места в гори на фаза на старост и разпадане. Остатъчни
находища се срещат в стари паркове. Женската снася до 100 яйца по кората на дърветата.
След 10-15 дни от тях се излюпват ларви, които през първата година правят ходове по
кората, а през следващите 2 до 3 години навлизат в дървесината. Какавидират в издълбаните
ходове, а имагото излиза през август, но не напуска галериите си до май-юни следващата
година.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид (R) с численост на популацията му от 302929 до 351864 индивида. В рамките
на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” са установени 14 геореферирани
находища. Потенциални местообитания в защитената зона са гори с изобилие от мъртва
дървесина и поне 1 дърво във фаза на старост на 1 ха. Чрез моделиране посредством
софтуерът MaxEnt е устновена обща площ на потенциалните местообитания 22407.10 ха от
които подходящи 19296.13 ха.
Оценка на популацията на територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово са разположени извън границите на потенциални местообитания на буковия сечко
(Morimus funereus).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
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Прекъсване на биокоридори: Не се предвиждат дейности в местообитанията на вида,
включително и такива с биокоридорни функции. Поради слабите си възможности за
придвижване на големи местообитания и поради предпочитанията си към гори с изобилие от
мъртва дървесина буковият сечко (Morimus funereus) самостоятелно не напуска
местообитанията си. Разпространението в други територии се извършва пасивно, чрез пренос
на заразена дървесина или попаднали сред нея възрастни индивиди. Не се очакват
въздействия (степен 0)
Смъртност: Видът е част от хранителните вериги на дендрофилните птици (кълвачи,
дърволазки), поради което загубата на малък брой индивиди не води до съществени промени
в характеристиката на популацията му, тъй като еволюционно са възникнали
компенсационни механизми, гарантиращи оцеляването му (Пълен цикъл на метаморфозата,
кратка продължителност на живота на имагото и дълъг до 5 години на ларвата при различни
среди на обитаване на фазите от развитието). Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна
на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)
Биологични особености: Представител на сапроксилните бръмбари, обитаващ
широколистните гори в защитената зона. Предпочита изложени на слънце, болни или
умиращи стари дъбове (най-вече летен дъб, по-рядко зимен дъб, бук или бряст), по-често
овлажнени стволове на слънчеви места в гори на фаза на старост и разпадане. Остатъчни
находища се срещат в стари паркове. Разпространен е предимно в предпланините
(Предбалкан, Краище) и планините (Стара планина, Витоша, Средна гора, Рила, Малешевска
планина, Западни и Централни Родопи, Беласица и Славянка), както и в Лудогорието. Среща
се от 50 до 1700 м надморска височина. Обитава предимно широколистни и смесени гори
(Fagus, Populus, Tilia, Acer, Salix, Carpinus, Quercus и др.), но също така се среща и в
иглолистни гори. Женската снася до 100 яйца по кората на дърветата. След 10-15 дни от тях
се излюпват ларви, които през първата година правят ходове по кората, а през следващите 2
до 3 години навлизат в дървесината. Какавидират в издълбаните ходове, а имагото излиза
през август, но не напуска галериите си до май-юни следващата година.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид (R) без достатъчно достоверни данни за числеността на популацията му
(категория DD. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І, Обособена
позиция 1: Картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни”
не са установени находища на вида. Потенциални местообитания в защитената зона са гори с
изобилие от мъртва дървесина и поне 1 дърво във фаза на старост на 1 ха. Чрез моделиране
посредством софтуерът MaxEnt е устновена обща площ на потенциалните местообитания
4366.73 ха от които подходящи 1854.67 ха.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово са разположени извън границите на потенциални местообитания на обикновения
сечко в защитената зона).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
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Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвиждат дейности в местообитанията на вида,
включително и такива с биокоридорни функции. Поради слабите си възможности за
придвижване на големи местообитания и поради предпочитанията си към гори с изобилие от
мъртва дървесина обикновеният сечко (Cerambyx cerdo) самостоятелно не напуска
местообитанията си. Разпространението в други територии се извършва пасивно, чрез пренос
на заразена дървесина или попаднали сред нея възрастни индивиди. Не се очакват
въздействия (степен 0)
Смъртност: Видът е част от хранителните вериги на дендрофилните птици (кълвачи,
дърволазки), поради което загубата на малък брой индивиди не води до съществени промени
в характеристиката на популацията му, тъй като еволюционно са възникнали
компенсационни механизми, гарантиращи оцеляването му (Пълен цикъл на метаморфозата,
кратка продължителност на живота на имагото и дълъг до 5 години на ларвата при различни
среди на обитаване на фазите от развитието). Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна
на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Бръмбар рогач (Lucanus cervus)
Биологични особености: Разпространен в Европа Азия рядък вид. Имагото се среща по
стволовете на стари и дебели дъбови (по-рядко други) дървета, където се храни със сокове,
изтичащи от наранени участъци. Лети денем с тромав и шумен полет. Женската снася яйцата
си в стари пънове, а новоизлюпената ларва се храни с гниеща дървесина. Цикълът на
развитие на ларвата е дълъг и продължава около 5 години. В края му ларвата какавидира, а
имагото се появява в началото на юли. Обитава старите, дъбови или смесени, широколистни
гори. Може да бъде видян и в градските паркове и градини.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид (R) с численост на популацията му от 68594 до 134936 индивида. В рамките
на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” са установени 9 геореферирани
находища. Общата площ на подходящите местообитания е 2965.11 хектара Общата площ на
потенциалните местообитания е 18357.48 хектара.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово са разположени извън границите на потенциални местообитания на бръмбара рогач
в защитената зона.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвиждат дейности в местообитанията на вида,
включително и такива с биокоридорни функции. Поради слабите си възможности за
придвижване на големи местообитания и поради предпочитанията си към гори с изобилие от
мъртва дървесина бръмбара рогач (Lucanus cervus) самостоятелно рядко напуска
местообитанията си. Поради слабите летателни способности на вида разпространението в
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други територии е предимно пасивно, чрез пренос на заразена дървесина или попаднали сред
нея възрастни индивиди. С проекта за ОУП не се създават непреодолими препятствия за
вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Смъртност: Видът е част от хранителните вериги на дендрофилните птици (кълвачи,
дърволазки), поради което загубата на малък брой индивиди не води до съществени промени
в характеристиката на популацията му, тъй като еволюционно са възникнали
компенсационни механизми, гарантиращи оцеляването му (Пълен цикъл на метаморфозата,
кратка продължителност на живота на имагото и дълъг до 5 години на ларвата при различни
среди на обитаване на фазите от развитието). Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна
на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Алпийска розалия (Rosalia alpina)
Биологични особености: Реликтов вид за територията на Европа. Имагото е насекомо със
средни размери. Среща се в стари гори в планинския пояс от 500 до 1500м с участие найчесто на бук и бреза, но също бряст, габър липа и кестен. Други гостоприемници дървета са
смърч, бор, топола, върба, глог, орех, круша. Възрастните са активни в слънчевите дни от
юни до септември. Могат да бъдат открити около дърветата от които са излезли и по стари
повалени дървета. Хранят се със сока от наранени дървета. След чифтосване, женската снася
яйцата си в прясно отсечени, мъртви или умиращи букови дървета, в рани по кората или
цепнатини. Ларвите пробиват ходове в отмиращата дървесина и след 2-3 години се
превръщат в какавиди. Ларвите са част от храната на кълвачите, а имагото на много горски
птици. Заплаха за вида са горските пожари и изсичането на старите букови гори.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид (R) с численост на популацията му от 141645 до 257959 индивида. В рамките
на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” видът е регистриран в 11
геореферирани находища. Общата площ на потенциалните местообитания е 14290.68 ха от
които подходящи 9417.91 хектара.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово са разположени извън границите на потенциални местообитания на алпийската
розалия в защитената зона.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвиждат дейности в местообитанията на вида,
включително и такива с биокоридорни функции. Поради слабите си възможности за
придвижване на големи местообитания и поради предпочитанията си към гори с изобилие от
мъртва дървесина алпийската розалия (Rosalia alpina) самостоятелно рядко напуска
местообитанията си. Поради слабите летателни способности на вида разпространението в
други територии е предимно пасивно, чрез пренос на заразена дървесина или попаднали сред
нея възрастни индивиди. С проекта за ОУП не се създават непреодолими препятствия за
вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
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Смъртност: Видът е част от хранителните вериги на дендрофилните птици (кълвачи,
дърволазки), поради което загубата на малък брой индивиди не води до съществени промени
в характеристиката на популацията му, тъй като еволюционно са възникнали
компенсационни механизми, гарантиращи оцеляването му (Пълен цикъл на метаморфозата,
кратка продължителност на живота на имагото и дълъг до 5 години на ларвата при различни
среди на обитаване на фазите от развитието). Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна
на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Mиризлив отшелник (Osmoderma eremita)
Биологични особености: Обитава предимно хралупите на стари дървета, които растат на
слънчеви места. Този вид бръмбар лети лошо - на къси разстояния и може да измине само от
300 до 1000 метра. Около 70% от насекомите през целия си живот така и не напускат
родното дърво. Видът е застрашен поради изсичането на старите дървета. Тези насекоми
могат да се срещнат и в градските паркове и алеи, където също има гниещи дървета. Счита
се, че най-голямата популация на вида в Европа сега се намира в Латвия и Швеция.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като наличен без достатъчно достоверни данни за числеността на популацията му (категория
DD). В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І, Обособена
позиция 1: Картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни”
видът не е регистриран в границите на защитената зона. Поради невъзможност за отчитане
по време на теренната работа на параметъра брой стари дървета на 1 хектар потенциалните
местообитания са картирани на база експертно мнение по критерий присъствие/отсъствие на
стари дървета. Чрез моделиране посредством софтуерът MaxEnt е установена обща площ на
потенциалните местообитания 17908.24 ха от които подходящи 11981.56 хектара.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово са разположени извън границите на потенциални местообитания на миризливия
отшелник в защитената зона.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Поради слабите си възможности за придвижване на големи
местообитания и поради предпочитанията си към определен вид гори миризливия отшелник
(Osmoderma eremita) самостоятелно рядко напуска местообитанията си. С проекта за ОУП не
се създават непреодолими препятствия за вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Смъртност: Видът е част от хранителните вериги на дендрофилните птици (кълвачи,
дърволазки), поради което загубата на малък брой индивиди не води до съществени промени
в характеристиката на популацията му, тъй като еволюционно са възникнали
компенсационни механизми, гарантиращи оцеляването му. Смъртността ще бъде в границите
на естествените промени. Въздействието върху популацията на вида в зоната ще е
незначително (степен 1).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
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Рисодес (Rhysodes sulcatus)
Биологични особености: Представител на спроксилните бръмбари, чиито ларви се хранят
изключително с полуразложена мъртва дървесина. Ларвите и възрастните живеят в
разложента влажна дървесина на повалени дървета с голям диаметър, в пънове от бук
(Fagus), дъб (Quercus), топола (Populus) трепетлика (Populus tremula) и някои иглолистни
дървета. Във Франция, ларви от този вид са открити в пънове на смърч (Picea), ела (Abies) и
бук (Fagus). Възрастните се хранят изключително с миксомицети и поради това се нуждаят
от големи количества мъртва дървесина и влажен микроклимат (B. Dodelin, 2009).
Необходими са големи дървета, на които дървесината се запазва влажна и вероятно
предпочитат планинските местообитания. Ларвите каквидират през лятото; възрастните
зимуват в обвивки на каквиди или под кората на дърветата. Младите възрастни се появяват
през VI-VIII (Kryzhanovskij 1983, Putchkov, 2009). В Унгария и Испания повечето от
популациите са в зряла широколистни гори, предимно бук. Въпреки това, видът е открит и в
изкуствено създадени борови насаждения (O. Merkl pers., 2009). Обикновено се счита за
реликтен вид обитаващ първични, без повлияни от човешки дейности гори.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като наличен без достатъчно достоверни данни за числеността на популацията му (категория
DD). При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове – фаза І” видът не е установен в защитената зона. На
база експертна оценка чрез софтуера MaxEnt е определена площта на потенциалните
местообитания на вида в защитената зона която е 1002.46 ha.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен в землището на с.
Горно Озирово, а новопредвидените в проекта за ОУП УЗ не засягат местообитанията му.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвиждат дейности в местообитанията на вида,
включително и такива с биокоридорни функции. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово не засягат пригодни
местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна на числеността поради
повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Правокрили Orthoptera
Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides)
Биологични особености: Представител на късоопилните скакалци обитаващ каменисти или
пясъчни, сухи местообитания (склонове, сипеи, пасища и т.н.) в средно-голяма надморска
височина предимно между 800 и 1600 м н.в. (понякога дори и по-ниска).
появяват през лятото. Те остават на земята, особено в подножието на засипаните с чакъл и
камъни места и се укриват в близката растителност. Заплахи за вида са горски пожари,
използване на инсектициди, загуба на местообитания (деградация поради захрастяване,
залесяване, инфраструктурни проекти). В някои случаи инфраструктурните проекти могат да
доведат до поява на нови местообитания.
Оценка на популацията в зоната: Видът е включен в стандартния формуляр на защитената
зона като много рядък, установен в 2 находища. В рамките на полевите проучвания по
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проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І” са установени 2 находища. Установените находища са в
ливади в най-западната част на защитената зона. Общата площ на ефективно заетите
местообитания е изчислена на 46.56 ха Общата площ на потенциалните местообитания е
8500.74 ха. Значителна част от потенциалните местообитания на вида са силно деградирали в
резултат на паша на разнообразен добитък и това, в комбинация с климатичните особености
на района.
Оценка на популацията в територията на плана: По време на направените от нас
предхождащи изготвянето на ДОСВ наблюдения на територията в която в Проекта за ОУПО
Вършец има предвиждания видът не бе установен. Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово са разположени извън границите на потенциални местообитания на
паракалоптенуса в защитената зона.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово
не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: С проекта за ОУП не се създават непреодолими препятствия за
вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землището на с. Горно Озирово не засягат пригодни
местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна на числеността поради
повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Пеперуди
Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar)
Биологични особености: Среща се по влажни и по-рядко в сухи тревисти места, покрай
канавки изкопи потоци и други източници на влага. Местообитанията на вида са в близост до
езера, канавки, изкопи, потоци, реки и други източници на влага. Гъсеницата се храни
основно със зелените листа на растения от семейство лападови.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като налична без достатъчно достоверни данни за числеността на популацията ѝ (категория
DD). В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І, Обособена
позиция 1: Картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни”
видът не е установен. Общата площ на потенциалните местообитания е 1 392,03 ha. Общата
площ на териториите с оптимални условия за популациите на вида според крайната карта е
240,31 ha.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово са разположени извън границите на потенциални местообитания на лицената в
защитената зона.
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Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Според предоставените от МОСВ пространствени
данни с прилагането на ОУПО Вършец не се засягат части от потенциалните местообитания
на лицената (Lycaena dispar) в защитената зона).
Увреждане на местообитания: В проекта за ОУПО Вършец не са предвидени дейности
свързани с промяна на състава на тревната растителност и изчезване на растенията с които
се храни ларвата. Въздействия в местообитанията не се очакват (степен 0)
Фрагментация на местообитания: Според предоставените от МОСВ пространствени данни
с прилагането на ОУПО Вършец не се засягат части от потенциалните местообитания на
лицената (Lycaena dispar) в защитената зона).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на съоръжения, препятстващи
разпространението на вида. Излюпените от снесените яйца гъсеници не напускат до
какавидирането им територията обрасла с растения с които се хранят, а имагото е с добри
летателни възможности. Не се очакват въздействия (степен 0).
Смъртност: Видът (ларвата и имагото) са част от хранителните вериги на насекомоядните
птици, като за оцеляването му е генетично заложена голяма възпроизводствена възможност
гарантираща запазването му. Поради това загиването на отделни индивиди не води до
промени в размера на възпроизвеждащата се популация, за която от значение е главно
наличието на подходящо местообитание. Части от потенциалните местообитания не се засяга
и смъртността
на индивиди ще бъде в границите на естествената. Въздействия
предизвикващи промяна на числеността няма да има (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
*Четириточкова меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria)
Биологични особености: В Европа е често срещан вид, като имагото е най-масово от края на
май- до юли. Гъсениците и имагото обитават различни местообитания засолени степи,
засолени равнини, засолени блата и плитки засолени езера, силно повлияни от панонския
климат с високи температури и засушаване през лятото тип местообитания, 1530, 6260,
покрайнини на гори, сметища, градски паркове (Лондон), като не се отдалечава от водни
обекти реки и потоци. (ЕЕА). В България е често разпространен вид (Абаджиев, Бешков,
2007). Може да бъде наблюдавана както денем така и нощем. Среща в основните райони за
пеперуди (Абаджиев, Бешков, 2007) като Попинци, Долината на р. Арда, Калиманци, Златни
пясъци, Триград, Ропотамо и др. Ларвите и се срещат по често разпространени и рудерални
растения по влажни места, сметища, градски паркове и др. като коприва (Urtica dioica),
мъртва коприва (Lamium purpureum) самобайка (Glechoma hederacea), малини (Rubus idaeus),
бял равнец (Achillea millefolium) (Kirby, 1903, South, 1920). Единствено на остров Родос се
наблюдават струпвания в големи количества на имагото.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като много рядък вид (V), с численост 8826 13641 индивида. При полевите проучвания по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” до края на 2012 г. е установено
едно геореферирано находище, при 1 известно по предварителни данни. Чрез софтуера
MaxEnt е определена площта на потенциалните местообитания на вида в защитената зона
която е 24 074.74 ha.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землището на с. Горно
Озирово са разположени извън границите на потенциални местообитания на лицената в
защитената зона.
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Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Според предоставените от МОСВ пространствени
данни с прилагането на ОУПО Вършец не се засягат части от потенциалните местообитания
на четириточковата меча пеперуда в защитената зона.
Увреждане на местообитания: В проекта за ОУПО Вършец не са предвидени дейности
свързани с промяна на състава на тревната растителност и изчезване на растенията с които
се храни ларвата. Въздействия в местообитанията не се очакват (степен 0)
Фрагментация на местообитания: Според предоставените от МОСВ пространствени данни
с прилагането на ОУПО Вършец не се засягат части от потенциалните местообитания на
четириточковата меча пеперуда в защитената зона.
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на съоръжения, препятстващи
разпространението на вида. Излюпените от снесените яйца гъсеници не напускат до
какавидирането им територията обрасла с растения с които се хранят, а имагото е с добри
летателни възможности. Не се очакват въздействия (степен 0).
Смъртност: Видът (ларвата и имагото) са част от хранителните вериги на насекомоядните
птици, като за оцеляването му е генетично заложена голяма възпроизводствена възможност
гарантираща запазването му. Поради това загиването на отделни индивиди не води до
промени в размера на възпроизвеждащата се популация, за която от значение е главно
наличието на подходящо местообитание. Части от потенциалните местообитания не се
засягат и смъртността на индивиди ще бъде в границите на естествената. Въздействия
предизвикващи промяна на числеността няма да има (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Мекотели
Бисерна мида (Unio crassus)
Биологични особености: Представител на клас миди (Bivalvia) обитаващ дълбоки течащи
водоеми с пясъчно дъно.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като рядък вид (R) без данни за числеността на популацията му. В рамките на полевите
проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” по време на теренното изследване
видът не е установен. По данни от крайната карта на разпространението на вида в зоната,
общата площ на потенциалните местообитания е 455,32 ha. Предпочитаните от вида
хабитати с песъчлив характер на дъното заемат около 40 % от общата дължина на реките в
ЗЗ. От тях от 10 % до 50 % са в неблагоприятно състояние.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен в протичащата през
землището на с. Горно Озирово река Черна. Извършените от нас наблюдения в предвидените
за нови УЗ територии не установяват в тях наличие на пригодни за бисерната мида (Unio
crassus) местообитания. Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или
замърсяване на водни тела и директно заустване на непречистени води в местообитанията на
вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Не се предвиждат инфраструктурни проекти и
изграждане на хидротехнически съоръжения, водещи до фрагментация на потенциалните
местообитания на вида Въздействия не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
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5.А.2. Защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ за опазване на
природните местообитания на дивата флора и фауна
5.А.2-1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни
местообитания предмет на опазване в Защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина
и Предбалкан“
В административните граници на Община Вършец попадат най-крайните югоизточни части
от ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ с площ от 12672.58 ha. Тя обхваща
част от землищата на гр. Вършец, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Спанчевци и
с. Стояново.Според представените общи характеристики по Натура 2000 в ЗЗ „Западна Стара
планина и Предбалкан“ са изявени за опазване общо37 типа природни местообитания, от
които приоритетни за опазване са 11 типа природни местообитания (4070*, 40А0*,6110*,
6230*, 6240*, 7220*, 9180*,91Е0*, 91G0*, 91H0*,9530*). За всеки отделен тип природно
местообитание, включен в предмета и целите на опазване на защитената зона е представена
характеристика за състоянието и разпространението му спрямо територията, предмет на
устройствено планиране.
3140. Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara
Представлява съобщества на харови водорасли (род Chara) в течащи (извори, потоци, реки) и
стоящи (язовири, езера, баластриери, изкопи, разливи), вкл. в бракични и солени води.В
защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” природно местообитание 3140 заема
площ от 0.02 ha, установено в течащи води – потокът над Скакленския водопад и в река
Петрески дол, като образува комплексни съобщества с местообитание 7220. Местообитание
3140 в рамките на зоната е картирано 100% на терен, в рамките на проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”,
МОСВ 2013.Оценките на природозащитно състояние по трите основни критерия на ниво
защитена зона е благоприятно. Основните негативни влияния върху местообитанието са
свързани с естественото пресъхване на някои от полигоните на разпространение през лятото.
Харовите водорасли са с добри възобновителни способности и са добре приспособени към
периодични засушавания.
Местообитание 3140 не е установено на територията на Община Вършец или в близост
до нея.Най-близките полигони, потвърден в резултат от картирането на терен се намират на
отстояние над 10km от разглежданата територия. Не се очаква предвидените в проекта на
ОУП дейности да доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на
оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или
Hydroharition.Представлява еутрофни до хипертрофни водни тела с тинести дъна, понякога
с анаеробни седименти. Често бреговете им са обрасли с Phragmitesaustralis, Typhaspp.и др.
Характерни са разликите в залетите площи и обеми през различните
сезони.Местообитанието е новоустановено за защитена зонаBG0001040, определено на площ
от 2.49 ha. Неговото разпоространение е установено в резултат от извършено картиране на
терен, в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ 2013.В ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан”местообитание 3150 проявява типичната си структура и видов състав, но
въпреки това е оценено в „неблагоприятно-незадоволително състояние”. Общата оценка се
дължи на установено засушаване. По време на теренните проучвания водното ниво е ниско,
част от хидрофитите са извън водата. Бъдещите дейности за опазване на местообитанието са
свързани с правилното управление и поддържане на водния режим, недопускане на пълно
пресъхване.
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Местообитание 3150 не е установено на територията на Община Вършец. Най-близките
полигони, потвърдени в резултат от картирането на терена се намират в землището на
с. Боровци, Община Берковица, на отстояние над 15 km от разглежданата територия. Не се
очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до нарушаване на структурата и
характерния видов състав на оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието
му в защитената зона.
3260. Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” природно местообитание 3260 заема
площ от 10.58 ha и включва част от поречията на реките Искър, Лом и Нишава.Неговото
разпоространение е установено в резултат от извършено 100% картиране на терен, в рамките
на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I”, МОСВ 2013.Повечето от поречията в зоната не предлагат
условия за развитие на съобщества от местообитание 3260 – голяма надморска височина и
липса на подходящ субстрат. Местообитанието е установено само по периферията на
зоната.Съгласно окончателната карта на разпространение, полигoни на местообитание3260
са картирани в района на Гара Бов, Община Своге и с. Калотина, Община Драгоман,
отдалечени на разстояние над 15 km от разглежданата територия.Местообитание 3260 не е
установено на територията на Община Вършец или в близост до нея, поради което не се
очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до нарушаване на структурата
и характерния видов състав на оценявания тип местообитание, нито за промяна на
покритието му в защитената зона.
4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества. В този тип местообитание са включени
фитоценози доминирани от 9 вида дребни или пълзящи алпийски и бореални храсти.
Екологичните, флорните и фитоценотичните параметри варират в определени граници, което
налага разделянето на типа местообитание на 9 отделни подтипа.В ЗЗ „Западна Стара
планина и Предбалкан” местообитание 4060 заема значителни територии във
високопланинската част на зоната на обща площ от 5521.55 ha. Представено от три подтипа:
Подтип 3 - Планински дребни хвойнови храсти. Този подтип местообитание
включва фитоценози на два вида хвойнa Juniperus sibirica и Juniperus sabina, всеки с
известна специфика. Juniperus sibirica (J. nana) расте еднакво добре както на силикатни, така
и на варовикови скали във всички планини у нас високи над 1500 m. Вертикалният диапазон
на разпространение на фитоценозите формирани от този вид е над1000 m.Фитоценозите на
Juniperus sabina са реликтен остатък от друга растителност покривала някога Евразия. Те са
без особени възможности за разселване в други участъци или увеличаване на заеманите
територии.В България Juniperus sabina е разпространена само в няколко изолирани
локалитета на много ограничени площи върху варовик и силикат в Рила, Стара планина и
Източни Родопи.Известни са няколко локалитети на казашка хвойна във Врачански Балкан.
В тези находища са запазени малко туфи, вкоренени в пукнатините на стръмни или отвесни
варовикови скали или сипеи. Термофилният характер на туфестите съобщества в Стара
планина е подчертан от разпространените в съседство с тях видове, характерни за разред
Quercetalia pubescentis: Brachypodium pinnatum, Campanula persicifolia, Cardaminopsis
arenosa, Carex humilis, Cornus mas, Fraxinus ornus, Rhamnus cathartic us, Sesleria rigida,
Teucrium montanum, T. chamaedrys, Vincetoxicum hirundinaria,както и на такива от разред
Erico-Pinetalia на клас Erico-Pinetea: Centaurea triumfetti i, Chamaecytisus hirsutus, Daphne
blagayana, Laserpitium latifolium, Lembotropis nigricans и др. Вероятно фитоценозите (поскоро фрагменти от фитоценози) на казашката хвойна от Стара планина са били част от
карпатскатаасоциация Juniperetum sabinae от съюза Seslerio rigidae-Pinion с
диагностични видове Carex humilis, Helianthemum nummularium, Juniperus communis, Stachys
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recta,Rhodax canus, Teucrium chamaedrys. Те са част от разред Erico-Pinetalia на клас EricoPinetea, които обединяват преглациалните реликтни фитоценози на различни борове (Pinus
sylvestris, P. nigra), развити върху алкални-базични субстрати (варовик, доломити,
серпентини) в райони на Централна, Южна и Югоизточна Европа.
Подтип 5 - Съобщества на връшняк (Bruckenthalia spiculifolia).Характерни
местообитания са изпъкнали части на релефа, заравнени или с умерен наклон, рядко до 3540°. Скалната основа винаги е силикатна. Почвите са почти винаги ерозирани, като се
развива на повърхността им, предимно на дребен скелетен материал. У нас видът има широк
вертикален диапазон на разпространение - между 1000 и 2300 m н.в., но основното му
разпространение е свързано с по-високите части на планините. Съобществата на
Bruckenthalia spiculifolia най-често са отворени, проективното им покритие варира между 65
- 80%, рядко достига 100%. Почти навсякъде в състава им участват с променливо обилие
други храсти – Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea, Juniperus sibirica,
Chamaecytisus spp., Genista depressa и др. От тревните видове Deschampsia flexuosa e с високо
постоянство, честота и обилие. Видове като Antennaria dioica, Scleranthus neglectus, Rumex
acetosella, Hieracium hoppeanum, срещани във фитоценозите на Bruckenthalia spiculifolia,
включително самият едификатор, сапоказатели за бедни, сухи и ерозирани почви.
Подтип 8 - Ерикоидни съобщества в субалпийския пояс на планините съставени
от боровинки (Vaccinium spp.). В разглежданото местообитание са обединени фитоценози с
едификатори бореалните боровинки (заедно или по отделно): синя (Vaccinium uliginosum),
черна (V. myrtillus) и червена (V. vitis-idaea), разпространени в субалпийския пояс на
планините в България. В част от своите ареали те формират заедно съобщества, като всички
са свързани със силикатни скали и кисели почви. Наред с тези и някои други общи
екологични и биологични характеристики, всеки от тези видове има своя екологична и
фитоценотична амплитуда, определяна от редица фактори.
Съобществата на синята боровинка (Vaccinium uliginosum) са свързани с горния
субалпийски подпояс. Във високите планини Рила и Пирин, те рядко се срещат под 2200 m
надм. вис. В средно високите планини долната им граница на разпространението е около
(1600) 1700 m. Синята боровинка е много студоустойчив вид, който се нуждае от
сравнително висока влажност на въздуха и почвите.Наклонът на терените на места стига до
45–50°. Терените са каменисти или без разкрития на скалната основа на повърхността. В тези
случаи антропогенното въздействие е ограничено и фитоценозите са първични.
Фитоценозите на черната боровинка (Vaccinium myrtillus) се срещат от 1500 до 2000 m
надм. вис. в средно високите планини, а в Рила и Пирин разпространението им достига до
2200 m нв. (макар видът да има много по-голям височинен ареал). Първични фитоценози от
тази група се срещат много рядко, почти всички са възникнали в резултат на изсичани или
опожарявани горски или храстови ценози с цел подобряване и разширяване площта на
пасищната растителност.
В сравнение с другите два вида, ценозите на червената боровинка (Vaccinium vitisidaea) имат много по-ограничено разпространение. Този вид по-често се среща като
субдоминант или асектатор в състава на други ценози (главно на черната боровинка),
отколкото като самостоятелен едификатор. Основното му разпространение е в долния
субалпийски подпояс, тъй като е по-малко студоустойчив от другите два вида, но пък
притежава, в известна степен, ксеротермни черти.
Тези три подтипа имат континуални преходи и формират мозайка в рамките на
местообитанието. По всички отчетени параметри местообитание 4060 в защитена зона
„Западна Стара планина и Предбалкан” се намира в благоприятно състояние. Доминиращите
видове са Juniperus sibirica, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea и Bruckenthalia
spiculifolia. Тяхното проективно покритие надвишава 60-80% в отделните полигони.Както на
други места в страната, така и тук основната заплаха е обрастването с хвойнови храсталаци
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повече от 60%, което води до намаляване на общото биологично разнооразие. Във
високопланинската част на Чипровска планина и Миджур има умерена паша, която
поддръжа местообитанието. Навлизане в него на дървесна растителност е друга заплаха.
Наблюденията показват, че тя е изразена в по-голяма степен в по-ниските части на зоната – в
Понор планина и Козница и в по-малка степен над горната граница на гората.
Съгласно пространствените данни за разспространение на типове природни местообитания,
границите на които са определени по проект „Картиране и определяне природозащитното
състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ (МОСВ 2013), на територията на
Община Вършец полигони от местообитание 4060 са установени във високите части на
планината Козница над 1600 m н.в. Те заемат обширна територия с площ от 555.38 ha между
върховете „Тодорини кули“, „Крушачки връх“ и „Малугерска чукла“ в землището на град
Вършец, Фиг.5-13.
С проекта на ОУП, в тази част от територията на Община Вършец, се предвижда проектна
ски зона (устройствена зона Ca1/1) с обща площ от 1790.28 ha. В границите, на която са
определени полигони от местообитание 4060 с площ от 554ha. На настоящото ниво на
проектиране – ОУП на община е заложено само местоположението на зона Са1/1 и примерно
трасе на лифт съоръжение, като част от транспортната инфраструктура. На този етап не са
определяни детайли относно вида и капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение
на стълбове между крайните станции и др. Подробно решение за ситуиране на трасетата и
необходимите съоръжения в зоната се определят със специализиран подробен устройствен
план (СПУП), в съответствие с чл. 111 от ЗУТ. На настоящия етап, чрез правилата и
нормативите за прилагане на ОУП на Община Вършец са заложени конкретни изисквания и
ограничения към зона Са1/1, с които окончателния проект на СПУП следва да се съобрази, а
именно:
 В устройствена зона (Сa1/1) се допуска единствено изграждане на ски писти,
съоръжения за обслужването им и паркинги. Не се допуска застрояване с места за
настаняване. Въведено е ограничение, съгласно което при проектиране на ски писти и
съоръжения да се съобразят местообитанията в зоната и да не се допуска
намаляване на площта им.
Предвид на така, зададените правила и нормативи за прилагане на ОУП и конкретно за
устройствена зона Ca1, то реализацията на проектната ски зона е възможна в случай, че
площта на природните местообитания се запазят.
Следва да се има предвид, че съгласно одобрената методика за определяне и установяване на
благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО,
влошаване на БПС за природно местообитание 4060 по Параметър 1.1. „Заемана площ от
природното местообитание в обхвата на зоната“ се отчита в случаите, при които е
установено: Намаляване, еквивалентно на загуба повече от 1% на година за даден
период ИЛИ повече от 10% по малка от референтната площ за зоната.
По параметър 2.1. „Фрагментация в рамките на местообитанието“, влошаване на БПС се
установява при „Намаляване на площите в благоприятно състояние с повече от 1% на
година за даден период ИЛИ повече от 90% от площта в неблагоприятно състояние“.
В случая, с правилата и нормативите за прилагане на проекта на ОУП не се допуска
намаляване на площта на природно местообитание 4060. Подробното решение на
съоръженията и ски пистите да бъде извършено след прецизно проучване на територията с
оглед запазване площта, структурата и функциите на оценявания тип природно
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местообитание.На този етап на планиране и при стриктно спазване и контрол на заложените
ограничения не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до
нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание,
нито за промяна на покритието му в защитената зона.

Фиг.5-13. Разпространение на местообитание 4060 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец.
4070* Храстови съобщества с Pinus mugo.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“местообитание 4070 заема
ограничена територия с площ от 4.9 ha в района на връх Малък Ком.Развива се на южно
изложение и достига до билото. Съобществото на клека е силно обхванато от сибирска
хвойна, която формира втори етаж. Това обстоятелство възпрепятства възобновяването на
клека. Няма сериозни застрашаващи фаскори от антропогенен характер в района.
Туристическият поток е слаб в този район и не нарушава местообитанието.Общата оценка е
„неблагоприятно-лошо състояние”, която се дължи на малката площ на проявление иниското
участие на клека, който не покрива критерия за 60% и повече сред дървесните и храстовите
видове в полигона. На база инвентаризационните проучвания по Натура 2000 е установено,
че повече от 75% от местообитанието е в неблагоприятно състояние.На територията на
Община Вършец не е установено присъствие на природно местообитание 4070.
Разпространението му в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” е ограниченовъв високите
части над 1900 mнв.южно от градБерковица, на разстояние над 13 km (по права въздушна
линия) от територията на общината. Не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности
да окажат пряко или косвено въздействие върху оценявания тип местообитание, нито за
промяна на покритието му в защитената зона.
40А0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” природно местообитание 40A0* е
представено в малък участък с площ от 0.10 ha югоизточно от с. Търговище, Община
Чупрене на варовит терен по една от характерните за Предбалкана „глами“, сред
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местообитание 6210 и в съседство с местообитание 6240. Доминирано е от Rosa spinosissima.
Природно местообитание 40А0 не е установено на територията на Община Вършец.
Картирания на терен полигон е отдалечен над 50 km от територията на общината. Предвид
значителното разстояние от разглежданата територия, не се очаква предвидените в проекта
на ОУП дейности да доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на
оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” местообитание 5130 е представено
на площ 49.85ha, от които 49.12 ha в алпийски и 0.73 ha в континентален биогеографски
регион. Местообитанието има ограничено разпространение в зоната и се привързва към
варовикова скална основа. Регистрирано е в района на селата Гинци и Комщица, Община
Годеч на разстояние отдалечени на повече от 10 km (по права въздушна линия) от
територията на Община Вършец. В защитената зона местообитание 5130 притежава добре
запазена структура и характерен видов състав.Оценено е в благоприятно природозащитно
състояние. От картираните полигони на местообитание 5130 в границите на ЗЗ „Западна
Стара планина и Предбалкан” не са установени такива на територията на Община Вършец
или в близост до нея. Не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до
нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание,
нито за промяна на покритието му в защитената зона.
6110*Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi.
Местообитание 6110 в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ е представено на площ от
146.02 ha, като проявява своите основни характеристики. В някои райони, като например
край с. Челюстница, Община Чипровци местообитанието се проявява в мозайка с 6240, като
95% от мозайката е заета от тревното съобщество. Съществува малка опасност от
охраставяване. От картираните полигони на местообитание 6110 в границите на ЗЗ „Западна
Стара планина и Предбалкан“ не са установени такива на територията на Община Вършец.
Най-близките полигони са потвърдени в района на с. Заноге и с. Гара Бов, Община Своге,
които са отдалечени над 15 km (по права линия) от територията на общината. Не се очаква
предвидените в проекта на ОУП дейности да окажат пряко или косвено въздействие върху
оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
6210 Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик (FestucoBrometalia) (*важни местообитания на орхидеи).
Местообитание 6210 е широко разпространено ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан”, с
обща площ от 11579.14 ha. Регистрирано е на различни изложения. Налице е характерната
комбинация от видове. Поради относително голямата площ, която местообитанието заема в
зоната, то е подложено на различно по степен пасищно натоварване. В близост до населените
места пашата е по-интензивна. Застрашаващ фактор е и обрастването на местообитанието с
орлова папрат, което се наблюдава на много места. Практически при този процес се загубва
местообитанието. В близост до населените места полигоните от местообитанието са
застрашени от замърсяване с битови отпадъци и рудерализация. При картирането на терен, в
резултат от инвентаризационните проучвания по Натура 2000, полигони от местообитание
6210 са потвърдени и в района северно и южно от град Вършецна площ от общо 32.74ha (или
0.28% от общата площ на местообитанието в ЗЗ), Фиг.5-14. В тази част от територията на
общината не се предвижда устройствена намеса. С предварителния проект на ОУП Община
Вършец не са засягат площи от природно местообитание 6210. Не се очаква предвидените в
проекта на ОУП дейности да окажат пряко или косвено въздействие върху оценявания тип
местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.

122

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.5-14.. Разпространение на местообитание 6210 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец.
6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините
Природно местообитание от типа 6230 включва екстензивно използвани пасища в
планините, предимно в субалпийския пояс, с доминиращ вид в растителната покривка
Nardus stricta, които не са били изкуствено наторявани и не са буренясали. Богатият флорен
състав е характерна черта, която говори за слаба или умерена ерозия, отсъствие на
съществена деградация на абиотичната среда. Растителността принадлежи на карпатобалканския съюз Potentillo (ternatae)-Nardion, който е част от ендемичния за Балканския
полуостров разред Seslerietalia comosae на клас Juncetea trifidi. Основна асоциация в горния
субалпийски подпояс е Diantho microlepis-Nardetum strictae. Най-характерни видове са
Anthenaria dioica, Carex bulgarica, Carex pallescens, Deschampsia flexuosa, Dianthus microlepis,
Festuca airoides, Festuca nigrescens, Gentiana pneumonanthe, Gentianella bulgarica, Hypericum
maculatum, Leontodon rilaensis, Nardus stricta, Potentilla ternata, Potentilla erecta, Veronica
officinalis, Veronica chamaedrys, Viola dacica.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” местообитанието е представено на
площ от 2553.74 ha, от които 459.78 ha са картирани на терен, останалите са определени на
база индуктивен модел. За тях се приема, че биха могли да бъдат местообитание със
стойност на вероятност от 0.5 до 0.1, според наличните данни за геоложката основа,
надморска височина и начина на трайно ползване на земята.Съгласно данните от доклада за
разпространение и оценка на ПС на местообитание 6230 в защитената зонасе установява
намаляване на площта на местообитанието с около три пъти по-малка от посочената в
стандартния формуляр от 2007г. Основна причина за това е намалената паша, в резултат на
което местообитанието се покрива с храстова и дървесна растителност. Разпространено е в
цялата зона, като най-обширни масиви заема в Понор планина. Там съобществата, освен че
се ползват като пасище, също така се косят. Местообитанието съдържа богат видов състав и
е представено от типичните видове растениякато Nardus stricta, Agrostis capillaris, Hieracium
hoppeanum, Hypericum maculatum, Antennaria dioica, Veronica chamaedrys, които са типична
комбинация за това местообитание в зоната.
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Обща оценка на състоянието на природно местообитание 6210 в ЗЗ BG0001040 „Западна
Стара планина и Предбалкан“ е неблагоприятно-лошо. Това се дължи основно на
намалената интензивност на пашата, което води до промени в растителната покривка, които
са свързани с намаляване обилието на картъла и увеличаване присъствието в полигоните на
други видове - както житни растения, така и разнотревие. Увеличаване на пасищното
натоварване в защитената зона, от друга страна, може да предизвика на места рудерализация
на местообитанието или да се разширят вече съществуващите рудерални петна, ако се
струпват много животни на едно място. За подобряване на благоприятното ПС се препоръчва
на оборотен принцип да се използват пасищните територии, така че да има равномерно
натоварване в рамките на зоната. Това би гарантирало също така да не се допуска
преизпасване и прекомерно утъпкване на пасищата.
Съгласно пространствените данни за разпространение на типове природни местообитания,
границите на които са определени по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (МОСВ
2013г.), в южната част от територията на Община Вършец по индуктивен модел с ниска
степен на вероятност са определениотделни полигони от местообитание 6230 на площ от
общо 50ha, Фиг.5-15.

Фиг.5-15. Разпространение на местообитание 6230 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец.
С проекта на ОУП в тази част от територията на Община Вършец се предвижда проектна ски
зона (устройствена зона Ca1/1) с обща площ от 1790.28 ha. В границите, на която попада
местообитание 6230 определено по индуктивен модел с площ от 0.49 ha (или 0.019% от
общата площ на местообитанието в ЗЗ).На настоящото ниво на проектиране – ОУП на
община е заложено само местоположението на зонаСа1/1 и примерно трасе на лифт
съоръжение като част от транспортната инфраструктура. На този етап не са определяни
детайли относно вида и капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение на стълбове
между крайните станции и др. Подробно решение за ситуиране на трасетата и необходимите
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съоръжения в зоната се определят със специализиран подробен устройствен план (СПУП), в
съответствие с чл. 111 от ЗУТ. На настоящия етап, чрез правилата и нормативите за
прилагане на ОУП на Община Вършец са заложени конкретни изисквания и ограничения
към зона Са1/1, с които окончателния проект на СПУП следва да се съобрази, а именно:
 В устройствена зона (Сa1/1) се допуска единствено изграждане на ски писти,
съоръжения за обслужването им и паркинги. Не се допуска застрояване с места за
настаняване. Въведено е ограничение, съгласно което при проектиране на ски писти и
съоръжения да се съобразят местообитанията в зоната и да не се допуска
намаляване на площта им.
Предвид на така, зададените правила и нормативи за прилагане на ОУП и конкретно за
устройствена зона Ca1, то реализацията на проектната ски зона е възможна в случай, че
площта на природните местообитания се запазят.
Следва да се има предвид, че съгласно одобрената методика за определяне и установяване на
благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО,
влошаване на БПС за природно местообитание 6230 по Параметър 1.1. „Заемана площ от
природното местообитание в обхвата на зоната“ се отчита в случаите, при които е
установено: Намаляване, еквивалентно на загуба повече от 1% на година за даден
период ИЛИ повече от 10% по малка от референтната площ за зоната.
По параметър 2.1. „Фрагментация в рамките на местообитанието“, влошаване на БПС се
установява при „Намаляване на площите в благоприятно състояние с повече от 1% на
година за даден период ИЛИ повече от 90% от площта в неблагоприятно състояние“.
В случая, с правилата и нормативите за прилагане на проекта на ОУП не се допуска
намаляване на площта на природно местообитание 6230. Подробното решение на
съоръженията и ски пистите да бъде извършено след прецизно проучване на територията с
оглед запазване площта, структурата и функциите на оценявания тип природно
местообитание.На този етап на планиране и при стриктно спазване и контрол на заложените
ограничения не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до
нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание,
нито за промяна на покритието му в защитената зона.
6240* Субпанонски степни тревни съобщества.
В защитена зона “Западна Стара Планина и Предбалкан” местообитанието 6240* е широко
разпространено. Съобразно данните от проведеното картиране по Натура 2000 през 2012
година, природно местообитание 6240 е представено с обща площ от 2458.13 ha.
Разпространено е по склонове с южно изложение, често с голям наклон (по болваните и
гламите на рида Ведерник, Веренишки), по-често на твърди варовици.Сред картираните
полигони преобладава вариантът, развиващ се на сравнително твърди субстрати. Не е
установен вариантът на глинеста (мергелна) основа. Наблюдаваните субпанонски тревни
съобщества в границите на защитената зона са доминирани от Dichantium ischaemum и
Festuca vallesiaca, локално Stipa capillata, много рядко, в отдалечени от селищата части Satureja montana. Сумарното покритие на ценозите е в границите от 45 до 70%. Общата
оценка на природозащитното състояние е неблагоприятно-незадоволително, по показатели
доминантни и типични видове. Направените описания показват един не много богат на
типични видове състав. В отделни места в предходни години е имало пожари в границите на
това местообитание. На такива места локално доминира Dasypyrum villosum.
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На територията на Община Вършец по индуктивен модел е определен един полигон в района
северно от с. Долно Озирово, Фиг. 5-16. Предвидените нови устройствени зони в землището
на Долно Озирово не засягат пряко площи от местообитание 6140. С проекта на ОУП
северно от с. Долно Озирово е отразен съществуващ стопански двор, означен като зона Пп/4.

Фиг.5-16. Разпространение на местообитание 6240 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
62А0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества.
Местообитанието е новоустановено за защитената зона. При провеждане на
инвентаризационните проучвания по Натура 2000, площта на верифицираната територия е
475.87 ha. От тази площ 100% са потвърдени като природно местообитание 62А0.
Разпространено е в южната част от защитената зона, основно в района на Община Драгоман.
Отделни полигони са установени и около с.Брезе, Община Своге и с. Бракьовци, Община
Годеч, които са отдалечени на повече от 15km (по права линия) от южната граница на
Община Вършец, за която се изготвя проекта на ОУП. Местообитание 62А0 не е установено
на територията на Община Вършец. Предвид значителното отстояние, не се очаква
предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до нарушаване на структурата и
характерния видов състав на оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието
му в защитената зона.
62D0 Oро-мизийски ацидофилни тревни съобщества.
Местообитание 62D0 е разпространено във високопланинските части на ЗЗ „Западна Стара
планина и Предбалкан”, представено на площ от 804.20 ha.То обхваща съобщества на
Sesleria comosa, Festuca panuclata, Festuca balcanica и се характеризира с разнообразен видов
състав в отделните участъци. Във високопланинската част на Чипровска планина, граничи
със съобществата на сибирската хвойна.Местообитание 62D0 не е установено на територията
на Община Вършец. Най-близките полигони са установени в района на с. Губеш, Община
Годеч, които са отдалечени над 20 km от територията на Община Вършец. Предвид
значителното отстояние, не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат
до нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание,
нито за промяна на покритието му в защитената зона.
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6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae).
В ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” местообитанието е представено на площ от
47.63ha, от които 17.96 ha са картирани на терен. Местообитанието е представително, в
района на Понор планина, където е запазено и съдържа всички диагностични
характеристики. Местообитание 6410 не е установено на територията на Община Вършец.
Най-близките полигони са картирани в района на с. Бракьовци и с. Гинци, Община Годеч,
които са отдалечени над 15 km от територията на Община Вършец. Предвид значителното
отстояние, не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до нарушаване
на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание, нито за
промяна на покритието му в защитената зона.
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс.
В ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан”природно местообитание 6430 е представено с
обща площ от 807.63ha. То е свързано основно с планинските реки и потоци и се развива по
тяхното протежение. В рамките на защитената зона метообитанието може да се определи
като уязвимо, защото неговото състояние и наличието на типичните видове растения са
свързани с водния режим. Засушаването на климата води до намаляване на дебита на
планинските потоци, а това неминуемо се отразява на състоянието му. На територията на
Община Вършецпо индуктивен моделе установено в района нар. Ботуняв близост до главен
път ІІІ-162 Долно Озирово - Вършец и покрай р.Раковица, североизточно от Спанчевци,
Фиг.5-17. Предвидените нови устройствени зони в землищата на Вършец и Спанчевци, не
засягат пряко площи от местообитание 6430. С предварителния проект на ОУП на Община
Вършец не са предвидени дейности, които да доведат до пряко унищожаване или намаляване
площта на местообитанието в зоната или такива, които да доведат до нарушаване на
природозащитното му състояние.

Фиг.5-17. Разпространение на местообитание 6430 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
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6510 Низинни сенокосни ливади.
В ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан”местообитанието заема площ от 32.01ha. В
повечето случаи полигоните се намират в близост до пътища. Потенциална опасност е
обрастването с дървета и храсти и това може да се случи при изоставяне на земите. По
индуктивен модел, в границите на Община Вършец са определени отделни полигони в
района на р. Ботуня в близост до главен път ІІІ-162 Долно Озирово - Вършец, Фиг.5-18.
Предвидените нови устройствени зони не засягат пряко площи от местообитание 6510. С
предварителния проект на ОУП на Община Вършец не са предвидени дейности, които да
доведат до пряко унищожаване или намаляване площта на местообитанието в зоната или
такива, които да доведат до нарушаване на природозащитното му състояние.

Фиг.5-18. Разпространение на местообитание 6510 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
6520 Планински сенокосни ливади.
Местообитанието има ограничено разпространение в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан” с площ от 196.70ha. В северната част на защитената зона е картирано в
Светиниколска планина, южно от Стакевции Чупрене, както и в района между Долни лом и
Превала (Широка планина). В южната част на зоната местообитанието се среща в Понор
планина и възвишението Вучибаба при надморска височина от 1200 до 1600m. Сенокосните
ливади в исторически план са изоставяни и затова на много места растителността е
обхваната от орлова папрат. Навлизат и храсти. Запазването на типичната растителност е
възможно само при съхраняване на традиционния сенокосен режим на
ползване.Местообитание 6520 не е установено на територията на Община Вършец. Найблизките полигони са картирани на разстояние над 15 km от територията на общината.
Предвид значителното отстояние, не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да
доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип
местообитание, нито до промяна на покритието му в защитената зона.
7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“местообитание 7140 е определено на
площ от 31.39 ha. Среща се в района на Понор планина и Петроханския проход. В зоната то е
представено с едни от най-добрите участъци за страната. Богатството на сфагнови мъхове е
голямо. Основният застрашаващ фактор е засушаването, което може да доведе до
сукцесионни промени, в резултат на които да се превърне в мезофилна тревна растителност.
Местообитание 7140 не е установено на територията на Община Вършец. Не се очаква
предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до нарушаване на структурата и
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характерния видов състав на оценявания тип местообитание, нито до промяна на покритието
му в защитената зона.
7220 *Извори с твърда вода с туфести (бигорни) формации (Cratoneurion).
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” местообитание 7220 е представено с
осем извора на площ от 1.33 ha. Установено е постоянно просмукване и стичане на вода за
река Пашалийски дол, а през по-голямата част от годината и за водопадите (в. Скакля над с.
Бов и над с. Дъбравица). Последните се подхранват от малки потоци, които пресъхват в края
на лятото ако няма валежи. Представено е в благоприятно състояние, присъстват типичните
мъхове - Marchantia aquatica, Rhizomnium punctatum, Cratoneuron filicinum, Philonotis
arnelii.Местообитание 7220 не е установено на територията на Община Вършец. Найблизките полигони са картирани на разстояние над 15 km от територията на общината.
Предвид значителното отстояние, не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да
доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип
местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” местообитанието е свързано с
високопланинската зона. Представлява склани склонове разпространени в цяла територия на
зоната. Особено значими са Белоградчишките скали. По правило това местообитание е бедно
на растителност, поради невъзможността на растенията да се закрепват по повърхността на
скалата.Типичните сипейни местообитания представляват незакрепен или слабо закрепен
субстрат от различни по размер скални късове: от най-дребния чакъл до големи скални
блокове, комбинациите между които в отделните сипеи силно варират.Сипейната
растителност е най-характерна за северните и със североизточна експозиция стръмни
склонове.
В защитената зона местообитанието е представено на площ от 190.35 ha, от които 52.69 ha са
картирани на терен. Развито на по-голяма площ, местообитанието има по-добра
представителност. Характеризира се с висок консервационен статус и ес устойчиво във
времето състояние. При провеждане на инвентаризационните проучвания по Натура 2000
през 2012 година, на територията на Община Вършец, полигони от местообитание 8110 са
установени по северното подножие на Козницас обща площ от 20ha. От тях, картирани на
терен са отделни фрагментимежду връх Скацалото и Тодорини кули сплощ 9 ha, останалите
са определени по индуктивен модел, за които се приема, че биха могли да бъдат
местообитание с ниска степен на вероятност - 0.1, според наличните данни за геоложката
основа и изложение, Фиг.5-19.
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Фиг.5-19. Разпространение на местообитание 8110 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
С проекта на ОУП в тази част от територията на Община Вършец се предвижда проектна ски
зона (устройствена зона Ca1/1) с обща площ от 1790.28 ha. В границите, на която са
определени полигони от местообитание 8110 с площ от 11 ha. На настоящото ниво на
проектиране – ОУП на община е заложено само местоположението на зона Са1/1 и примерно
трасе на лифт съоръжение като част от транспортната инфраструктура. На този етап не са
определяни детайли относно вида и капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение
на стълбове между крайните станции и др. Подробно решение за ситуиране на трасетата и
необходимите съоръжения в зоната се определят със специализиран подробен устройствен
план (СПУП), в съответствие с чл. 111 от ЗУТ. На настоящия етап, чрез правилата и
нормативите за прилагане на ОУП на Община Вършец са заложени конкретни изисквания и
ограничения към зона Са1/1, с които окончателния проект на СПУП следва да се съобрази, а
именно:
 В устройствена зона (Сa1/1) се допуска единствено изграждане на ски писти,
съоръжения за обслужването им и паркинги. Не се допуска застрояване с места за
настаняване. Въведено е ограничение, съгласно което при проектиране на ски писти и
съоръжения да се съобразят местообитанията в зоната и да не се допуска
намаляване на площта им.
Предвид на така, зададените правила и нормативи за прилагане на ОУП и конкретно за
устройствена зона Ca1, реализацията на проектната ски зона е възможна в случай, че площта
на природните местообитания се запазят.
Следва да се има предвид, че съгласно одобрената методика за определяне и установяване на
благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО,
влошаване на БПС за природно местообитание 8110 по Параметър 1.1. „Заемана площ от
природното местообитание в обхвата на зоната“ се отчита в случаите, при които е
установено: Намаляване, еквивалентно на загуба повече от 1% на година за даден
период ИЛИ повече от 10% по-малка от референтната площ за зоната.
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По параметър 2.1. „Фрагментация в рамките на местообитанието“, влошаване на БПС се
установява при „Намаляване на площите в благоприятно състояние с повече от 1% на
година за даден период ИЛИ повече от 90% от площта в неблагоприятно състояние“.
В случая, с правилата и нормативите за прилагане на проекта на ОУП не се допуска
намаляване на площта на природно местообитание 8110. Подробното решение на
съоръженията и ски пистите да бъде извършено след прецизно проучване на територията с
оглед запазване площта, структурата и функциите на оценявания тип природно
местообитание. На този етап на планиране и при стриктно спазване и контрол на заложените
ограничения не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до
нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание,
нито до промяна на покритието му в защитената зона.
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове.
В ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” местообитанието заемаплощ от 903.87 ha.
Представено в благоприятно състояние. По правило това местообитание е бедно на
растителност, поради невъзможността на растенията да се закрепват по повърхността на
скалата и те са концентрирани основно по пукнатини, процепи и по ръбовете на скалните
венци. Въпреки бедния си флористичен състав местообитанието формира красив ландшафт.
От типичните видове при инвентаризационните проучвания по Натура 2000 през 2012 г. са
установени Cеterach officinarum, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Polypodium
vulgare, Fraxinus ornus. В зоната местообитанието съдържа редки видове като Ramonda
serbica, Seseli degenii, Acanthus balcanicus. Местообитание 8210 не е установено на
територията на Община Вършец. Най-близките полигони са установени в района на с.
Лакатник, Община Своге и отстоят на разстояние над 10 km от територията на общината.
Предвид значителното отстояние, не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да
доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип
местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
8220. Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове.
Съобразно данните от проведеното картиране през 2012г., природно местообитание 8220 е
представено в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ с обща площ от 460.24 ha.
Представлява скални склонове разпространени в цялата зона. Особено значими са
Белоградчишките скали. Този тип местообитание включва хазмофитната растителност по
пукнатините на силикатните скали (гранити, базалти, риолити, гнайси и др.) в планините и
предпланините (съюзите Silenion lerchenfeldianae, Androsacetalia vandelii). Тя е съставена от
изключително разнообразни отворени скални групировки, в които участват голям брой
видове. Характерни видове са: Silene lerchenfeldiana, Potentilla haynaldiana, Geum bulgaricum,
Saxifraga sancta ssp. pseudosancta, Saxifraga pedemontana ssp. cymosa, Haberlea
rhodopensis.Местообитанието в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ е представено в
благоприятно състояние. Присъстват характерните отвесни скали с хазмофитни видове и на
места съобщества от мъхове и лишеи. На повечето места те са практически недостъпни. Не
са регистрирани отрицателно действащи фактори като фрагментация, замърсяване и заплаха
от добив на скални материали, които да причинят загуба на територии.
На територията на Община Вършец, полигони от местообитание 8220 са установени по
северното подножие на планината Козница с обща площ от 21ha. От тях, картирани на терен
са отделни фрагменти с площ 13.2 ha., останалите са определени по индуктивен модел, за
които се приема, че биха могли да бъдат местообитание с ниска степен на вероятност - 0.1,
според наличните данни за геоложката основа и изложение, Фиг.5-20.

131

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.5-20. Разпространение на местообитание 8220 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
С проекта на ОУП в тази част от територията на Община Вършец се предвижда проектна ски
зона (устройствена зона Ca1/1) с обща площ от 1790.28 ha. В границите, на която са
определени полигони от местообитание 8220 с площ от 15 ha .На настоящото ниво на
проектиране – ОУП на община е заложено само местоположението на зона Са1/1 и примерно
трасе на лифт съоръжение като част от транспортната инфраструктура. На този етап не са
определяни детайли относно вида и капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение
на стълбове между крайните станции и др. Подробно решение за ситуиране на трасетата и
необходимите съоръжения в зоната се определят със специализиран подробен устройствен
план (СПУП), в съответствие с чл. 111 от ЗУТ. На настоящия етап, чрез правилата и
нормативите за прилагане на ОУП на Община Вършец са заложени конкретни изисквания и
ограничения към зона Са1/1, с които окончателния проект на СПУП следва да се съобрази, а
именно:
 В устройствена зона (Сa1/1) се допуска единствено изграждане на ски писти,
съоръжения за обслужването им и паркинги. Не се допуска застрояване с места за
настаняване. Въведено е ограничение, съгласно което при проектиране на ски писти и
съоръжения да се съобразят местообитанията в зоната и да не се допуска
намаляване на площта им.
Предвид на така, зададените правила и нормативи за прилагане на ОУП и конкретно за
устройствена зона Ca1, реализацията на проектната ски зона е възможна в случай, че площта
на природните местообитания се запазят.
Следва да се има предвид, че съгласно одобрената методика за определяне и установяване на
благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО,
влошаване на БПС за природно местообитание 8220 по Параметър 1.1. „Заемана площ от
природното местообитание в обхвата на зоната“ се отчита в случаите, при които е
установено: Намаляване, еквивалентно на загуба повече от 1% на година за даден
период ИЛИ повече от 10% по малка от референтната площ за зоната.
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По параметър 2.1. „Фрагментация в рамките на местообитанието“, влошаване на БПС се
установява при „Намаляване на площите в благоприятно състояние с повече от 1% на
година за даден период ИЛИ повече от 90% от площта в неблагоприятно състояние“.
В случая, с правилата и нормативите за прилагане на проекта на ОУП не се допуска
намаляване на площта на природно местообитание 8220. Подробното решение на
съоръженията и ски пистите да бъде извършено след прецизно проучване на територията с
оглед запазване площта, структурата и функциите на оценявания тип природно
местообитание. На този етап на планиране и при стриктно спазване и контрол на заложените
ограничения не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до
нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание,
нито до промяна на покритието му в защитената зона.
8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-scleranthion или Sedo
albi-veronicion dillenii.
В ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ местообитанието е разпространено на площ от
145.41 ha, което е генетично свързано със скалните комплекси на Белоградчишките скали и е
в комплекс с местообитание 8220. Среща се около отделните скални масиви, на места,
където скални слоеве и триаска възраст излизат на повърхността. Установени са 11 от
типичните видове, което е 22 % от списъка (Arenaria serpylifolia, Jovibarna heufelii,
Scleranthus perrenis, Scleranthus annuus, Sedum album, Sedum maximum, Silene flavescensens,
Vulpia myurus, и др.). Местообитание 8230 не е установено на територията на Община
Вършец. Предвид значителното отстояние, не се очаква предвидените в проекта на ОУП
дейности да доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на
оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
8310 Неблагоустроени пещери
Представляват пещери, които не са благоустроени и не са достъпни за широката публика,
включително техните водни тела, обитавани от тясно специализирани, приоритетни за
опазване или ендемични видове. В ЗЗ „Западна Стара Планина и Предбалкан“са
регистрирани над 77обекта. Пещерната фауна е изключително богата като са регистрирани
много локални и регионални ендемити. Най-значими за прилепите в зоната са пещерите
Козарника, Парасинската пропаст и Водни печ. В частта от защитена зона BG00010140,
която попада на територията на Община Вършец не са установени необлагородени пещери.
Най-близките обекти са в района на Гара Лакатник, Община Своге на разстояние над 10 km
(по права въздушна линия) от територията на Община Вършец. Предвидените в проекта на
ОУП дейности нямат потенциал да доведат до нарушаване на структурата и характерния
видов състав на оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в
защитената зона.
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
Местообитание 9110 включва ацидофилни широколистни и смесени широколистноиглолистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus sylvatica). В ЗЗ „Западна Стара
Планина и Предбалкан“ е развито на площ от 857.39 hа. При верифицирането са описани
полигони, намиращи се при надморска височина от 1100 до 1560 m и наклони в диапазона 10
- 350.В долната част на този диапазон горите са монодоминантни букови и смесени
широколистни със сравнително голямо участие на обикновен габър (Carpinus betulus) и
зимен дъб (Quercus dalechampii), а на места и на бяла бреза (Betula pendula). На по-големи
надморски височини обикновеният бук формира както чисти, така и смесени гори с
обикновена ела (Abies alba) и обикновен смърч (Picea abies). Обща оценка на

133

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

местообитанието в зоната е „Неблагоприятно – незадоволително състояние“, което се дължи
на нерегламентирано и неправилно добиване на горски ресурси.
Съгласно пространствените данни за разпоространие на местообитание 9110 в ЗЗ BG0001040
„Западна Стара планина и Предбалкан“, границите на които са определени по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I”, МОСВ 2013, за територията на Община Вършец не е потвърдено
наличието на местообитание 9110 в резултат от кариране на терен или след верифициране на
наличните данни, чиято степен на вероятност е над 50%. Такива полигони са разпространени
в района на Панор планина на около 5 km южно от общината. В Община Вършец по
индуктивен модел (с нискък процен на вероятност - 10%) е определено като възможно
наличието на ПМ 9110 в района на Козница и околните възвишения на площ от 260 ha.
С проекта на ОУП в тази част от територията на Община Вършец се предвижда проектна ски
зона (устройствена зона Ca1/1) с обща площ от 1790.28 ha. В границите, на която са
определени по индуктивен модел полигони от местообитание 9110 с площ от 69.44 ha.На
настоящото ниво на проектиране – ОУП на община е заложено само местоположението на
зона Са1/1 и примерно трасе на лифт съоръжение като част от транспортната
инфраструктура. На този етап не са определяни детайли относно вида и капацитета на лифт
съоръжението, брой и разположение на стълбове между крайните станции и др. Подробно
решение за ситуиране на трасетата и необходимите съоръжения в зоната се определят със
специализиран подробен устройствен план (СПУП), в съответствие с чл. 111 от ЗУТ. На
настоящия етап, чрез правилата и нормативите за прилагане на ОУП на Община Вършец са
заложени конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които окончателния проект
на СПУП следва да се съобрази, а именно:
 В устройствена зона (Сa1/1) се допуска единствено изграждане на ски писти,
съоръжения за обслужването им и паркинги. Не се допуска застрояване с места за
настаняване. Въведено е ограничение, съгласно което при проектиране на ски писти и
съоръжения да се съобразят местообитанията в зоната и да не се допуска
намаляване на площта им.
Предвид на така, зададените правила и нормативи за прилагане на ОУП и конкретно за
устройствена зона Ca1/1, то реализацията на проектната ски зона е възможна в случай, че
площта на природните местообитания се запазят.
Следва да се има предвид, че съгласно одобрената методика за определяне и установяване на
благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО,
влошаване на БПС за природно местообитание 9110 по Параметър 1.1. „Заемана площ от
природното местообитание в обхвата на зоната“ се отчита в случаите, при които е
установено: Намаляване, еквивалентно на загуба повече от 1% на година за даден
период ИЛИ повече от 10% по малка от референтната площ за зоната.
По параметър 2.1. „Фрагментация в рамките на местообитанието“, влошаване на БПС се
установява при „Намаляване на площите в благоприятно състояние с повече от 1% на
година за даден период ИЛИ повече от 90% от площта в неблагоприятно състояние“.
В случая, с правилата и нормативите за прилагане на проекта на ОУП не се допуска
намаляване на площта на природно местообитание 9110. Подробното решение на
съоръженията и ски пистите да бъде извършено след прецизно проучване на територията с
оглед запазване площта, структурата и функциите на оценявания тип природно
местообитание. На този етап на планиране и при стриктно спазване и контрол на заложените
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ограничения не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до
нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание,
нито за промяна на покритието му в защитената зона.

Фиг.5-21. Разпространение на местообитание 9110 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum. Мезофилните Букови гори от типа AsperuloFagetum са най-разпространените в България букови гори. Заемат предимно северни
склонове, долове и клисури. Характеризират се с участието на редица бореални и
средноевропейски видове, което ги прави сходни със средноевропейските букови
гори.Преобладаващ дървесен вид е обикновеният бук (Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus
sylvatica subsp. moesiaca), който понякога в по-ниските части формира смесени
широколистни гори с участие на Acer heldreichii, A. pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus
betulus, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Ulmus glabra, а в по-високите
части на планините образува смесени широколистно-иглолистни гори с Abies alba, Picea
abies и Pinus sylvestris.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” местообитание 9130 е
разпространено на площ от20294.01 hа или 9.24% от общата площ на защитената зона
(219756.78hа). При провеждане на инвентаризационните проучвания по Натура 2000 през
2012 година, площта на верифицираната територия е 1575.17 ha. От тях само 818.04 ha са
потвърдени като ПМ 9130 в резултат от картиране на терен, останалите са определени на
база индуктивен модел. В полигоните, картирани на терен е установен характерния за
природното местообитание видов състав.Дървесният етаж е монодоминантен, формиран от
Fagus sylvatica, който има участие между 9 и 10. На места в първия етаж единично
присъстват също Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Picea abies, Prunus mshaep, Betula
pendula и Pinus sylvestris, като наличието на последния вид е резултат от провеждани в
миналото реконструкции с иглолистни. Неблагоприятно – незадоволително е състоянието по
параметър средна възраст на дървесния етаж, която в диапазона 80-60 г. Само в около 31% от
картираните полигони тя е над 80 г. По всички останали параметри от критерии 2.
„Структура и функции“, местообитание 9130 е оценено в благоприятно природо защитно
състояние.
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Общата оценка на състоянието на природно местообитание 9130 в ЗЗ BG0001040„Западна
Стара планина и Предбалкан” е Неблагоприятно-лошо. Това се дължи основно на
показателите от критерий 3. „Бъдещи перспективи“:
 Неправилно планирани и изведени сечи, бракониерство. В част от картираните
полигони се провеждат отгледни сечи за дървесина и дърва за огрев. На места са
провеждани преди 10-15 г. главни сечи на елитна букова гора при голям наклон на
склона. Сега територията е заета от млади насаждения на 20-30 г., които се нуждаят от
отглеждане, но има и ерозирали терени. В някои полигони, се провеждат голи сечи.
Провеждана е рекултивация с Pinus sylvestris. Съобществата на местообитанието са
достъпни за населението и потенциално уязвими от бракониерство.
 Природни нарушения и тенденции. На територията на местообитание 9130 са
наблюдавани нарушения, причинени от ветровали и ветроломи, снеговали и
снеголоми. Особено засегнати са разредените гори и тези на горната граница на
гората. Засегнатите съобщества съставляват като площ до 1% от верифицираната
площ.
Във връзка с подобряване на състоянието по тези параметри е необходимо отглеждане на
младите гори, при използването на обратен поток от средства, произтичащи от оценката на
екосистемните услуги на местообитанието; екологосъобразни разчети за планирания добив
на дървесина от горските стопанства; да не се секат и разреждат горите с висока
консервационна стойност, да не се разреждат дървостоите на горната граница на гората, за да
няма природни поражения и местообитанието да изпълнява екологичните си функции.
Съгласно пространствените данни за разпространие на местообитание 9130 в ЗЗ BG0001040
„Западна Стара планина и Предбалкан“, границите на които са определени по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I”, МОСВ 2013, в южната част от територията на Община Вършец са
определени полигони от местообитание 9130 на площ от 2162ha, Фиг.5-22. От тях,
потвърдени като ПМ 9130, в резултат от картиране на терен е полигон с площ от52 ha в
местност „Скръвеника“, севрно от хижа Бялата вода и малък уастък с площ от 1ha в
подножието Козница, по протеженито на общински път 3098, преди водохващане „Драгиева
бара“. Останалите са определени по индуктивен модел (с нискък процен на вероятност 10%).
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Фиг.5-22. Разпространение на местообитание 9130 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
С проекта на ОУП в тази част от територията на Община Вършец се предвижда проектна ски
зона (устройствена зона Ca1/1) с обща площ от 1790.28 ha. В границите, на която са
определени полигони от местообитание 9130 с площ от 820.44ha.На настоящото ниво на
проектиране – ОУП на община е заложено само местоположението на зонаСа1/1 и примерно
трасе на лифт съоръжение като част от транспортната инфраструктура. На този етап не са
определяни детайли относно вида и капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение
на стълбове между крайните станции и др. Подробно решение за ситуиране на трасетата и
необходимите съоръжения в зоната се определят със специализиран подробен устройствен
план (СПУП), в съответствие с чл. 111 от ЗУТ. На настоящия етап, чрез правилата и
нормативите за прилагане на ОУП на Община Вършец са заложени конкретни изисквания и
ограничения към зона Са1/1, с които окончателния проект на СПУП следва да се съобрази, а
именно:
 В устройствена зона (Сa1/1) се допуска единствено изграждане на ски писти,
съоръжения за обслужването им и паркинги. Не се допуска застрояване с места за
настаняване. Въведено е ограничение, съгласно което при проектиране на ски писти и
съоръжения да се съобразят местообитанията в зоната и да не се допуска
намаляване на площта им.
Предвид на така, зададените правила и нормативи за прилагане на ОУП и конкретно за
устройствена зона Ca1/1, реализацията на проектната ски зона е възможна в случай, че
площта на природните местообитания се запазят.
Следва да се има предвид, че съгласно одобрената методика за определяне и установяване на
благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО,
влошаване на БПС за природно местообитание 9130 по Параметър 1.1. „Заемана площ от
природното местообитание в обхвата на зоната“ се отчита в случаите, при които е
установено: Намаляване, еквивалентно на загуба повече от 1% на година за даден
период ИЛИ повече от 10% по малка от референтната площ за зоната.
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По параметър 2.1. „Фрагментация в рамките на местообитанието“, влошаване на БПС се
установява при „Намаляване на площите в благоприятно състояние с повече от 1% на
година за даден период ИЛИ повече от 90% от площта в неблагоприятно състояние“.
В случая, с правилата и нормативите за прилагане на проекта на ОУП не се допуска
намаляване на площта на природно местообитание 9130. Подробното решение на
съоръженията и ски пистите да бъде извършено след прецизно проучване на територията с
оглед запазване площта, структурата и функциите на оценявания тип природно
местообитание. На този етап на планиране и при стриктно спазване и контрол на заложените
ограничения не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до
нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание,
нито за промяна на покритието му в защитената зона.
9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion).
Взащитена зона BG0001040 са установени отделни полигони, намиращи се от 300 до 1500 m
надморска височина, които са представени с площ от 3086.14 ha.Дървесният етаж на
местообитание 9150 в зоната е формиран основно от обикновения бук (Fagus sylvatica), като
на места се срещат и обикновен габър (Carpinus betulus) и обикновен горун (Q.
dalechampii).Участието на бука в състава на дървесния етаж е над 6. Параметри, чиято
оценка е неблагоприятна са: недостатъчната средна възраст на видовете от първия дървесен
етаж, липсата нагори във фаза на старост и отделни стари дървета, както и недостатъчното
количество мъртва дървесина.Местообитание 9150 не се среща на територията на Община
Вършец. Най-близките полигони са установени в землището на с. Дружево, Община Своге
на разстояние над 5 km по права линия от границата на община Вършец. Предвидените в
проекта на ОУП дейности нямат потенциал да доведат до нарушаване на структурата и
характерния видов състав на оценявания тип местообитание, нито до промяна на покритието
му в защитената зона.
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum.
Местообитанието е добре представено в ЗЗ BG0001040 с площ от 9720.55 ha. Формира се на
границата между нископланинския район на смесените широколистни гори и пояса на
горуновите, буковите и иглолистните гори при надморска височина между 600 и 900 m. Имат
тясна връзка с мезофилните букови гори. Поради интензивна сеч на значителни територии
гората е млада и се нуждае от отглеждане. На мястото на голите сечи масово се е развила
орлова папрат. Наблюдава се ксерофитизиране и закелевяване на съобществата и
настаняване на келяв габър. Съгласно пространствените данни за разпространение на типове
природни местообитания, границите на които са определени по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“
(МОСВ 2013г.), на територията на Община Вършец полигони от природно местообитание
9170 са определени по индуктивен модел в района източно от гр. Вършец по възвишенията
„Коричков чукар“, „Гарище“ и „Бенково било“, както и южно от кв. Заножене, Фиг.5-23. В
тази част от територията на Община Вършец, предварителния проект на ОУП не предвижда
застрояване и/или изграждане на инфраструктурни обекти, които да доведат до влошаване
качеството на местообитанието, нито до промяна на покритието му в защитената зона.
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Фиг.5-23. Разпространение на местообитание 9170 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове.
В ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ природно местообитание 9180 е установено на
площ от 2068.78 ha. При картирането на терен са описани полигони, намиращи се при
надморска височина от 400 до 900 m. Развиват се в пониженията с отложени почви на сипеи
и стръмни скални склонове - най-често варовикови и по-рядко силикатни. Местообитание
9180 в защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ проявява типичната си
структура и видов състав, но въпреки това е оценено внеблагоприятно – незадоволително
състояние. Параметри, чиято оценка е неблагоприятна са: средната възраст на първия
дървесен етаж, залесяването с неместни видове и хибриди, прокараните пътища в
местообитанието.Във връзка с подобряване на състоянието по тези параметри е необходимо
отглеждане на младите гори и екологосъобразно планиране на добива на дървесина от
горските стопанства.
На територията на Община Вършец местообитание 9180 e представено с отделни малки
полигони с обща площ от 4.35 ha (0.21% от площта на местообитанието в ЗЗ BG0001040),
коитоса определени по индуктивен модел в землището на град Вършец в посока изток и юг
от града, Фиг.5-24.
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Фиг.5-24. Разпространение на местообитание 9180 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
С проекта на ОУП в тази част от територията на Община Вършец се предвижда проектна ски
зона (устройствена зона Ca1/1) с обща площ от 1790.28 ha. В границите, на която са
определени полигони от местообитание 9180 с площ от 4 ha (или 0.2% от общата площ на
местообитанието в ЗЗ).На настоящото ниво на проектиране – ОУП на община е заложено
само местоположението на зонаСа1/1 и примерно трасе на лифт съоръжение като част от
транспортната инфраструктура. На този етап не са определяни детайли относно вида и
капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение на стълбове между крайните
станции и др. Подробно решение за ситуиране на трасетата и необходимите съоръжения в
зоната се определят със специализиран подробен устройствен план (СПУП), в съответствие с
чл. 111 от ЗУТ. На настоящия етап, чрез правилата и нормативите за прилагане на ОУП на
Община Вършец са заложени конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които
окончателния проект на СПУП следва да се съобрази, а именно:
 В устройствена зона (Сa1/1) се допуска единствено изграждане на ски писти,
съоръжения за обслужването им и паркинги. Не се допуска застрояване с места за
настаняване. Въведено е ограничение, съгласно което при проектиране на ски писти и
съоръжения да се съобразят местообитанията в зоната и да не се допуска
намаляване на площта им.
Предвид на така, зададените правила и нормативи за прилагане на ОУП и конкретно за
устройствена зона Ca1, то реализацията на проектната ски зона е възможна в случай, че
площта на природните местообитания се запазят.
Следва да се има предвид, че съгласно одобрената методика за определяне и установяване на
благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО,
влошаване на БПС за природно местообитание 9180 по Параметър 1.1. „Заемана площ от
природното местообитание в обхвата на зоната“ се отчита в случаите, при които е

140

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

установено: Намаляване, еквивалентно на загуба повече от 1% на година за даден
период ИЛИ повече от 10% по малка от референтната площ за зоната.
По параметър 2.1. „Фрагментация в рамките на местообитанието“, влошаване на БПС се
установява при „Намаляване на площите в благоприятно състояние с повече от 1% на
година за даден период ИЛИ повече от 90% от площта в неблагоприятно състояние“.
В случая, с правилата и нормативите за прилагане на проекта на ОУП не се допуска
намаляване на площта на природно местообитание 9180. Подробното решение на
съоръженията и ски пистите да бъде извършено след прецизно проучване на територията с
оглед запазване площта, структурата и функциите на оценявания тип природно
местообитание. На този етап на планиране и при стриктно спазване и контрол на заложените
ограничения не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до
нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание,
нито до промяна на покритието му в защитената зона.
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae,
Salicion albae).
Това са крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати алувиални почви,
периодично наводнявани от сезонното прииждане на реката.
Природно местообитание 91E0 в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“е установено на
малка площ от 26.82 ha. Обща оценка на местообитанието в зоната по трите критерия е
неблагоприятно – лошо състояние, което се дължи на интензивна антропогенна дейност. В
резултат на това местообитание 91Е0 е със силно изразена мозаична структура, свързана с
разсветляване или унищожаване на галериите. Наблюдават се сукцесионни промени,
описано е наличието на видове нехарактерни за местообитанието и такива, характерни за
негорски местообитания.Съгласно пространствените данни за разпространение на типове
природни местообитания, границите на които са определени по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“
(МОСВ 2013г.), на територията на Община Вършец местообитание 91E0 e представено на
площ от 2.57ha. То заема тясна ивица по река Ботуня в участък южно от стадиона на град
Вършец. Предвидените нови устройствени зони в землището на град Вършец не засягат
пряко площи от местообитание 91Е0. В проекта на ОУП, местата от населеното място
пресечени от р. Ботуня са включени в устройствена зона Оз - „за озеленяване“, но реално
запазват местоположението и площта си. С предварителния проект на ОУП на Община
Вършец не са предвидени дейности, които да доведат до пряко унищожаване или
намаляване площта на местообитанието.
91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus. Имат характер на
интразонална растителност в пояса на ксеротермните дъбови гори, защото са силно
фрагментирани и са на малка надморска височина (150-500 m н.в.).
В защитената зона заема площ от 12989.99hа. Оценено е в „неблагоприятно-лошо
състояние”. Проблемите произтичат от експлоатацията на тези гори и липсата на грижи за
тяхното отглеждане. В резултат на това като цяло горите са млади, почти липсват стари
дървета и гори във фаза на старост, протичат сукцесионни процеси, отразяващи се на състава
на дървесния етаж и върху видовия състав на приземните етажи. Съгласно пространствените
данни за разпространение на типове природни местообитания, границите на които са
определени по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І“ (МОСВ 2013г.), на територията на Община
Вършец местообитание 91G0 e представено на площ от 312 ha. Разпространено е по
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възвишенията източно от град Вършец, Фиг.5-25. Предвидените нови устройствени зони в
землището на град Вършец не засягат пряко площи от местообитание 91G0. Не се очаква
реализирането на проекта на ОУП да доведе до нарушаване на структурата и характерния
видов състав на оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в
защитената зона.

Фиг.5-25. Разпространение на местообитание 91G0 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
91H0* Панонски гори с Quercus pubescens.
Представено е от разредени, ксерофитни дъбови гори, с доминиране на Quercus pubescens,
растящи върху много сухи (често с южно изложение) места със скелетни, плитки почви на
варовикова основа, която се разкрива като различни по големина скални блокове.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ местообитаниетое установено на
площ от 428.33ha. Разпространението му в северната част на защитената зона обхваща малки
откъснати площи между Каменна риска и Горно Церовене, както и около с. Орешец, Община
Видин. В южната част на защитената зона, отделни полигони са картирани между с.
Калотина и Чепърлинци, Община Драгоман и около с. Ропот Община Голеш. Природно
местообитание от типа 91H0 не се среща на територията на Община Вършец, за която се
изготвя проекта на ОУП. Най-близките картирани полигони са на отстояние над 30 km (по
права линия) от територията на община Вършец. Предвидените в проекта на ОУП дейности
нямат потенциал да доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на
оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ местообитание 91М0 e установено
на площ от 5314.47ha. Съобществата на местообитанието в миналото и сега са подложени на
интензивно многостранно ползване. Горите като цяло са млади, издънкови, нискостъблени с
влошени функционални показатели. В част от съобществата е провеждана реконструкция с
бял и черен бор, акация и др. На места е наблюдавано ксерофитизиране и закелевяване на
горите. Общата оценка на ПС на местообитание 91М0 в зонатае неблагоприятно-лошо, което
зависи основно от начина на стопанисване на горите. На територията на Община Вършец,
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местообитание 91М0 е определено по индуктивен модел в землището на с. Долно Озирово,
западно от главен път III-162, Фиг.5-26. В проекта на ОУП, по протежение на път III-162
саобособени две производствени зони (Пп/2 и Пп/3) в част, от които са включени терени с
одобрени ПУП и съществуващ стопански двор. Северно от тях, в проекта на ОУП е
потвърдено наличието на съществуващи жилищни сгради отразени като зона Жм/1 и
Жм/2.Предвидените нови устройствени зони в землището на с. Долно Озирово не засягат
пряко площи от местообитание 91М0. Не се очаква реализирането на проекта на ОУП да
доведе до нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип
местообитание, нито до промяна на покритието му в защитената зона.

Фиг.5-26. Разпространение на местообитание 91М0 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
91W0 Mизийски букови гори
Основния едификатор при този тип широколистни гори е обикновен бук (Fagus sylvatica
subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca). Срещат се предимно в предпланините,
ниските планини и долните части на високите планини в диапазона от 100 до 1000 (1400) m
н.в. при условия на умерено-континентален и преходно-континентален климат. Заемат
главно сенчести изложения и участъци в доловете с относително по-висока въздушна и
почвена влажност. В горната част от вертикалния си диапазон на разпространение,
мизийският бук формира смесени гори с участие най-вече на обикновен габър (Carpinus
betulus) и обикновен горун (Quercus dalechampii). В по-ниските участъци съедификатори са
предимно дървесни видове с южен произход и разпространение - Acer hyrcanum, Corylus
colurna, Ostrya carpinifolia, Quercus cerris, Q. frainetto, Sorbus torminalis и Tilia tomentosa.
На територията на ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” природно местоoбитание
91W0 „Мизийски букови гори“е установено на площ от 12547.1ha.Съобществата на
природното местообитание са описани на полигони, намиращи се при 500 до 1560 m н.в.
Местообитанието проявява типичната си структура и характерен видов състав. Обикновено
заема горната част на деретата. Покрай реките и ручеите преминава в 91G0, а понякога - в
9260 (Берковския балкан). Почти във всички описвани полигони се наблюдава добро
възобновяване – обилен млад подраст от бук. На някои места той се конкурира с подраста на
обикновения габър, горуна и обикновения кестен. Описано е наличието на вековни дървета
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от обикновен и мизийски дъб, обикновен габър, обикновен кестен, махалепка и дива круша,
които са източници на семенен материал. Добри са и запасите на мъртва маса, необходима за
поддържане на почвената структура, богатство и буфериране на стресовите влияния върху
съобществата.
Съгласно пространствените данни за разпространение на типове природни местообитания,
границите на които са определени по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ (МОСВ 2013г.), на територията на
Община Вършец местообитание 91W0 e представено на площ от 2400 ha.Разпространено е в
южната част на общината в землищата на град Вършец и с. Спанчевци, Фиг.5-27. Границите
на новите устройствени зони в землището на с. Спанчевци и югоизточно от град Вършец са
определени така, че да не засягат пряко площи от местообитание 91W0, като целта на
проекта на ОУП е в максимална степен да се запазят съществуващите горски територии, като
опазва този ценен природен ресурс.

Фиг.5-27. Разпространение на местообитание 91W0 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ спрямо предвижданията на проекта за ОУП на Община Вършец
С проекта на ОУП в южната част от територията на Община Вършец се предвижда проектна
ски зона (устройствена зона Ca1/1) с обща площ от 1790.28 ha. В границите, на която попадат
част от местообитание 91W0 с площ от 36.17 ha.На настоящото ниво на проектиране – ОУП
на община е заложено само местоположението на зонаСа1/1 и примерно трасе на лифт
съоръжение като част от транспортната инфраструктура. На този етап не са определяни
детайли относно вида и капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение на стълбове
между крайните станции и др. Подробно решение за ситуиране на трасетата и необходимите
съоръжения в зоната се определят със специализиран подробен устройствен план (СПУП), в
съответствие с чл. 111 от ЗУТ. На настоящия етап, чрез правилата и нормативите за
прилагане на ОУП на Община Вършец са заложени конкретни изисквания и ограничения
към зона Са1/1, с които окончателния проект на СПУП следва да се съобрази, а именно:
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 В устройствена зона (Сa1/1) се допуска единствено изграждане на ски писти,
съоръжения за обслужването им и паркинги. Не се допуска застрояване с места за
настаняване. Въведено е ограничение, съгласно което при проектиране на ски писти и
съоръжения да се съобразят местообитанията в зоната и да не се допуска
намаляване на площта им.
Предвид на така, зададените правила и нормативи за прилагане на ОУП и конкретно за
устройствена зона Ca1/1, то реализацията на проектната ски зона е възможна в случай, че
площта на природните местообитания се запазят.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.
Следва да се има предвид, че съгласно одобрената методика за определяне и установяване на
благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО,
влошаване на БПС за природно местообитание 91W0 по Параметър 1.1. „Заемана площ от
природното местообитание в обхвата на зоната“ се отчита в случаите, при които е
установено: Намаляване, еквивалентно на загуба повече от 1% на година за даден
период ИЛИ повече от 10% по малка от референтната площ за зоната.
По параметър 2.1. „Фрагментация в рамките на местообитанието“, влошаване на БПС се
установява при „Намаляване на площите в благоприятно състояние с повече от 1% на
година за даден период ИЛИ повече от 90% от площта в неблагоприятно състояние“.
В случая, с правилата и нормативите за прилагане на проекта на ОУП не се допуска
намаляване на площта на природно местообитание 91W0. Подробното решение на
съоръженията и ски пистите да бъде извършено след прецизно проучване на територията с
оглед запазване площта, структурата и функциите на оценявания тип природно
местообитание. На този етап на планиране и при стриктно спазване и контрол на заложените
ограничения не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до
нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание,
нито до промяна на покритието му в защитената зона.
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
Ксерофитни до мезоксерофитни гори с доминиране на Tilia tomentosa, разпространени
главно в хълмистите равнини и в предпланините. В тези места липата вторично е разширила
разпространението си основно в резултат на избирателното изсичане на дъбовете - Quercus
cerris и Q. robur, с които често образуват смесени ценози.
Местообитание 91Z0 в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” е слабо представено с
площ от 127.09ha. В южната част на зоната е установеноврайона на Берковица и с. Цветкова
бара. Природно местообитание от типа 91Z0 не се среща на територията на Община
Вършец, за която се изготвя проекта на ОУП. Най-близките картирани полигони са на
отстояние над 3 km (по права линия) от територията на община Вършец. Предвидените в
проекта на ОУП дейности нямат потенциал да доведат до нарушаване на структурата и
характерния видов състав на оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието
му в защитената зона.
9410 Ацидофилни гори с Picea в планинския до субалпийския пояс (Vaccinio - Piceetea).
В ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” природното местообитание е установено на
площ от 247.73 hа. Съобществата на природното местообитание са описани на полигони,
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намиращи се при 1400 - 1500 m нв. на различни изложения и наклон на терена 15-200.
Съществува естествена сукцесионна динамика на смърчовите и буковите гори в зоната. В
резултат на която част от горите са млади в момента. Съществуват обаче стари дървета,
които са източник на семенен материал. Добри са и запасите на мъртва маса, необходими за
устойчивостта на тези планински екосистеми.Местообитание 9410 не се среща на
територията на Община Вършец, за която се изготвя проекта на ОУП. Най-близките
картирани полигони са на отстояние над 12 km (по права линия) от територията на Община
Вършец. Предвидените в проекта на ОУП дейности нямат потенциал да доведат до
нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание,
нито до промяна на покритието му в защитената зона.
9530*Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор.
Представляват ксерофитни и мезоксерофитни гори, доминирани от Pinus nigra ssp.
pallasiana, срещащи се главно върху варовикови почви. Характерни са за ксеротермни
местообитания до 1300 m н.в.
Заеманата площ от природно местообитание 9530 в ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“ е 46.40 ha. При инвентаризационните проучвания по Натура 2000 е установено,
че черборовата гора на верифицираните полигони е залесявана и протичат сукцесионни
процеси на възстановяване на първичната широколистна растителност. В същото
местообитание са създадени и други по-млади култури от черен бор. По повечето параметри
оценката за природното местообитание е неблагоприятно-незадоволително. Природно
местообитание от типа 9530 не се среща на територията на Община Вършец, за която се
изготвя проекта на ОУП. Най-близките картирани полигонив района на с. Копиловци,
Община Георги Дамяново са отдалечени на отстояние над 30 km (по права линия) от
територията на Община Вършец. Предвидените в проекта на ОУП дейности нямат потенциал
да доведат до нарушаване на структурата и характерния видов състав на оценявания тип
местообитание, нито до промяна на покритието му в защитената зона.
Заключение
Съгласно предвижданията за развитие на общинската територия, определена с
предварителния проект на ОУП на Община Вършец не се засягат пряко типовете природни
местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и
Предбалкан”. При стриктно спазване и контрол на заложените с правилата и нормативите за
прилагане на ОУП ограничения и по специално по отношение на устройствена зона Са1,
считаме, че на този етап на планиране не съществуват предпоставки за нарушаване или друг
вид увреждане на биотичните и абиотичните елементи, определящи качеството на
природните местообитания, нито за промяна на покритието им в защитената зона.
Съгласно разгледаните в т.2 други инвестиционни предложения, планове и програми
(ИП/ПП) с потенциал за кумулативно въздействие заедно с отделните елементи на
оценявания проект на ОУП, няма такива, които засягат природни местообитания, включени
в Приложение I на Директива 92/43/EEC.
Таблица 5-02.Степента на влияние и въздействие на проекта на ОУП на Община Вършец
върху типовете природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 „Западна
Стара Планина и Предбалкан”.
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0
**Кодът на защитените местообитания е представен според Заповедта за обявяване на ЗЗ BG0001040
„Западна Стара Планина и Предбалкан”
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5.А.2-2. Описание и анализ на въздействието на плана върху видовете предмет на
опазване в защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“
Видове растения от Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС
1386 Buxbaumia viridis(DC) Moug. & Nestl. Двудомен листнат връхноплоден бореалнопланински мъх. Расте върху гниеща иглолистна дървесина (повалени стъбла, пънове) в
напреднал стадий на разлагане. Среща се поединично или на групи сред други мъхове.
Привързан към стари гори с повишена влажност и засенченост. Подходящи местообитания
са сенчестите и влажни смърчови или буково-смърчови гори. Благоприятно се отразява
наличието на река или поток в близост до находището.
Природозащитен статут. Видът и неговите местообитания се опазват съгласно
изискванията на Закона за биологичното разнообразие (включен е в Приложение 2 на ЗБР),
Бернската конвенция и Директивата за местообитанията.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” е установено 1 находище на
Buxbaumia viridis, в което са регистрирани 3 гниещи пънове и стъбла с вида върху тях. То е
установено в буково-смърчова гора в буферната зона на биосферния резерват „Чупрене“,
близо до х. Горски рай.Регистрираното находище е отдалечено на разстояние над 70 km от
територията на Община Вършец, за която се изготвя проекта на ОУП. Общата площ на
оптималните местообитания на популациите на Buxbaumia viridis в защитена зона “Западна
Стара планина и Предбалкан”е определена на 10172.99 ha, а площта на потенциалните
местообитания е 6542.76 hа.
При направените от нас инвентаризационни проучвания на територията на община Вършец,
видът Buxbaumia viridis не е установен.В проверените територии не е установено и
наличието на гниеща иглолистна дървесина, осигуряваща потенциален субстрат за
разселване на вида. В потенциалните местообитания на територията на Община Вършец
горите са по-млади, резсветлени, въздушната влажност е по-ниска и най-вероятно това са
причините за отсъствие на вида. Предвидените в проекта на ОУП дейности няма да доведат
до унищожаване или до изменения в популациите и местообитанията на Buxbaumia viridis на
територията на ЗЗ „“Западна Стара планина и Предбалкан”.
1381 Dicranum viride(Sull. & Lesq.) Lindb.Многогодишен листнат връхноплоден мъх. Расте
върху кората на стари широколистни (обикновено букови), рядко върху иглолистни дървета
или скали в условия на повишена и постоянна въздушна влажност. Индикатор за стари гори.
Благоприятно се отразява наличието на река или поток в близост до находището. Видът се
придържа към северни изложения или такива със северна компонента.
Природозащитен статут.Видът е включен в Червена книга на Р България, том 1. Растения
и гъби в категория застрашен (CR). Вида и неговите местообитаниясе опазват съгласно
изискванията на Закона за биологичното разнообразие (включен е в Приложение 2 на ЗБР),
Бернската конвенция и Директивата за местообитанията.
Отрицателно действащи фактори. Основен отрицателно действащ фактор е
унищожаването на местообитанията и влошаването на тяхното качество в резултат на
прогресивното намаляване площите на старите гори. Видът е силно зависим от наличието на
стабилни местообитания с повишена и постоянна въздушна влажност. Ограниченият брой
находища го прави уязвим от случайни събития. Има слаб потенциал за разпространение.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” са установени 3 находища на
целевия вид Dicranum viride, в които плътността на популацията е 50 дървета с Dicranum
viride на хектар. Находищата са регистрирани край р. Стакевска река в близост до
рибарници, както и в полите на вр. Миджур. В рамките на проект „Картиране и определяне
148

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

природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни местообитания“,
(МОСВ, 2013) е регистрирано и още едно находище в района на вододайна зона “Бела вода”,
в близост до село Стакевци, Община Белоградчик. Референтна стойност на площта на
местообитанията е 1037.26 hа.
При инвентаризационните проучвания по Натура 2000 на територията на Община Вършец,
не е установено присъствие на целевия вид Dicranum viride, както и не е установено наличие
на оптимални или потенциали местообитания, в които видът може да се срещне. Найблизките до Община Вършец, потенциални местообитания на вида са определени в
землището на с. Дружево, Община Своге. Поради отсъствието на целевия вид и негови
потенциални местообитания на разглежданата територия, не се очаква предвидените в
проекта на ОУП дейности да доведат до унищожаване или до изменения в популациите и
местообитанията на Dicranum viride на територията на ЗЗ „“Западна Стара планина и
Предбалкан”.
1393 Hamatocaulis vernicosus(Mitt.) Hedenäs. Едър многогодишен листнат страничноплоден
мъх. Среща се в преовлажнени понижения или потопен в мочурища, торфища и край
потоци.Има ограничен размножителен потенциал.В България видът е включен в Червена
книга на Р България, том 1. Растения и гъби в категория уязвим (VU). Опазва се съгласно
изискванията на Закона за биологичното разнообразие (включен е в Приложение 2 на ЗБР),
Бернската конвенция и Директивата за местообитанията.Основен отрицателно действащ
фактор е нарушаването на местообитанията поради замърсяване, еутрофикация, отводняване
и общо засушаване на климата, при което се благоприятства силното обрастване на
мочурищата с конкурентни видове висши растения.
В зона „Западна Стара планина и Предбалкан” видът е установен в 5 находища. Една от
популациите на Hamatocaulis vernicosus в защитената зона, се намира на 4 km северозападно
от с. Копиловци, Oбщина Георги Дамяново. Тук са картирани 2 полигона, разположени от
двете страни на асфалтов път, в които видът обитава мочурни ливади и образува чимове в
приземния етаж. Състоянието на местообитанието е добро, няма индикации за дрениране,
разкопаване и друг вид човешка намеса, но в близост до единия полигон са засадени чинари,
в момента на наблюдението около 1 м високи. Засаждането на дървета и храсти, или
естественото обрастване може да причини засушаване. Картирани са и три субпопулации в
местност “Клисурски соват”, югоизточно от в. Малък Ком. Всяка субпопулация заема
дискретно мочурище и е обособена като отделен полигон. Популациите са в добро
състояние, в единия от полигоните е съставена от относително голям брой едри чимчета (над
8), а във втория полигон - от 5 чимчета. В третия полигон е установено едно чимче. Видът е
жизнен, но средното покритие на чимчетата в проучените части от зоната е ниско, съгласно
посочените прагове в параметрите за ПС, откъдето идва и общата неблагоприятна-лоша
оценка на състоянието на вида в защитената зона.
При направените от нас инвентаризационни проучвания на територията на Община Вършец,
видът Hamatocaulis vernicosus не е установен. В проверените територии не е установено и
наличието на блатисти места и торфища с участие на житни и острицови треви и торфени
мъхове, с които вида е тясно свързан за неговото развитие. Поради отсъствието на целевия
вид и негови потенциални местообитания на разглежданата територия, не се очаква
предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до унищожаване или до изменения в
популациите и местообитанията на Hamatocaulis vernicosus на територията на ЗЗ „Западна
Стара планина и Предбалкан”.
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4116 Карпатска тоция (Tozzia alpina subsp. carpathica (Wol.) Dostál). Полупаразитно
многогодишно тревисто растение. Расте по мочурливи места, край бреговете на планински
потоци, край блата и мочурища във високите части на планинитеот 1200 докъм 2500 м н.в.В
България видът е включен в Червена книга на Р България, том 1. Растения и гъби в категория
уязвим (VU). Опазва се съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие
(включен е в Приложение 3 на ЗБР) и Директивата за местообитанията.Основната заплаха за
вида е свързана с промени в хидрологичния режим във и около находищата му – намаляване
на количеството на водата в потоците и вдълбаването им, поради което разливите стават все
по-трудни и редки, a местообитанието на вида се осушава.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” популацията на вида е със
силно ограничена численост и е разположена на много малка площот 0.33 ha. В рамките на
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I”, (МОСВ 2013) са изследвани подходящите местообитания
по северните и южните склонове на вр. Ком, склоновете на вр. Миджур и вр. Копрен (за
района на вр. Ком и вр. Миджур има литературни данни). Макар че са обходени подходящи
местообитания, видът не бе установен в повечето проучени територии. Открита е една
популация по южните склонове на вр. Ком, край горски път от с. Гинци – х. Малина – под
Лисински връх, р. Камарска, близо до реката и включваща 5 цъфтящи индивиди на площ от
0.33 ha. Трябва да се има предвид, че минималната численост, която позволява нормалното
функциониране и възобновяване е около 100 индивида. Теренната работа показа, че в
последните години на големи площи е настъпило значително засушаване до почти пълно
пресушаване на мочурливите места и разливите на потоците. За това свидетелства наличието
на хигрофилни видове по напълно осушени тераси край потоците, които видове са
постепенно измествани от мезофилни видове. Tozzia carpathica е сред най-уязвимите
таксони, които изчезват първи при промяна на условията на средата.
При инвентаризационните проучвания по Натура 2000 на територията на Община Вършец,
не е установено присъствие на целевия вид Tozzia carpathica, както и не е установено
наличие на оптимални или потенциали местообитания, в които видът може да се срещне.
Поради отсъствието на целевия вид и негови потенциални местообитания на разглежданата
територия, не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до
унищожаване или до изменения в популациите и местообитанията на Tozzia carpathica на
територията на ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан”.
2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum (Bieb.) Spreng). Многогодишно
тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. Подходящи местообитания за развитието на вида са
сухи, варовити, каменисти, открити слънчеви места, сред храсталаци и открити горски
поляни в широколистни гори, по слабо използвани пасища. В България видът е включен в
Червена книга на Р България, том 1. Растения и гъби в категория уязвим (VU). Опазва се
съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие (включен е в Приложение 2
и 3 на ЗБР), Бернската конвенция, Директивата за местообитанията и Конвенция по
международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” са установени 11 находища на
Himantoglossum caprinum, в които са регистрирани общо 181 индивида. Находищата са много
разнородни, от по 1 до 65 установени екземпляра. Разпространението им е свързано с
варовитите терени в зоната, както в северните части (в околностите на селата Боровци,
Салаш, Крачимир, Върбово, Орешец, в района на вр. Голо бърдо при паметника на
Чипровското въстание , по рида Ведерник), така и южно от билото на Стара планина (района
на с. Брезе, с. Равна, Годечко, м/у селата Беренде и Беренде извор).Регистрираните
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находищата са отдалечени на разстояние над 11 km от територията на Община Вършец, за
която се изготвя проекта на ОУП.
Съгласно окончателната карта на разпространение на местообитанията на целевия вид 2327
Himantoglossum caprinum в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан”, на територията на
Община Вършец не са установени оптимални или потенциални местообитания на вида.
Поради отсъствието на целевия вид и негови потенциални местообитания на разглежданата
територия, не се очаква предвидените в проекта на ОУП дейности да доведат до
унищожаване или до изменения в популациите и местообитанията на Himantoglossum
caprinum на територията на ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан”.
4067 Червено усойниче (Echium russicum J.F. Gmel.)Двугодишно тревисто
растение.Обитава сухи тревисти места в низините и предпланините, по слабо използвани
пасища, често сред храсталаци.Разпространението му е ограничено в повечето флористични
райони на страната до 1200 m н. в.Видът е включен в Червена книга на Р България, том 1.
Растения и гъби в категория уязвим (VU). Опазва се също съгласно изискванията на Закона
за биологичното разнообразие (включен е в Приложение 2 и 3 на ЗБР) и Директивата за
местообитанията.
В защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ е установено едно находище на
Echium russicum с 2 близко разположени полигона, северозападно над к. Равна, Годечко. В
двата полигона са установени съответно 16 и 36 индивида. Общата площ на оптималните и
потенциални местообитания на популациите на Echium russicumв защитената зона е 10.26 ha
(оптимални 2.08 ha, потенциални – 8.18ha.).Общата оценка за състоянието на вида в ЗЗ
„Западна Стара планина и Предбалкан“ е благоприятно състояние.
Съгласно окончателната карта на разпространение на местообитанията на целевия вид
4067Echium russicumв ЗЗ„Западна Стара планина и Предбалкан”, на територията на Община
Вършец не са установени оптимални или потенциални местообитания на вида.
Регистрираното находищее отдалечено на разстояние над 20 km от територията на Община
Вършец, за която се изготвя проекта на ОУП.Поради отсъствието на целевия вид и негови
потенциални местообитания на разглежданата територия, не се очаква предвидените в
проекта на ОУП дейности да доведат до унищожаване или до изменения в популациите и
местообитанията на Echium russicumна територията на ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан”.
Предмет на опазване в Защитена зона BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан”са
19 вида бозайници, 6 вида земноводни и влечуги, 7 вида риби и 20 вида безгръбначни
животни. Представени са очакваните въздействия върху всеки отделен вид:
Бозайници: Целеви видове за опазване в ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и
Предбалкан” са 19 вида бозайници, от които 12 вида прилепи. Въздействията от прилагането
на проекта за ОУП на Община Вършец върху всеки един вид ще бъдат следните:
Европейски вълк (Canis lupus)
Оценка на популацията в защитената зона: По данни от стандартния формуляр,
числеността на вида в защитената зона е 44-45 индивида. Данните от картирането по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I” са, че зоната се обитава от 30-35 индивида в поне 6 семейни двойки.

151

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

Според модела на потенциално пригодните местообитания за вида в зоната, общата площ на
оптималните, пригодни за вълка местообитания е 1453,2 км2, което е 66 % от площта на
зоната. Пригодните местообитания в зоната са свързани и позволяват присъствието на
териториални семейни двойки, които се нуждаят от обширни територии за заселване.
Осигурено е свободното придвижване на вида през зоната и до съседни пригодни
местообитания. Видът използва всички пригодни местообитания в зоната. Ефективно заетите
от вида местообитания покриват 1418,2 км2 или 97,6 % от оптималните, пригодни
местообитания в зоната. 145320
Общата площ на местообитанията, подходящи за сърцевинни зони е 185,4 км2 или 12,8% от
общата площ на оптималните за вида местообитания в зоната. Това са местата, подходящи за
устройване на леговище и отглеждане на малките в летния период. В зоната няма
фрагментиращи фактори. Не се наблюдават бариери за свободното придвижване на вида и
около нея. Отделните полигони с оптимални, пригодни местообитания за вида, както в
границите на зоната, така и около нея, са свързани. Природозащитното състояние на вида в
зоната е благоприятно.
Оценка на популацията на територията на плана: Според данните от проект „Картиране
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания, новопредвидената УЗ Са1 е в границите на пригодните
местообитания на европейския вълк.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: С проекта на ОУП в тази част от територията на
Община Вършец се предвижда проектна ски зона (устройствена зона Ca1/1) с обща площ от
1790.28 ha, заемаща 1.23% от площта на пригодните местообитания на европейския вълк. На
настоящото ниво на проектиране – ОУП на община е заложено само местоположението на
зона Са1/1. На този етап не са определяни детайли относно вида и капацитета на лифт
съоръжението, брой и разположение на стълбове между крайните станции и др. Общата
площ на пригодните местообитания включва горски площи в които се укрива през деня и
устройва леговищата и открити пространства в които преследва плячката си. Не се
извършват съществени промени в местообитанията и на трите вида копитни (сърни, елени,
дива свиня), които са основната му, естествена плячка територии. При спазване на
заложените конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които окончателния
проект на СПУП следва да се съобрази въздействията от прилагането на плана, поради
загуба на местообитания на вида могат да бъдат сведени до засягане на по-малко от 1% от
пригодните местообитания на вида и до незначителни (степен 1)
Фрагментация на местообитания: Съгласно даденото от Fahrig and Lenore (2019)
определение фрагментацията на местообитанията е процес, при който големите и съседни
местообитания се разделят на по-малки, изолирани участъци от местообитания. Конкретно
площта която ще бъде засегната от съоръженията за зимни спортове в новопредвидената УЗ
Са1 ще бъде определена с изготвянето на окончателния проект на СПУП. Поради лесното им
преодоляване създаването на просеки в горите не води до поява на изолирани участъци и
фрагментация на местообитанията на вълка. Като фактори предизвикващи фрагментация на
местообитанията на вълка се определят големите линейни структури като железници,
автомагистрали и населени места Włlodzimierz Jędrzejewski, Magdalena Niedziałlkowska,
Sabina Nowak and Bogumiłla Jędrzejewska (2004). Фрагментация няма да има (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Ски пистите и съоръженията, които се изграждат за
функционирането им не представляват непреодолими препятствия за вълка. Дължината на
по-големите писти (за супер слалом за мъже) е 1-1500м, а при другите алпийски дисциплини
(ски спускане) 450-500м. Най-опасната писта „Щрайф“ в австрийския курорт „Китсбюел“ е с
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дължина 3312 м и разлика в надморската височина между старта и финала 850м. В ски
зоните пистите и обслужващте съоръжения свободно се пресичат след приключване на ски
сезона, а по време на експлоатацията им през зимата в случай на осветяване както е при
писта „Витошко лале“ заобиколени, като се имат предвид големите възможности за
придвижване на вълка (65км за денонощие). Прекъсване на биокоридори няма да има (степен
0).
Безпокойство: Безпокойството при вълка се причинява основно от умишленото преследване
при лова и браконерството. Възможно е краткосрочно безпокойство в случай на
осъществяване на подготвителни и строително монтажни дейности близо до леговища, преди
напускането им от малките (3 седмици след раждане). При строително монтажни дейности и
подготвителните далеч от леговища и след напускането им от малките безпокойство няма да
има. Въздействието в най-неблагоприятния вариант се оценява като незначително поради
краткосрочния му характер (степен 1).
Смъртност на индивиди: При европейския вълк изкуствено причинената смъртност е
основно поради умишленото му унищожаване при лов, бракониерство или поставяне на
отровни примамки, дейности, които не са свързани с реализирането на плана. Броят на
годишно отстрелваните вълци се определя с ловоустройствените проекти, които не са част от
проекта за ОУП. Смъртността ще бъде в границите на естествената и утвърденото ползване в
ловоустройствените проекти на разположените в зоната горски и ловни стопанства, които са
предмет на други планове. Не се очакват въздействия (степен 0).
Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии
Потенциално
засегнат вид

Численост
в ЗЗ

Европейски
Вълк (Canis
lupus).

44 - 45 i

Очаквана
Местообитание
Вид на въздействията
численост
на вида
Намаляване Фрагментаци Унищожа
след
площта на
я на
ване на
реализиране
местообитания популацията
леговища
на ОУП
та

≥ 44 - 45i

Гори
и
храсталаци

не

не

не

Смъртност
на индив
иди

не

Обща оценка: Незначителни въздействия (степен 1).
Видра (Lutra lutra)
Оценка на популацията в защитената зона: По данни от стандартния формуляр на
защитената зона, територията ѝ се обитава от 180 - 182 индивида. При полевите проучвания
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I”, в защитената зона са установени подходящи брегове с
различна пригодност с дължина 1093,28 км, с площ на бреговете им 426,12 ха, с потенциал за
обитаване от 180 видри. Общата площ на потенциалните местообитания в защитената зона
реки, стоящи води и брегове е 11785,18 ха.
Оценка на популацията на територията на плана: Съгласно наличните в
информационната система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в
землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на потенциалните местообитания на видрата (Lutra lutra) в защитенат зона. В
границите на предвидената УЗ Са1 попадат малки планински рекички картирани като
потенциални местообитания на вида, но площите и съоръженията, които се допуска да бъдат
обособени и монтирани в нея ще бъдат във високопланинската част, която не се пресича от
реки и планински потоци.
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Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: С прилагането на плана местообитанията на
видрата ще останат незасегнати. Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания поради замърсяване: Заустването на пречистените води се
допуска при спазване на утвърдените с НАРЕДБА № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на
индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване норми. При
спазване на утвърдените с наредбата норми и условия на заустване, не се очакват
увреждането поради замърсяване на водни тела представляващи местообитанията на видрата
въздействия (степен 0).
Фрагментация на местообитания. В зоната не е регистрирана фрагментация на
местообитанията на вида. С прилагането на плана ще3 останат незасегнати. Планът не
предвижда изграждане на трудно преодолими за видрата хидротехнически съоръжения и
допълнителна фрагментация. Фрагментация на местообитанията на видрата не се очаква
(степен 0).
Прекъсване на биокоридори: С прилагането на плана не се предвижда строителство в
територии с биокоридорна функции. Прекъсване на биокоридори няма да има (степен 0).
Безпокойство: Видът е активен през нощта, а през деня е укрит далеч от източници на
безпокойство. Числи се към толерантните към човека видове и при наличие на подходящи
местообитания навлиза и в населени места (р. Марица - Пловдив, р. Тунджа – Ямбол, канал в
парк – гр. Стара Загора). Безпокойство няма да има (степен 0).
Смъртност на индивиди: Смъртността ще бъде в границите на естествената. Не се очакват
въздействия (степен 0).
Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнанти параметри и
критерии
Потенциално Численост Очаквана
засегнат вид в ЗЗ
численост
след
реализиране
на ОУП
Видра
180-182i
180-182i
(Lutra lutra)

Местообита
ние на вида

Брегове на
водоеми

Вид на въздействията
Намаляване Фрагмент Унищожава Смъртност
площта на
ация на
не на
на
местообитан популаци
укрития индивиди
ията
ята
0
не
не
не

Обща оценка на въздействието от реализирането на плана – не се очакват (степен 0)
Рис (Lynx lynx)
Биологични особености - представител на семейство Котки, обитаващ най-разнообразни
хабитати. Предпочита тъмни гори, тайга, планински, хвойнови и широколистни гори, с гъст
подлес, лесостеп и лесотундра. Въпреки, че е с потаен начин на живот, рисът не се страхува
от човека. Обитава и вторично залесени гори и сечища, а в години, през които гладува, е
възможно да влезе в села и дори големи градове. Ловува също в клековата и алпийската зона.
Активен е през нощта и много рядко ловува през деня. Нормално през деня рисовете спят в
гъсталаци или други места за укриване. Възрастните живеят уединено. Рисът е териториално
животно, което не е склонно да извършва големи миграции. Ловната му територия е от 80100 до 450 квадратни километра. Ловува основно различни видове зайци и мишевидни
гризачи. Напада и по-едри животни като глухари, сърни, диви кози, елени и диви свине.
Ловува също и домашни котки, кучета, лисици и енотовидни кучета.
Оценка на популацията в защитената зона
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” е включен
като наличен (Р), без данни за числеността на популациите му. В рамките на проект
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„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I”, по време на теренната работа е установено едно находище на вида – следа
от маркировка върху дърво (данни категория 2) в близост до Белоградчик. Допълнително
съществуват две по-стари находки (категория 2) от ноември 2006 г от различни източници:
1). за пряко наблюдение от ловци в землището на село Еловица; 2). наблюдение с бинокъл на
две играещи си животни под връх Три уши. Наблюдението е направено от бивш директор на
Природонаучен музей – Белоградчик. Съществуват и анкетни данни за намерени следи/преки
наблюдения от ловци от 4 землища, като три от тях са в непосредствена близост (землищата
на Стакевци, Чупрене и Върбово), а четвъртото е най-северната точка с информация за
присъствие на вида – отстрелян рис от ловци през 2008 г. в землището на село Раяновци.
Чрез моделиране посредством специализиран софтуер са определени потенциалните му
местообитания, които са както следва:
Оптимално-пригодни: площ 1388,99 кв. км (64,41 % от площта на зоната);
Суб-оптимални пригодни: площ 527,12 кв. км (24,44 % от площта на зоната)
Непригодни: площ 240,51 кв. км (11,15 % от площта на зоната).
Съгласно пространствени данни съществуващите застроени територии в землищата на селата
Гюргич и Плешивец също са част от потенциалните местообитания на европейско азиатския
рис.
Оценка на популацията на територията на плана
Съгласно наличните в информационната система Натура 2000 пространствени данни
новопредвидените УЗ за жилищно и промишлено строителство в землищата на гр. Вършец и
в селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на потенциалните
местобитания на риса в защитената зона.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система Натура
2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и в селата
Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на потенциалните
местобитания на риса в защитената зона. Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: С прилагането на плана не се засягат части от
потенциалните местообитания на риса. Фрагментация на местообитанията на риса не се
очква (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: На територията на зоната бариери са само второкласни пътища,
които поради добрите възможности за придвижване на риса са със сравнително слабо
влияние върху него. Те са преодолими от вида през тъмните часове на денонощието, когато
трафика е слаб. Прекъсване на биокоридори за придвижване на вида не се очаква (степен 0).
Безпокойство: Видът е активен е през нощта и много рядко ловува през деня като през това
време е укрит в леговища, дневни лежанки, в гъсталаци или други места за укриване. Има
добри възможности за бързо придвижване на големи разстояния. Въпреки, че е с потаен
начин на живот, рисът не се страхува от човека, а в години, през които гладува, е възможно
да влезе в села и дори големи градове. В такива моменти част от плячката му стават
домашните котки и кучета. Новопредвидените устройствени зони са на територии с вече
реализирано застрояване, в които присъствието на риса не е регистрирано. Основния фактор,
предизвикващ безпокойство е ловния натиск, с който проектът за ОУПО Вършец няма
връзка. Въздействия не се очакват (степен 0).
Смъртност: Видът е силно подвижен, предпазлив, трудно откриваем и през деня се укрива
на трудно достъпни места. Не съществува вероятност за присъствие на индивиди в
строителните граници на новоотредените устройствени зони. Въздействие няма да има
(степен 0)
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Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии
Потенциално
засегнат вид

Численост
в ЗЗ

Рис (Lynx
lynx)

Наличен
без
данни

Очаквана
Местообитание
Вид на въздействията
численост
на вида
Намаляване Фрагментаци Унищожа
след
площта на
я на
ване на
реализиране
местообитания популацията
места за
на ИОУП
та
раждане

Без
промени

Гори
и
храсталаци

0

не

не

Смъртност
на индив
иди

не

Обща оценка на въздействието от реализирането на плана- не се очакват (степен 0)
Европейски лалугер (Spermophilus citellus)
Биологични особености: Европейският лалугер е гризач от семейство катерицови. Обитава
открити необработваеми места, покрити с ниска тревна растителност (ливади, пасища, сухи
степи, покрайнините на обработваемите полета, покрай пътища и др). Живее на колонии под
земята, като прави много резервни входове. Местообитанията му лесно се определят по
множеството дупки. Разпространението на лалугера на територията на страната е крайно
неравномерно и петнисто. (Пешев,1955; Страка,1961). Местообитанията най-общо са
открити тревисти и неразоравани терени, вкл. неразоравани ивици край пътища, в
селскостопански площи и малки оврази. Предпочита ниска растителност, макар че
съществуват колонии и в ливади с висока трева, пасища с рядко разхвърляни храсти (вкл.
хвойна) и дървета. Наблюдавани са като изключение случаи на обитавани от лалугери
овощни градини, обраствания с боровинки и терен обрасъл с високостеблена хвойна, но в
тези случаи винаги има в съседство терен с тревиста растителност (Стефанов 2006) Също
така се наблюдават заселвания на изоставени в течение на няколко години орни площи и
люцернови ниви (т.е. посеви с многогодишни култури). В равнинната част на страната,
лалугерът се среща преимуществено по селските мери, като съседството на човека не му
оказва негативно влияние. Не са редки наблюденията на колонии лалугери около населените
места, непосредствено до крайните къщи на селата, овчарници и краварници. В планинските
райони където се осъществява пасищно скотовъдство лалугери дори влизат във временните
складови постройки на човека за хранене от складиран фураж. (Стефанов 2006)
Съгласно списък класове Корине Ландкавър използван за целите на Натура-2000
местообитанията на лалугера се покриват от класове № 231 (пасища), № 243
(селскостопански площи със значително участие на естествена растителност), № 321
(естествени ливади), № 333 (площи с разпръсната растителност) и № 322 (ниски храсталаци).
Разселващата способност на вида практически не е изследвана, но съществуват данни,
съгласно, които лалугерите имат слаба разселителна способност. (Стефанов 2006).
Разселване на лалугери и/или връзка между отдалечени колонии може да се осъществява
чрез придвижване на животните по ивици неразорана земя покрай пътищата или по
крайречни пасища и ливади, включително и такива, които периодично се заливат, но на
които в засушливи години временно могат да се заселват лалугери.
Освен поради обработката на земите, напуска местообитанията си и поради прекратяването
на изпасването на пасищата и промяната на вида и състоянието на тревната покривка.
Заплахи за вида, които водят до спад в числеността на популациите му или пълното му
изчезване са следните въздействия (Стефанов 2006).

Разораване на необработваеми земи;

Деградация на пасища поради намаляване на пасищното
скотовъдство;

Пряко унищожаване на лалугера като вредител по
селскостопанските култури;
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Строителство;
Залесяване, на мери, пасища и ливади;
Използване за храна в някои райони;

Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на ЗЗ BG0001040 „Западна
Стара планина и Предбалкан” е включен като рядък (R), без данни за числеността на
популациите му. При полевото изследване (картиране) на целевия вид са картирани 54
потенциални местообитания. В 9 от тях са установени находища (лалугерови колонии).
Установени са 6 бивши находища. Установените находища са в района на Понор планина. В
извършените 32 стометрови трансекта в 2 местообитания само в едното от тях е регистриран
вида. Установеното обилието е 3,18 лалугерови дупки/100 метров трансект. Общата площ на
потенциалните местообитания за целевия вид е както следва: оптимални местообитания –
2437,5 ха и субоптимални местообитания – 47622,3 ха.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни в границите на новопредвидената УЗ Са1
попадат 102,83ха ливади и пасища, субоптимални местообитания на европейския лалугер
(0,215 от площтта на субоптималните местообитания). В землищата на на гр. Вършец и в
селата Спанчевци и Горна Бела речка няма ефективно заети от европейския лалугер
местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУПО
Пряко унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система
Натура 2000 пространствени данни в границите на новопредвидената УЗ Са1 попадат
102,83ха ливади и пасища, субоптимални местообитания на европейския лалугер (0,215 от
площтта на субоптималните местообитания). Като се има предвид, че в границите на
новопредвидената УЗ Са1 попадат само субоптимални местообитания и че площта, която
може да бъде засегната от съоръжения за зимен спорт е нищожно малка спрямо общата им
площ въздействието се оценя като незначително (степен 1).
Увреждане на местообитания: В новопредвидената УЗ Са1 в землищата на гр. Вършец и с.
Спанчевци попада незначителна част потенциални субоптимални местообитания на вида в
която разположението на съоръженията ще бъде определено след изработването на
специализиран ПУП-ПРЗ. Основни ще останат въздействията свързани със
селскостопанските практики, разораване, коситба и сеитбооборот, които не са свързани
пряко с прилагането на плана. Като се има предвид, незнаителния размер от площта, която
може да бъде увредена въздействията се оценяват като незначителни (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Не се предвиждат инфраструктурни проекти, разделящи
местообитанията на изолирани един от друг фрагменти. Не се очакват въздействия (степен
0).
Прекъсване на биокоридори: По характер бариерите за разпространението на вида са
естествени и изкуствени. Най-често естествените бариери са горските масиви. Антропогенни
бариери са пътища, урбанизирани структури и др. ИП които се допускат в новопредвидента
УЗ Са 1 не препятстват свободното придвижване на вида и не засягат територии с
биокоридорни функции. Въздействия не се очакват (степен 0)
Безпокойство: Видът не проявява чувствителност към човешко присъствие и често се
установяват отвори на убежища непосредствено до границите на населени места, хамбари и
стопански дворове на територии в които е установен. Видът ползва подземни убежища с
много подземни ходове и изходи в които въздействията са под прага на чувствителност.
Въздействия не се очакват (степен 0).
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Смъртност на индивиди: В териториите в които проектът за ОУПО предвижда устройствена
намеса липсват ефективно заети местообитания на вида. Очакваната смъртност ще бъде в
границите на естествената и ще се определя от практиките в селското и горското стопанство,
основно от използването на родентициди. Въздействие не се очаква поради специфичната
биология на вида- вид укриващ се в подземни убежища (степен 0).
Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии
Потенциално
засегнат вид

Европейски
лалугер
(Spermophilus
citellus)

Численост Очаквана
в ЗЗ
численост
след
реализира
не
на
ИОУП

Местообит
ание
на
вида

R

ливади,
пасища
сухи степи

≥R

Вид на въздействията
Намаляване Фрагментация Унищожаване Смъртност
площта на
на
на колони на индивиди
местообитан местообитани
ията
ята

0%

не

не

не

Обща оценка на въздействията; не се очакват (степен 0)
Пъстър пор (Vormela peregusna)
Биологични особености: Рядък хищник, който се среща в Югоизточна Европа и Азия,
включително и на територията на България, като ареалът на разпространението му бързо се
смалява. Живее на открит и сух терен. По принцип обитава степи пустини и полупустини. В
България предпочита безлесни пространства, но населява и други местообитания- гори,
влажни места, храсталаци и покрай реките. Обитава открити степни терени, ниви, лозя,
храсталаци. Видът обикновено не копае собствени, а разширява подземни леговища на поедроразмерни гризачи. Обитава предимно открити пространства – степи, обработваеми
площи и пасища, храсталачни места и окрайнини на редки гори. Разпространен е основно в
райони където обитават лалугера и хомяците, които са главната му храна. Разгонването
започва в началото на февруари. Женската ражда 4-8 малки. Храни се с гризачи, главно
лалугери, гущери, птици и др.
Видът е нощно животно и през деня се укрива в подземни убежища, обикновено дупки от
лалугери или други животни които разширява. Живее на открит и сух терен. По принцип
обитава степи пустини и полупустини. В България предпочита безлесни пространства, но
населява и други местообитания- гори, влажни места, храсталаци и покрай реките. До голяма
степен разпространението на пъстрия пор на дадена територия зависи от наличието на
колонии от лалугери, които представляват основния му хранителен ресурс.
Основните заплахи за вида са увреждане на местообитанията поради западане на пашата и
коситба, захрастяване на пасищата и ливадите, пожари, химизация фрагментация и изолация
на популациите, изчезване на лалугерите и едрите гризачи с които се храни, основно
лалугери, хомяци, слепи кучета, мишевидни гризачи, рядко жаби, влечуги, мекотели
(Спасов, Спиридонов, 1993) и използването на родентициди. Видът е активен през нощта, а
през деня се укрива в подземни убежища, обикновено дупки от лалугери или други животни,
поради което директни срещи с човека са много редки. Превръщането на пасища с
лалугерови колонии в лозя е друга причина за влошаване състоянието на хранителната база
през последните години. Липсата на интензивна коситба не следва да се приема като
сериозна заплаха за местообитанията на пъстрия пор, като същевременно не се забравя, че тя
е алтернатива на пашата що се отнася до поддържане на нисък тревостой в колониите на
основната плячка на целевия вид.
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Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на ЗЗ BG0001040 „Западна
Стара планина и Предбалкан” пъстрият пор (Vormela peregusna) e включен като рядък (R),
без данни за числеността на популациите му. При картирането по проект „Картиране и
определяне природозащитното състояние на бозайници, без прилепи, обособена позиция 4“,
видът не е регистриран с преки методи по време на теренната работа в защитената зона.
Общата площ на подходящите за пъстрия пор местообитания в зона BG0001040 възлиза на
222 км² (22221,4 хектара). Подходящите местообитания представляват около 10 % от
територията на ЗЗ, която е 2193 км² (219336,05 хектара). Приблизителната численост на
пъстрия пор на територията на зона BG0001040, изчислена на базата на предполагаема
плътност в пригодните местообитания 1 индивид./10 км², е 22 индивида.
Оценка на популацията на територията на плана
Съгласно наличните в информационната система Натура 2000 пространствени данни в
границите на новопредвидената УЗ Са1 попадат 102,83ха ливади и пасища, потенциални
местообитания на пъстрия пор (0,46% от общата площ на потенциалните му местообитания в
защитената зона). В землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна Бела речка няма
ефективно заети от пъстрия пор местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система Натура
2000 пространствени данни в границите на новопредвидената УЗ Са1 попадат 102,83ха
ливади и пасища, потенциални местообитания на пъстрия пор (0,46% от общата площ на
потенциалните му местообитания в защитената зона) определени като такива по
математически модел. Площта която ще бъде засегната с прилагането на плана е
незначителна спрямо общата площ на местообитанията на пъстрия пор и по тези причини
въздействието се определя като незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: С прилагането на плана ще бъде засегната незначителна
част в периферията на потенциалните местообитания на пъстрия пор. Поради незначителния
размер на площта, която ще бъде засегната с реализирането му спрямо общата им площ в
защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна. Оценка на въздействието –
незначително (степен 1)
Прекъсване на биокоридори: На територията на зоната бариери са само пътища с
интензивност 1000МПС в денонощие. С плана се дава възможност за обособяване на терени
в които ще бъде възможно практикуване на зимни спортове съоръженията в които не
представляват препятствия за придвижването на вида, особено през лятоото когато ще бъдат
незиползваеми, а активността на вида най-висока. Прекъсване на биокоридори за
придвижване не се очаква (степен 0).
Безпокойство: Видът е активен е през нощта, рядко ловува през деня като през това време е
укрит в подземни убежища. Има добри възможности за бързо придвижване на големи
разстояния. Безпокойство не се очаква (степен 0).
Смъртност: Видът е силно подвижен, предпазлив, трудно откриваем и през деня се укрива в
подземни убежища. Не е наблюдаван от провелия картирането екип и липсват данни за
наблюдения от проведените сред населението анкети. Не съществува вероятност за загиване
на индивиди от дейностите в новоотредените устройствени зони. Въздействие няма да има
(степен 0).
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Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии
Потенциално Численост Очаквана
засегнат вид
в ЗЗ
численост
след
реализиран
е на ОУП
Пъстър пор R
≥R
(Vormela
peregusna)

Местообита
ние на вида

Степни
местообита
ния

Вид на въздействията
Намаляване
Фрагментац Смъртност на
площта на
ия на
индивиди
местообитанията популацията
не
0,25%

не

не

Обща оценка на въздействието от реализирането на плана- незначителни (степен 1)
Кафява мечка (Ursus arctos)
Биологични особености: В България кафявата мечка обитава равнинните и планински гори (в
Европа до 4000 m надморска височина) в Рила, Пирин, Родопите, Средна Стара планина, Витоша,
Плана и Лозенска планина като по данни на ловната таксация популацията и у нас наброява около
900 индивида. Кафявата мечка е сред малкото всеядни животни на земята и се храни с растения,
трева, плодове, орехи, насекоми, риба и т. н. Когато храната не стига, мечките убиват по-дребни от
тях животни. Кафявата мечка се числи към животните, които скитат, обича да се разхожда най-вече
през нощта - на едно място се храни, на друго спи, на трето само се разхожда, на четвърто дремва. А
когато търси зимна бърлога, може да отиде надалеч от своите земи. По-голямата част от зимата
прекарва в сън в бърлогата си. Най-любимото й място обаче е това, на което растат горски плодове малини, къпини, боровинки, орехи, лешници. Макар че стават полово зрели на 4-5 години, мечките
не се чифтосват до десетата, защото размерът е много важен при избора на партньор. Размерът е
много важен и за йерархията сред мечките в определен район. Мечките рядко се срещат, а още порядко се бият помежду си. Териториалните им спорове се решават, без опонентите дори да се
срещнат. За да маркира своята зона, мъжкият се изправя до дърво, протяга лапи и прави драскотини с
огромните си нокти по кората. Следващият претендент идва, измерва своя ръст по същия начин, и
ако успее да драсне по-нависоко, вече е новият владетел на територията. По-дребните индивиди
продължават в търсене на нови територии. Присъствието на мечка в региона може да бъде
определено по наличието на отъпкани места, където се храни, драска и обелва корите на дърветата,
когато маркира територии.
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр на защитената зона
територията ѝ се обитава от 2-3 мечки. Данните от картирането по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) не потвърждават наличието на меча популация зоната, а само навлизане на
единични мигранти. Потенциалните местообитания в зоната съставляват компактна
територия от около 80000 ха от защитената зона. Най-подходящите от тях, около 50000 ха
предимно горски територии, богати на убежища и бърлоги са в Чипровска и Берковска
планина, Козница и северната част на Понор.
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания, новопредвидената УЗ Са1 е в границите на пригодните
местообитания на кафявата мечка.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: С проекта на ОУП в тази част от територията на
Община Вършец се предвижда проектна ски зона (устройствена зона Ca1/1) с обща площ от
1790.28 ha., заемаща 0.32% от площта на пригодните местообитания на кафявата мечка. На
настоящото ниво на проектиране – ОУП на община е заложено само местоположението на
зона Са1/1 и примерно трасе на лифт съоръжение като част от транспортната
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инфраструктура. На този етап не са определяни детайли относно вида и капацитета на лифт
съоръжението, брой и разположение на стълбове между крайните станции и др. Общата
площ на пригодните местообитания включва горски площи в които се укрива през деня
открити пространства в които търси горски плодове. Съгласно наличния в информационната
система Натура 2000 картен материал не територията на предвидента УЗ Са1 няма
подходящи условия за бърлоги. На територията на предвидената УЗ При спазване на
заложените конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които окончателния
проект на СПУП следва да се съобрази въздействията от прилагането на плана, поради
загуба на местообитания на вида могат да бъдат сведени до незначителни (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Съгласно даденото от Fahrig and Lenore (2019)
определение фрагментацията на местообитанията е процес, при който големите и съседни
местообитания се разделят на по-малки, изолирани участъци от местообитания. Конкретно
площта която ще бъде засегната от съоръженията за зимни спортове в новопредвидената УЗ
Са1 ще бъде определена с изготвянето на окончателния проект на СПУП. Поради лесното им
преодоляване създаването на просеки в горите не води до поява на изолирани участъци и
фрагментация на местообитанията на кафявата мечка. Същите лесно се преодоляват от нея и
често търси в тях горски плодове. Фрагментация няма да има (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: По време на експлоатацията на ски пистите и съоръженията,
които се изграждат за функционирането видът ще бъде укрит в бърлогите в които прекарва
зимния сън. През лятото те не представляват непреодолими препятствия за мечката. В ски
зоните пистите и обслужващте съоръжения свободно се пресичат след приключване на ски
сезона. Прекъсване на биокоридори няма да има (степен 0).
Безпокойство: Безпокойството при мечката се причинява основно от умишленоти
преследване при лова и браконерството. Видът е чувствителен към безпокойство вна
отглеждането на малките. В ски зоната няма условия за бърлоги поради което при
строително монтажни дейности и подготвителните дейности напускането им от малките
безпокойство няма да има. Въздействието в най-неблагоприятния вариант се оценява като
незначително поради краткосрочния му характер (степен 1).
Смъртност на индивиди: При мечката изкуствено причинената смъртност е основно поради
умишленото ѝ унищожаване в случай на дейност, която не е свързана с реализирането на
плана. Смъртността ще бъде в границите на естествената. Не се очакват въздействия (степен
0).
Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии
Потенциално Численост Очаквана
засегнат вид
в ЗЗ
численост
след
реализиран
е на ОУП
Кафява мечка 2-3i
Без
(Ursus arctos)
промени

Местообита
ние на вида

гори

Вид на въздействията
Намаляване
Фрагментация Смъртност на
площта на
на
индивиди
местообитанията популацията
не

не

не

Обща оценка на въздействията - не се очакват (степен 0)
Прилепи: Предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан”
са 12 вида, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC.
Всички видове прилепи които се опазват в защитената зона ползват за зимуване подземни
убежища. Представените в стандартния формуляр видове, без широкоухия прилеп
(Barbastella barbastellus) и дългоухия нощник (Myotis bechsteinii) използват за размножение
също подземни убежища. Maлкият подковонос (Rhinolophus hipposideros), който е
факултативно пещеролюбив прилеп използва като размножителни и летни убежища
постройки (подпокривни пространства и стари необитаеми постройки). Широкоухият прилеп
(Barbastella barbastellus), който е горски прилеп използва като летни убежища хралупи в
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стари дървета и цепки в скалите. Спад в числеността на обитаващите защитената зона
прилепи или пълното им изчезване е възможно поради следните въздействия:
Преки въздействия:
 Избиване, прогонване и безпокойство в убежищата поради невежество и суеверия.
 Палене на огън в привходни части на пещерите; влизане с факли в пещерите;
 Иманярска дейност в пещерите, свързана с чести посещения, шум и прогонване на
прилепите.
 Прогонване и избиване на прилепи в постройки при ремонтни дейности.
Унищожаване на убежища:
 Изсичане на стари гори и единични хралупати дървета.
 Унищожаване на скални венци и пещери при разработване на кариери, строежи на
пътища и др.
 Използването на пещерите като бунища или за стопански цели - кошари, мандри,
гъбарници и др.; каптирането на водни пещери и затварянето на изходите им.
 Превръщането на пещерите в туристически обекти.
 Унищожаването на убежища в постройки при извършване на ремонтни дейности.
Препятствия и унищожаване на летателните пътища и коридори
 Бариери: вятърни паркове, изградени на миграционни пътища;
 Промяна на ориентирите - промяна на „линейните” елементи на ландшафта;
Въздействия върху представителите на екологичната група включваща пещеролюбивите
видове прилепи по време на хабернация, размножение и почивка през деня не се очакват. По
отношение на ловните местообитания (foraging habitats) на защитените в защитената зона
видове прилепи, предпочитани ловни местообитания за всички видове са открити водоеми
(вкл. бавно течащи реки), крайречна дървесна растителност, покрайнини на гори, самите
гори и за синантропните видове синантропни структури - паркове и градини. Задължително
за дадена територия да бъде обитавана от прилепи е наличието на достатъчно големи
открити водоеми от които прилепите летейки да пият вода.
С реализирането на проекта за ОУПО не се предвижда пресушаване на водоеми над
повърхността на които се събират значителни количества насекоми. Обитаващите
територията на република България прилепи се хранят с насекоми във въздушния слой,
които ловят през нощта летейки предимно над открити пространства. Насекоми и прилепи се
срещат както над нивите след разораването им, така и в трайни насаждения и в районите с
подземни убежища поради което може да се твърди, че с прилагането на плана ловните
местообитания на прилепите ще се запазят. Всички представители на прилепите (Chiroptera),
които се срещат на територията на страната са нощни животни, които летят в приземния
въздушен слой. На териториите в които проекта за ОУП предвижда устройствена намеса
няма естествени подземни местообитания, пещери, което дава основание да бъдат
определени очакваните въздействия върху всички видове прилепи, предмет на опазване в
защитената зона от реализирането на проекта за ОУП като незначителни.
Резултатите по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І” дават следните данни за състоянието на
прилепната фауна в защитената зона и позволяват да бъдат прогнозирани въздействията
върху всеки един вид които ще бъдат както следва:
Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на защитената зона в нея
е налична местна постоянна популация с численост от 1155 до 2100 индивида. При
картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
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природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в зоната са установени 3 находища
и 1 място за струпване. Не са открити размножителни колонии. Като потенциални
местообитания за вида в зоната са определени всички площи, за които пригодността в
изготвения индуктивен модел е над 0.3. Площта на потенциалните местообитания е оценена
на 54443ha (24,78% от площта на защитената зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания обрасналите с дървесна растителност склонове на
пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове се определят като пригодни за широкоухия
прилеп (Barbastella barbastellus) местообитания със средна степен на пригодност.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Горските територии в новопредвидената проектна
ски зона (устройствена зона Ca1/1) в землището на гр. Вършец и с. Спанчедвци са с обща
площ от 1354.35ха ha., което представлява 2.49% от площта на пригодните местообитания на
широкоухия прилеп. На настоящото ниво на проектиране – ОУП на община е заложено само
местоположението на зона Са1/1 и примерно трасе на лифт съоръжение като част от
транспортната инфраструктура. На този етап не са определяни детайли относно вида и
капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение на стълбове между крайните
станции и др. На територията на предвидената УЗ При спазване на заложените конкретни
изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които окончателния проект на СПУП следва да
се съобрази въздействията от прилагането на плана, поради загуба на местообитания на вида
могат да бъдат сведени до незначителни степен 1), тъй като в новопредвидената УЗ
Са1/1сечи на дървесна растителност ще се извършат само за просеки за ски съоръженията и
водоснабдяване на машините за изкуствен сняг в случай, че се предвидят такива.
Увреждане на местообитания: С прилагането на плана определено няма да бъдат увредени
подземни местообитания, пешери и подземни галерии в които видът зимува и се размножава.
С изсичането на дървесната растителност за просеки за ски писти и трасе на лифт влекове е
възможно отстраняването на стари дървета, представляващи летни убежища. Като вид който
ловува в покрайнините на горите създаването на просеки допринася за увеличаването на
ловните му местообитания. Конкретно степента на увреждане може да бъде определена след
изработването на специализирания ПУП-ПРЗ за УЗ Са1/1. Въздействията се оценяват от
незначителни до средни (степен 1-2).
Фрагментация на местообитания: В границите на потенциалните пригодни и ловни
местообитания на вида попда новоотередената УЗ Са1/1, но фрагментираност не се отчита
поради специфичната му биология (нощноактивен летящ бозайник). Поради незначителния
размер на площта, която ще бъде засегната с реализирането на проекта спрямо общата им
площ в защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Допустимите за УЗ Ca1/1 съоръжения не представляват
препятствия за вида по време на лов и прелитането му от летни към зимни убежища и
обратно. По време на експлоатацията им през зимния сезон обитаващите защитената зона
прилепи ще бъдт в състояние на хабернация. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни и размножителни
подземни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението им
извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Въздействие в
потенциалните ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология (летящ
бозайник). Възможно е краткотрайно обезпокояване в летни дневни убежища по време на
сечите за просеки, като въздействията ще бъдат прецизиране след изготвяне на
специализирания ПУП-ПРЗ за УЗ Са1/1 и набелязване на мерки за снмекчаването им.
Очакваните въздействия ще бъдат от незначителни до средни (степен 1-2).
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Смъртност: Загиване на голям брой индивиди е възможно при взривни дейности в
подземни местообитания, горски пожари или в реултат на използване на инсектициди. С
прилагането на плана подобни дейности не се предвиждат. Смъртността ще се запази в
границите на естествената (степен 0).
Обща оценка на въздействията – от незначителни до средни (степен 1-2)
Дългоух нощник (Myotis bechsteini)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид с численост от 860 до 1720 индивида. При картирането по проект „Картиране
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза ІОбособена позиция 5” в зоната са установени 3 находища и 3 места за струпване. Не са
открити размножителни колонии в зоната и няма литературни данни за такива. Площта на
потенциалните местообитания е оценена по индуктивен модел на 40821 ha (18,6% от площта
на защитената зона). Площта на местообитания с високо качество по индуктивен модел е
оценена на 4242.3 ha (1,9 % от площта на защитената зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания новопредвидените УЗ в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на пригодни за дългоухия нощник (Myotis bechsteini) местообитания, но
обрасналите с дървесна растителност склонове на пресичащите новопредвидената УЗ Са1
долове се определят като ловни местообитания за него.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система
Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на пригодни за
дългоухия нощник (Myotis bechsteini) местообитания, поради което унищожаването им не се
очаква. На настоящият етап на проекта за ОУП не се посочва разположението на бъдещите
съоръжения за зимен спорт в границите на новопредвидената УЗ Са1/1, но по принцип
пресечените с долове склонове, които се определят като ловни местообитания на дългоухия
нощник (Myotis bechsteini) са неподходящи за обособяване в тях на ски писти и влекове.
Възможностите за ловуване в тях ще останат без ограничения поради което очакванията от
прилагането на плана са за незначителни въздействия (степен 1).
Увреждане на местообитания: С прилагането на плана определено няма да бъдат увредени
подземни местообитания, пещери и подземни галерии в които видът зимува и се размножава.
С изсичане на дървесната растителност за просеки за ски писти, трасе на лифт влекове и
водоснабдяването на машините за изкуствен сняг е възможно отстраняването на част от
дървесната растителност в прилежащите на доловете горски площи. Конкретно степента на
увреждане може да бъде определена след изработването на специализирания ПУП-ПРЗ за УЗ
Са1/1, но поради незначителната част, която заемат доловете в новопредвидената УЗ и
непригодността им за разполагане в тях на съоръжения за зимен спорт въздействиата се
оценяват като незначителни (степен 1).
Фрагментация на местообитания: В границите на потенциалните ловни местообитания на
вида попда новоотередената УЗ Са1/1, но фрагментираност не се отчита поради
специфичната му биология (нощноактивен летящ бозайник). Поради незначителния размер
на площта, която ще бъде засегната с реализирането на проекта спрямо общата им площ в
защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Допустимите за УЗ Ca1/1 съоръжения не представляват
препятствия за вида по време на лов и прелитането му от летни към зимни убежища и
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обратно. По време на експлоатацията им през зимния сезон обитаващите защитената зона
прилепи ще бъдт в състояние на хабернация.
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни и размножителни
подземни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението им
извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Въздействие в
потенциалните ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология (летящ
бозайник). Очакваните въздействия ще бъдат незначителни (степен 1).
Смъртност: Загиване на голям брой индивиди е възможно при взривни дейности в
подземни местообитания, горски пожари или в реултат на използване на инсектициди. С
прилагането на плана подобни дейности не се предвиждат. Смъртността ще се запази в
границите на естествената (степен 0).
Обща оценка на въздействията – незначителни (степен 1)
Остроух нощник (Myotis blithii)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като разпространен вид с численост от 101 до 250 индивида. При картирането по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в зоната са установени 18 зимуващи индивида и 155 индивида
в летни находища, като са установени общо 20 находища. По време на проучванията и след
анализ на литературните данни е установено, че видът се концентрира в зоната по време на
миграция. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 2635,7
ha (1.2% от площта на защитената зона). Площта на потенциалните подходящи ловни
местообитания е оценена на 186509 ha (84,9% от площта на защитената зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на
пригодни за остроухия нощник (Myotis blithii), местообитания. Тъй като видът ловува в
различни терени, включително и на територията на населените места в границите на ловните
местообитания на остроухия нощник (Myotis blithii), попада УЗ Са1/1 с площ 1790.28ха
(0.96% от площта на ловните местообитания на остроухия нощник (Myotis blithii) в
защитената зона).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система Натура
2000 пространствени данни в проекта за ОУПО Вършец новоотередената УЗ Са1/1 с площ
1790.28ха (0.96% от площта на ловните местообитания на остроухия нощник (Myotis blithii) в
защитената зона). Не се засягат терени със статут на най-благоприятни местообитания. Тъй
като остроухият нощник (Myotis blithii) е вид, който ловува в различни терени, включително
и на територията на населените места ще продължи да прелита и ловува над предвидената за
разполагането на съоръженията за зимни спортове територия, а през зимата, когато същите
ще се експлоатират ще бъде в състояние на хабернация. Площта която ще бъде засегната с
прилагането на плана е незначителна спрямо общата площ на местообитанията на вида и по
тези причини въздействието се определя като незначително – (степен 1).
Увреждане на местообитания: С прилагането на плана определено няма да бъдат увредени
подземни местообитания, пешери и подземни галерии в които видът зимува и се размножава.
С изсичането на дървесната растителност за просеки за ски писти и трасе на лифт влекове ще
бъде отстраняванена на част от нея, но като вид който ловува в различни терени,
включително и в горски просеки възможностите за ловуване ще останат неограничени.
Конкретно степента на увреждане може да бъде определена след изработването на
специализирания ПУП-ПРЗ за УЗ Са1/1, но поради незначителната част, в която ще бъдат
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разположени съоръженията за зимен спорт в новопредвидената УЗ въздействиата се
оценяват като незначителни (степен 1).
Фрагментация на местообитания: В границите на потенциалните ловни местообитания на
вида попада новоотередената УЗ Са1/1, но фрагментираност не се отчита поради
специфичната му биология (нощноактивен летящ бозайник). Поради незначителния размер
на площта, която ще бъде засегната с реализирането на проекта спрямо общата им площ в
защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Предвидените в ОУП ИП не се явяват преграда за
осъществяване на миграции на вида и позволяват безпрепятствения полет на индивиди над
тях. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни и размножителни
подземни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението им
извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Въздействие в
потенциалните ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология (летящ
бозайник). Очакваните въздействия ще бъдат незначителни (степен 1).
Смъртност: В границите на новоотередената УЗ Са1/1 липсват убежища на вида.
Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида, поради
специфичната му биология. Очакваната смъртност ще бъде в границите на естествената.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Голям нощник (Myotis myotis);
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на защитената зона в нея
е налична местна постоянна популация с численост от 101 до 250 индивида. При картирането
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в зоната са установени 15 зимуващи
индивиди, а в известните летни находища 93 индивида. Общо в защитената зона са
установени 23 находища. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е
оценена на 3200.9 ha (1.5% от площта на защитената зона). Площта на потенциално
подходящите ловни местообитания е оценена на 186509 ha (84,9% от площта на защитената
зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на
потенциално най-благоприятните за големия нощник (Myotis myotis), местообитания. Тъй
като видът ловува в различни терени, включително и на територията на населените места в
границите на ловните местообитания на големия нощник (Myotis myotis), попада УЗ Са1/1 с
площ 1790.28ха (0.58% от площта на ловните му местообитания в защитената зона).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система Натура
2000 пространствени данни в проекта за ОУПО Вършец новоотередената УЗ Са1/1 с площ
1790.28ха (0.58% от площта на ловните местообитания на големия нощник (Myotis myotis) в
защитената зона). Не се засягат терени със статут на най-благоприятни местообитания. Тъй
като големия нощник (Myotis myotis) е вид, който ловува в различни терени, включително и
на територията на населените места ще продължи да прелита и ловува и над предвидената за
разполагането на съоръженията за зимни спортове територия, а през зимата, когато същите
ще се експлоатират ще бъде в състояние на хабернация. Площта която ще бъде засегната с
прилагането на плана е незначителна спрямо общата площ на местообитанията на вида и по
тези причини въздействието се определя като незначително (степен 1).
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Увреждане на местообитания: С прилагането на плана определено няма да бъдат увредени
подземни местообитания, пешери и подземни галерии в които видът зимува и се размножава.
С изсичане на дървесната растителност за просеки за ски писти, трасе на лифт влекове и
водоснабдяването на машините за изкуствен сняг ще бъде отстраняванена на част от
дървесната растителност, но като вид който ловува в различни терени, включително и в
горски просеки възможностите за ловуване ще останат неограничени. Конкретно степента на
увреждане може да бъде определена след изработването на специализирания ПУП-ПРЗ за УЗ
Са1/1, но поради незначителната част, в която ще бъдат разположени съоръженията за зимен
спорт в новопредвидената УЗ въздействиата се оценяват като незначителни (степен 1).
Фрагментация на местообитания: В границите на потенциалните ловни местообитания на
вида попда новоотередената УЗ Са1/1, но фрагментираност не се отчита поради
специфичната му биология (нощноактивен летящ бозайник). Поради незначителния размер
на площта, която ще бъде засегната с реализирането на проекта спрямо общата им площ в
защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Предвидените в проекта за ОУП ИП не се явяват преграда за
осъществяване на миграции на вида и позволяват безпрепятствения полет на индивиди над
тях. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни и размножителни
подземни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението им
извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Въздействие в
потенциалните ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология (летящ
бозайник). Очакваните въздействия ще бъдат незначителни (степен 1).
Смъртност: В границите на новоотередената УЗ Са1/1 липсват убежища на вида.
Въздействие не се очаква и в потенциалните ловни местообитания на вида, поради
специфичната му биология. Очакваната смъртност ще бъде в границите на естествената.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Дългопръст нощник (Myotis capaccini);
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на защитената зона в нея
е налична местна постоянна популация с численост от 250 до 500 индивида. При картирането
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в зоната са установени 20 зимуващи
индивиди, а в известните летни находища 250 индивида. Общо в защитената зона са
установени 9 находища. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е
оценена на 1872.8 ha (0,9% от площта на защитената зона). Площта на потенциално
подходящите ловни местообитания е оценена на 41973 ha (19,1% от площта на защитената
зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания новопредвидените УЗ в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на пригодни за дългопръстия нощник (Myotis capaccini) местообитания, но
пространствата над водните площи в пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове се
определят като ловни местообитания за него.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система
Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на пригодни за
дългопръстия нощник (Myotis capaccini) местообитания, поради което унищожаването им не
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се очаква. На настоящият етап на проекта за ОУП не се посочва разположението на
бъдещите съоръжения за зимен спорт в границите на новопредвидената УЗ Са1/1, но
пространствата над водните площи в пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове които се
определят като ловни местообитания за него са неподходящи за обособяване в тях на ски
писти и влекове. Възможностите за ловуване в тях ще останат без ограничения поради което
очакванията от прилагането на плана са за незначителни въздействия върху (степен 1).
Увреждане на местообитания: С прилагането на плана определено няма да бъдат увредени
подземни местообитания, пешери и подземни галерии в които видът зимува и се размножава.
За просеки за ски писти и трасе на лифт влекове е възможно отстраняването на част от
дървесната растителност, но поради незначителната част, която заемат доловете в
новопредвидената УЗ и непригодността им за разполагане в тях на съоръжения за зимен
спорт въздействиата се оценяват като незначителни (степен 1).
Фрагментация на местообитания: В границите на потенциалните ловни местообитания на
вида попда новоотередената УЗ Са1/1, но фрагментираност не се отчита поради
специфичната му биология (нощноактивен летящ бозайник). Поради незначителния размер
на площта, която ще бъде засегната с реализирането на проекта спрямо общата им площ в
защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Допустимите за УЗ Ca1/1 съоръжения не представляват
препятствия за вида по време на лов и прелитането му от летни към зимни убежища и
обратно. По време на експлоатацията им през зимния сезон обитаващите защитената зона
прилепи ще бъдт в състояние на хабернация.
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни и размножителни
подземни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението им
извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Въздействие в
потенциалните ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология (летящ
бозайник). Очакваните въздействия ще бъдат незначителни (степен 1).
Смъртност: Загиване на голям брой индивиди е възможно при взривни дейности в
подземни местообитания, горски пожари или в реултат на използване на инсектициди. С
прилагането на плана подобни дейности не се предвиждат. Смъртността ще се запази в
границите на естествената (степен 0).
Обща оценка на въздействията –незначителни (степен 1)
Трицветен нощник (Myotis emarginatus);
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на защитената зона в нея
е налична местна постоянна популация с численост от 101 до 250 индивида. При картирането
по проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013 в зоната са установени общо 92 индивида в
летни находища. Установено е, че в България зимуват единични екземпляри и зимуващи
индивиди в защитената зона не са установени. В защитената зона са установени общо 3
находища. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 4176,1
ha (1,9% от площта на защитената зона). Площта на потенциално най-подходящите ловни
местообитания е оценена 114868 ha (52,3 % от площта на защитената зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания новопредвидените УЗ в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на пригодни за трицветния нощник (Myotis emarginatus) местообитания, но УЗ
Са1/1 с площ 1790.28ха попада в границите на ловните му местообитания, като заема 0.94%
от площта им в защитената зона.
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Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Според предоставените от МОСВ пространствени данни
с прилагането на ОУПО Вършец новоотередената УЗ Са1/1 с площ 1790.28ха заема 11,197ха
(0.94% от ловните местообитания на трицветния нощник (Myotis emarginatus) в защитената
зона). Не се засягат терени със статут на най-благоприятни местообитания. Видът ще
продължи да прелита над териториите в които ще бъдат разположени съоръженията за зимен
спорт. Площта която ще бъде засегната с прилагането на плана е незначителна спрямо
общата площ на местообитанията на вида и по тези причини въздействието се определя като
незначително – (степен 1).
Увреждане на местообитания: С прилагането на плана определено няма да бъдат увредени
подземни местообитания, пешери и подземни галерии в които видът зимува и се размножава.
За просеки за ски писти, трасе на лифт влекове и водоснабдяването на машините за
изкуствен сняг е възможно отстраняването на част от дървесната растителност, но поради
незначителната част от новопредвидената УЗ в която ще бъдат разполагани съоръжения за
зимен спорт въздействията се оценяват като незначителни (степен 1).
Фрагментация на местообитания: В границите на потенциалните ловни местообитания на
вида попда новоотередената УЗ Са1/1, но фрагментираност не се отчита поради
специфичната му биология (нощноактивен летящ бозайник). Поради незначителния размер
на площта, която ще бъде засегната с реализирането на проекта спрямо общата им площ в
защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Допустимите за УЗ Ca1/1 съоръжения не представляват
препятствия за вида по време на лов и прелитането му от летни към зимни убежища и
обратно. По време на експлоатацията им през зимния сезон обитаващите защитената зона
прилепи ще бъдт в състояние на хабернация.
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни и размножителни
подземни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението им
извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Въздействие в
потенциалните ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология (летящ
бозайник). Очакваните въздействия ще бъдат незначителни (степен 1).
Смъртност: Загиване на голям брой индивиди е възможно при взривни дейности в
подземни местообитания, горски пожари или в реултат на използване на инсектициди. С
прилагането на плана подобни дейности не се предвиждат. Смъртността ще се запази в
границите на естествената (степен 0).
Обща оценка на въздействията –незначителни (степен 1)
Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като разпространен вид с численост на размножаващите се от 1001 до 3000 индивида,
числеността на зимуващите е от 2000 до 3000 индивида. При картирането по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в зоната са установени 2703 зимуващи индивида, а в летни
находища са установени 2142 индивида. Установени са общо 17 находища. Площта на
потенциалните местообитания е оценена на 1987,6 ha (0.9% от площта на защитената зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания новопредвидените УЗ в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на пригодни за дългокрилия прилеп (Miniopterus schreibersi) местообитания, но
пространствата над водните площи в пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове се
определят като ловни местообитания за него.
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Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система Натура
2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на пригодни за дългокрилия
прилеп (Miniopterus schreibersi) местообитания, поради което унищожаването им не се
очаква. На настоящият етап на проекта за ОУП не се посочва разположението на бъдещите
съоръжения за зимен спорт в границите на новопредвидената УЗ Са1/1, но пространствата
над водните площи в пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове които се определят като
ловни местообитания за него са неподходящи за обособяване в тях на ски писти и влекове.
Възможностите за ловуване в тях ще останат без ограничения поради което очакванията от
прилагането на плана са за незначителни въздействия върху (степен 1).
Увреждане на местообитания: С прилагането на плана определено няма да бъдат увредени
подземни местообитания, пешери и подземни галерии в които видът зимува и се размножава.
За просеки за ски писти и трасе на лифт влекове е възможно отстраняването на част от
дървесната растителност, но поради незначителната част от новопредвидената УЗ в която ще
бъдат разполагани съоръжения за зимен спорт въздействията се оценяват като незначителни
(степен 1).
Фрагментация на местообитания: В границите на потенциалните ловни местообитания на
вида попда новоотередената УЗ Са1/1, но фрагментираност не се отчита поради
специфичната му биология (нощноактивен летящ бозайник). Поради незначителния размер
на площта, която ще бъде засегната с реализирането на проекта спрямо общата им площ в
защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Допустимите за УЗ Ca1/1 съоръжения не представляват
препятствия за вида по време на лов и прелитането му от летни към зимни убежища и
обратно. По време на експлоатацията им през зимния сезон обитаващите защитената зона
прилепи ще бъдт в състояние на хабернация.
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни и размножителни
подземни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението им
извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Въздействие в
потенциалните ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология (летящ
бозайник). Очакваните въздействия ще бъдат незначителни (степен 1).
Смъртност: Загиване на голям брой индивиди е възможно при взривни дейности в
подземни местообитания, горски пожари или в реултат на използване на инсектициди. С
прилагането на плана подобни дейности не се предвиждат. Смъртността ще се запази в
границите на естествената (степен 0).
Обща оценка на въздействията – незначителни (степен 1)
Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii);
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на защитената зона видът
се концентрира в нея с численост от 11 до 50 индивида. При картирането по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в известните летни находища са установени 8 индивида, а в
зимни находища 1 индивид. В защитената зона са установени общо 4 находища. Площта на
потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 3393,0 ha (1.5% от площта на
защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на
84279 ha (38,4% от площта на защитената зона).
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания новопредвидените УЗ в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на пригодни за средиземноморския подковонос (Rhinolophus blasii)
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местообитания, но пространствата над водните площи в пресичащите новопредвидената УЗ
Са1 долове се определят като ловни местообитания за него.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система Натура
2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на пригодни за
средиземноморския подковонос (Rhinolophus blasii) местообитания, поради което
унищожаването им не се очаква. На настоящият етап на проекта за ОУП не се посочва
разположението на бъдещите съоръжения за зимен спорт в границите на новопредвидената
УЗ Са1/1, но пространствата над водните площи в пресичащите новопредвидената УЗ Са1
долове които се определят като ловни местообитания за него са неподходящи за обособяване
в тях на ски писти и влекове. Възможностите за ловуване в тях ще останат без ограничения
поради което очакванията от прилагането на плана са за незначителни въздействия върху
(степен 1).
Увреждане на местообитания: С прилагането на плана определено няма да бъдат увредени
подземни местообитания, пешери и подземни галерии в които видът зимува и се размножава.
За просеки за ски писти, трасе на лифт влекове и водоснабдяването на машините за
изкуствен сняг е възможно отстраняването на част от дървесната растителност, но поради
незначителната част от новопредвидената УЗ в която ще бъдат разполагани съоръжения за
зимен спорт въздействията се оценяват като незначителни (степен 1).
Фрагментация на местообитания: В границите на потенциалните ловни местообитания на
вида попда новоотередената УЗ Са1/1, но фрагментираност не се отчита поради
специфичната му биология (нощноактивен летящ бозайник). Поради незначителния размер
на площта, която ще бъде засегната с реализирането на проекта спрямо общата им площ в
защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Допустимите за УЗ Ca1/1 съоръжения не представляват
препятствия за вида по време на лов и прелитането му от летни към зимни убежища и
обратно. По време на експлоатацията им през зимния сезон обитаващите защитената зона
прилепи ще бъдт в състояние на хабернация.
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни и размножителни
подземни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението им
извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Въздействие в
потенциалните ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология (летящ
бозайник). Очакваните въздействия ще бъдат незначителни (степен 1).
Смъртност: Загиване на голям брой индивиди е възможно при взривни дейности в
подземни местообитания, горски пожари или в реултат на използване на инсектициди. С
прилагането на плана подобни дейности не се предвиждат. Смъртността ще се запази в
границите на естествената (степен 0).
Обща оценка на въздействията – незначителни (степен 1)
Южен подковонос (Rhinolophus euryale);
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на защитената зона е
налична местна постоянна популация с численост от 1000 до 1500 индивида и 1000 – 1500
индивида от други райони зимуват в подземни убежища в нея. При картирането по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в зоната са установени 1300 зимуващи индивида и 1500 в
летни находища. Общо са установени 12 находища. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 3335,2 ha (1,5% от площта на защитената зона).
Площта на потенциалните ловни местообитания е оценена на 28468 ha (13% от площта на
защитената зона).
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Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания новопредвидените УЗ в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на пригодни южния подковонос (Rhinolophus euryale) местообитания, но
пространствата над водните площи в пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове се
определят като ловни местообитания за него.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система Натура
2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на пригодни за южния
подковонос (Rhinolophus euryale) местообитания, поради което унищожаването им не се
очаква. На настоящият етап на проекта за ОУП не се посочва разположението на бъдещите
съоръжения за зимен спорт в границите на новопредвидената УЗ Са1/1, но пространствата
над водните площи в пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове които се определят като
ловни местообитания за него са неподходящи за обособяване в тях на ски писти и влекове.
Възможностите за ловуване в тях ще останат без ограничения поради което очакванията от
прилагането на плана са за незначителни въздействия върху (степен 1).
Увреждане на местообитания: С прилагането на плана определено няма да бъдат увредени
подземни местообитания, пешери и подземни галерии в които видът зимува и се размножава.
За просеки за ски писти, трасе на лифт влекове и водоснабдяването на машините за
изкуствен сняг е възможно отстраняването на част от дървесната растителност, но поради
незначителната част от новопредвидената УЗ в която ще бъдат разполагани съоръжения за
зимен спорт въздействията се оценяват като незначителни (степен 1).
Фрагментация на местообитания: В границите на потенциалните ловни местообитания на
вида попда новоотередената УЗ Са1/1, но фрагментираност не се отчита поради
специфичната му биология (нощноактивен летящ бозайник). Поради незначителния размер
на площта, която ще бъде засегната с реализирането на проекта спрямо общата им площ в
защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Допустимите за УЗ Ca1/1 съоръжения не представляват
препятствия за вида по време на лов и прелитането му от летни към зимни убежища и
обратно. По време на експлоатацията им през зимния сезон обитаващите защитената зона
прилепи ще бъдт в състояние на хабернация.
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни и размножителни
подземни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението им
извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Въздействие в
потенциалните ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология (летящ
бозайник). Очакваните въздействия ще бъдат незначителни (степен 1).
Смъртност: Загиване на голям брой индивиди е възможно при взривни дейности в
подземни местообитания, горски пожари или в реултат на използване на инсектициди. С
прилагането на плана подобни дейности не се предвиждат. Смъртността ще се запази в
границите на естествената (степен 0).
Обща оценка на въздействията –незначителни (степен 1)
Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като разпространен вид с численост от 600 до 1000 индивида. При картирането по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове – фаза І- Обособена позиция 5” в известните находища за зимуване в зоната са
установени 685 индивида. В летни убежища са регистрирани около 234 индивида.
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Установени са общо 70 находища. Находищата са в пещери, изоставени и обитаеми сгради.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 7402,5 ha (6.3% от
площта на защитената зона). Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е
оценена на 6777,4 ha (3.1% от площта на защитената зона). Площта на потенциално
подходящите ловни местообитания е оценена 37394,0 ha (17,0% от площта на защитената
зона). Видът е облигатно пещеролюбив и ползва като летни и размножителни убежища и
подпокривни пространства в населените места.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания новопредвидените УЗ в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на пригодни за малкия подковонос (Rhinolophus hipposideros) местообитания, но
пространствата над водните площи в пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове се
определят като ловни местообитания за него.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система Натура
2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на пригодни за малкия
подковонос (Rhinolophus hipposideros) местообитания, поради което унищожаването им не се
очаква. На настоящият етап на проекта за ОУП не се посочва разположението на бъдещите
съоръжения за зимен спорт в границите на новопредвидената УЗ Са1/1, но пространствата
над водните площи в пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове които се определят като
ловни местообитания за него са неподходящи за обособяване в тях на ски писти и влекове.
Възможностите за ловуване в тях ще останат без ограничения поради което очакванията от
прилагането на плана са за незначителни въздействия върху (степен 1).
Увреждане на местообитания: С прилагането на плана определено няма да бъдат увредени
подземни местообитания, пешери и подземни галерии в които видът зимува и се размножава.
За просеки за ски писти, трасе на лифт влекове и водоснабдяването на машините за
изкуствен сняг е възможно отстраняването на част от дървесната растителност, но поради
незначителната част от новопредвидената УЗ в която ще бъдат разполагани съоръжения за
зимен спорт въздействията се оценяват като незначителни (степен 1).
Фрагментация на местообитания: В границите на потенциалните ловни местообитания на
вида попда новоотередената УЗ Са1/1, но фрагментираност не се отчита поради
специфичната му биология (нощноактивен летящ бозайник). Поради незначителния размер
на площта, която ще бъде засегната с реализирането на проекта спрямо общата им площ в
защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Допустимите за УЗ Ca1/1 съоръжения не представляват
препятствия за вида по време на лов и прелитането му от летни към зимни убежища и
обратно. По време на експлоатацията им през зимния сезон обитаващите защитената зона
прилепи ще бъдт в състояние на хабернация.
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни и размножителни
подземни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението им
извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Въздействие в
потенциалните ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология (летящ
бозайник). Очакваните въздействия ще бъдат незначителни (степен 1).
Смъртност: Загиване на голям брой индивиди е възможно при взривни дейности в
подземни местообитания, горски пожари или в реултат на използване на инсектициди. С
прилагането на плана подобни дейности не се предвиждат. Смъртността ще се запази в
границите на естествената (степен 0).
Обща оценка на въздействията –незначителни (степен 1)
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Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като разпространен вид с численост от 400 до 1000 индивида. При картирането по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове – фаза І- Обособена позиция 5” в известните находища за зимуване в зоната са
установени 469 индивида. В летни убежища са регистрирани около 119 индивида.
Установени са общо 39 находища. Находищата са в пещери, изоставени и обитаеми сгради,
сгради на ВЕЦ и на територията на промишлени предприятия. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 5615,8 ha (2.6% от площта на защитената зона).
Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена 34943 ha (15,9% от
площта на защитената зона). Видът е облигатно пещеролюбив и ползва като летни и
размножителни убежища и подпокривни пространства в населените места.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания новопредвидените УЗ в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на пригодни големия подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) местообитания, но
пространствата над водните площи в пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове се
определят като ловни местообитания за него.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система Натура
2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на пригодни за големия
подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) местообитания, поради което унищожаването им не
се очаква. На настоящият етап на проекта за ОУП не се посочва разположението на
бъдещите съоръжения за зимен спорт в границите на новопредвидената УЗ Са1/1, но
пространствата над водните площи в пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове които се
определят като ловни местообитания за него са неподходящи за обособяване в тях на ски
писти и влекове. Възможностите за ловуване в тях ще останат без ограничения поради което
очакванията от прилагането на плана са за незначителни въздействия върху (степен 1).
Увреждане на местообитания: С прилагането на плана определено няма да бъдат увредени
подземни местообитания, пешери и подземни галерии в които видът зимува и се размножава.
За просеки за ски писти и трасе на лифт влекове е възможно отстраняването на част от
дървесната растителност, но поради незначителната част от новопредвидената УЗ в която ще
бъдат разполагани съоръжения за зимен спорт въздействията се оценяват като незначителни
(степен 1).
Фрагментация на местообитания: В границите на потенциалните ловни местообитания на
вида попада новоотередената УЗ Са1/1, но фрагментираност не се отчита поради
специфичната му биология (нощноактивен летящ бозайник). Поради незначителния размер
на площта, която ще бъде засегната с реализирането на проекта спрямо общата им площ в
защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Допустимите за УЗ Ca1/1 съоръжения не представляват
препятствия за вида по време на лов и прелитането му от летни към зимни убежища и
обратно. По време на експлоатацията им през зимния сезон обитаващите защитената зона
прилепи ще бъдт в състояние на хабернация.
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни и размножителни
подземни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението им
извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Въздействие в
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потенциалните ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология (летящ
бозайник). Очакваните въздействия ще бъдат незначителни (степен 1).
Смъртност: Загиване на голям брой индивиди е възможно при взривни дейности в
подземни местообитания, горски пожари или в реултат на използване на инсектициди. С
прилагането на плана подобни дейности не се предвиждат. Смъртността ще се запази в
границите на естествената (степен 0).
Обща оценка на въздействията – незначителни (степен 1)
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на защитената зона видът
е много рядък (V), с численост 11 – 50 индивида. При картирането по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза ІОбособена позиция 5” в видът не е регистриран. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания по индуктивен модел е оценена на 2597.4 ha (1,2% от площта
на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена
на 32967 ha (15,0% от площта на защитената зона). Потенциалните ловни местообитания
включват териториите с храстови съобщества, гори и речните долини в защитената зона.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на
пригодни за подковоноса на Мехели (Rhinolophus mehelyi) местообитания. В защитената зона
находища на вида не са установени.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Реализирането на предварителният проект за
ОУПО Вършец ще бъде без въздействия за подковоноса на Мехели, тъй като землищата на
гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън местообитанията
му (степен 0).
Увреждане на местообитания: В проекта за ОУПО не се предвиждат устройствени промени
на територии в потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: В проекта за ОУПО се предвиждат устройствени промени на
територии извън потенциални местообитания на вида, включително и територии с
биокоридорни функции. Въздействие не се очаква (степен 0).
Безпокойство: С реализирането на проекта за ОУПО не се засягат зимни, летни и
размножителни убежища в които е чувствителен към безпокойство, поради разположението
им извън територии в които в проекта за ОУП има нови предвиждания (степен 0).
Смъртност: В района на новопредложените за усвояване от ОУП територии липсват
убежища на вида. Въздействие не се очаква и в потенциалните му ловни местообитания,
поради разположението им извън територии в които в проекта за ОУП има нови
предвиждания. Смъртността ще се запази в границите на естествената (степен 0).
Обща оценка: не се очакват въздействия (степен 0)
Влечуги и земноводни:
Сухоземни костенурки (Testudines):
Шипоопашата костенурка (Testudo hermani)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като разпространен вид (С), установен в 13 находища. В рамките на полевите проучвания по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І” в 20 находища в зоната са установени са установени 16
екземпляра, от които 2 мъжки, 13 женски и 1 полово незрял, както и останки от яйца. Общата
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площ на потенциалното местообитание на вида е 69 876,21 ha. Разпределението на площта на
съответните категории на пригодност е както следва:
Отсъствие (клас 0): 149 872,70 ha (68,20% от цялата територия на зоната);
Слабо пригодни (клас 1): 62 125,12 ha (28,27%);
Пригодни (клас 2): 7 555,33 ha (3,44%);
Оптимални(клас 3): 195,76 ha (0,09%).
Оценка на популацията в територията на плана: По време на нашите наблюдения видът
не бе открит на територията на новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка. Съгласно наличните в информационната система Натура
2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на пригодни за
шипоопашатата костенурка (Testudo hermani) местообитания в защитената зона.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система
Натура 2000 пространствени данни с прилагането на ОУПО Вършец няма да бъдат засегнати
потенциални местообитания на шипоопашатата костенурка (Testudo hermani) в защитената
зона. Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: С прилагането на ОУПО Вършец няма да бъдат
засегнати потенциални местообитания на шипоопашатата костенурка (Testudo hermani) в
защитената зона. Въздействия поради фрагментация на местообитания не се очакват (степен
0).
Прекъсване на биокоридори: Местообитанията на шипоопашатата костенурка (Testudo
hermani) в защитената зона са слабо свързани. Поради разположението на новопредвидените
УЗ извън границите на потенциални местообитания на вида засягане на територии с
биокоридорни не се очаква (степен 0).
Безпокойство: Тъй като сухоземните костенурки са с примитивна нервна система видът е
слабо чувствителен към възможните, постоянни източници на безпокойство, като шум,
вибрации и светлина. Въздействия не се очакват (степен 0).
Смъртност: Поради разположението на новопредвидените УЗ извън границите на
ефективно заети местообитания на вида смъртността в защитената зона ще бъде в границите
на естествената. Въздействия предизвикващи промяна на числеността няма да има (степен 0).
Обща оценка на въздействията – не се очакват (степен 0).
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
Оценка на популацията в защитената зона: В стандартния формуляр няма числени данни
за популацията - видът е включен като наличен, без достатъчно достоверни данни (категория
DD). В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в
зоната не е установен нито един екземпляр. Чрез моделиране е определена общата пригодна
площ на потенциалното местообитание на вида в размер на 0,41 ha. Разпределението на
площта на съответните категории на пригодност е както следва:
Отсъствие (клас 0): 219748,50 ha (100% от цялата територия на зоната);
Слабо пригодни (клас 1): 0,41 ha (0,00%);
Пригодни (клас 2): 0,00 ha (0,00%);
Оптимални(клас 3): 0,00 ha (0,00%).
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни новопредвидените УЗ в землищата на гр.
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Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на
пригодни за шипобедрената костенурка (Testudo graeca) местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП: Поради липсата на пригодни за
шипобедрената костенурка (Testudo graeca) местообитания в землищата на на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка прилагането на ОУПО Вършец ще бъде без
въздействия за вида (степен 0).
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр е включена като много рядка
(V), установена в 2 находища. По време на проучванията по проекта „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”,
МОСВ, 2013 г в зоната е установен 1 екземпляр (възрастна женска). Единственото
установено находище е в р. Стакевска в община Белоградчик. В рамките на полевите
проучвания в зоната е установен 1 екземпляр (възрастна женска). Изследвани са 21 отделни
трансекта в местообитания на вида с различна степен на пригодност, с обща дължина
160814,12 м. Отчетената стойност на обилието на вида е 0,10 екз. на 1000 м (Ab = 0,10). На
база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност на
местообитанията в зоната са:
Отсъствие (клас 0): 207192,23 ha (97,37% от цялата територия на зоната);
Слабо пригодни (клас 1): 11890,03 ha (5,41%);
Пригодни (клас 2): 647,28 ha (0,29%);
Оптимални(клас 3): 19,37 ha (0,01%)
Оценка на популацията в територията на плана: Оптималните и пригодните за
обикновената блатна костенурка местообитания включват речните участъци и изкуствените
канали, подходящи за обитаване и прилежащите им територии до 30 м от оста на реката.
Съгласно наличните в информационната система Натура 2000 пространствени данни
новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са
разположени извън границите на пригодни за обикновената блатна костенурка (Emys
orbicularis) местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Поради липсата на пригодни за обикновената
блатна костенурка (Emys orbicularis) местообитания в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка прилагането на ОУПО Вършец ще бъде без въздействия за
местообитанията ѝ (степен 0).
Увреждане на местообитания: Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или
замърсяване на стоящи водни тела и не представлява заплаха за местообитанията на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ не засягат пригодни за вида
местообитания. Въздействия поради фрагментация на местообитания не се очакват (степен
0).
Прекъсване на биокоридори: Като бариери в местообитанията на обикновената блатна
костенурка са възприети пресичащите ги автомагистрали и/или пътищата първи, и втори
клас. В потенциалните местообитания на вида в проекта за ОУП няма такива предвиждания.
Въздействия не се очакват. (степен 0).
Безпокойство: Тъй като всички представители на влечугите са с примитивна нервна система
видът е слабо чувствителен към възможните, постоянни източници на безпокойство, като
шум, вибрации и светлина. Въздействия не се очакват. (степен 0).
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Смъртност: Поради ниското демографско обилие очакваната от реализирането на проекта
за ОУПО Вършец навлизане на отделни индивиди в границите на новопредвидените УЗ не се
очаква Смъртността в защитената зона ще бъде в границите на естествената. Въздействия
предизвикващи промяна на числеността няма да има (степен 0).
Обща оценка на въздействията – не се очакват (степен 0)
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр на защитената зона е
включена като разпространен вид, (С), установен в 42 находища, без числени данни за
популацията ѝ. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” в зоната са
установени 192 екземпляра, от които 170 възрастни и 22 полово незрели в 192 находища.
Чрез моделиране е определена обща пригодна площ на потенциалното местообитание на
вида 219748,97 hа. Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е
както следва:
Отсъствие (клас 0): 54528,20 ha (24,81% от цялата територия на зоната);
Слабо пригодни (клас 1): 102382,77 ha (46,59%);
Пригодни (клас 2): 47146,96 ha (21,45%);
Оптимални(клас 3): 15691,04 ha (7,14%).
Оценка на популацията в територията на плана: По време на нашите наблюдения на
териториите в които в проекта за ОУП има предвиждания жълтокоремната бумка не бе
установена. Съгласно наличните в информационната система Натура 2000 пространствени
данни и нашите проучвания пресичащите новопредвидената УЗ Са1 потоци и приледжащите
им брегове се определят като слабо пригодни местообитания за нея.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система
Натура 2000 пространствени данни на настоящият етап на проекта за ОУП не се посочва
разположението на бъдещите съоръжения за зимен спорт в границите на новопредвидената
УЗ Са1/1, но по принцип пресичащите планинските склонове потоци са неподходящи за
обособяване в тях на ски писти и влекове поради което очакванията от прилагането на плана
са за незначителни въздействия (степен 1).
Увреждане на местообитания: Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или
замърсяване на течащи и стоящи водни тела от значение за размножаването и метаморфозата
от попова лъжичка до оформена жабка и не представлява заплаха за местообитанията на
вида. Въздействието се оценява като незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Не се предвиждат инфраструктурни проекти и
изграждане на хидротехнически съоръжения, водещи до фрагментация на местообитанията.
Като се има предвид разположението и незначителната част, която заемат новопредвидените
УЗ спрямо общата площ на потенциалните местообитания на жълтокоремната бумка
(Bombina variegata) фрагментацията ще бъде незначителна. Въздействието се оценява като
незначително (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Като цяло местообитанията на жълтокоремната бумка (Bombina
variegata) са свързани. Като бариери в местообитанията ѝ са възприети линейни обекти
(пътища) или големи компактни територии с неблагоприятни местообитания за съответния
вид (големи населени места, високи планини, обработваеми монокултурни блокове и др.). В
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка в които са налични
потенциални местообитания на вида в проекта за ОУП няма такива предвиждания.
Въздействието се оценява като незначително (степен 1).
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Безпокойство: Тъй като всички представители на земноводните са с примитивна нервна
система видът е слабо чувствителен към възможните, постоянни източници на безпокойство,
като шум, вибрации и светлина. Въздействия не се очакват (степен 0).
Смъртност: С устройственият режим на УЗ Са1/1 не се допуска разкриване на строителни
площадки за които е необходио струпване на строителни машини и техника. Поради ниското
демографско обилие очакваната от реализирането на проекта за ОУПО Вършец навлизане на
отделни индивиди в границите на новопредвидените УЗ не се очаква Смъртността ще бъде в
границите на естествената. Въздействия предизвикващи промяна на числеността няма да има
(степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1).
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр няма числени данни за
популацията е включен като рядък вид (R), установен в 5 находища. При картирането по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на полевите проучвания в 8
находища са установени 43 възрастни екземпляра. На база индуктивното моделиране общата
пригодна площ на потенциалното местообитание на вида е 38862,07 ha. Площите на
отделните класове на пригодност на местообитанията в зоната са:
Отсъствие (клас 0): 180886,84 ha (82,32% от цялата територия на зоната);
Слабо пригодни (клас 1): 15561,98 ha (7,08%);
Пригодни (клас 2): 13097,51 ha (5,96%);
Оптимални(клас 3): 10202,56 ha (4,64%).
Оценка на популацията в територията на плана: Установените находища са в найюжната част на защитената зона. Съгласно наличните в информационната система Натура
2000 пространствени данни и нашите проучвания в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка няма пригодни местообитания за големия гребенест тритон
(Triturus karelinii).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: В границите на предвидените нови УЗ в землищата
на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка няма пригодни местообитания за
големия гребенест тритон (Triturus karelinii). Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или
замърсяване на течащи и стоящи водни тела и не представлява заплаха за местообитанията
на вида. Въздействие не се очаква (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Планът не предвижда устройствена намеса в пригодни
местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: В границите на предвидените нови УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка няма пригодни местообитания местообитания за големия
гребенест тритон (Triturus karelinii). Въздействия предизвикващи промяна на числеността
поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията – Не се очакват въздействия (степен 0)
Северен (голям) гребенест тритон (Triturus cristatus)
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр на защитената зона е включен
като много рядък вид (V), установен в 1 находищe, без числени данни за популацията му.
При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
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природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на полевите
проучвания видът не е установен в зоната. На база индуктивното моделиране общата
пригодна площ на потенциалното местообитание на вида е 11164,78 ha. Площите на
отделните класове на пригодност на местообитанията в зоната са:
Отсъствие (клас 0): 208584,14 ha (94,92% от цялата територия на зоната);
Слабо пригодни (клас 1): 7974,96 ha (3,63%);
Пригодни (клас 2): 2316,76 ha (1,05%);
Оптимални(клас 3): 873,06 ha (0,40%).
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания в землищата на гр. Вършец
и селата Спанчевци и Горна Бела речка няма пригодни местообитания за големия гребенест
тритон (Triturus karelinii).
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на в землищата
на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на
вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на в землищата на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или замърсяване на течащи и стоящи
водни тела и не представлява заплаха за местообитанията на вида. Въздействие не се очаква
(степен 0)
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на в землищата на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: В границите на предвидените нови УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка няма пригодни местообитания местообитания за големия
гребенест тритон (Triturus karelinii). Въздействия предизвикващи промяна на числеността
поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията – Не се очакват въздействия (степен 0)
Риби
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus)
Биологични особености: Горчивката е широко разпространен вид в цялата страна. Обитава
бавно течащи реки или стоящи води, като се придържа в крайбрежните плитки зони.
Характерна особеност на вида е, че полага хайвера си в мантийната празнина на сладководни
миди (Unio, Anodonta), където той се инкубира. Така, присъствието на Горчивката е свързано
с присъствието на мидите. Храни се микроводорасли.
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр няма числени данни за
популацията, като е посочено, че видът е разпространен (С). Според окончателния доклад на
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) дължина на речните участъци, в които се
среща видът в рамките на зоната е 1076 km. Площта на стоящите водоеми, в които се среща
вида в рамките на зоната е 0,4 ha. Площта на потенциалните местообитания на вида в зоната
е 633,5 ha. При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на
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полевите проучвания установената биомаса е 0,533 кg/hа и численост/плътност 328 екз./hа
Оценката на ПС на вида в зоната е: благоприятно състояние.
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания пригодните местообитания на вида са протичащите през
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка реки.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Реализирането на
плана не е свързано с пресушаване или замърсяване на течащи и стоящи водни тела и не
представлява заплаха за местообитанията на вида. Въздействие не се очаква (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна
Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията – Не се очакват въздействия (степен 0)
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр за зоната този вид е включен,
като разпространен (С), без данни за числеността му. Дължина на речните участъци, в които
се среща черната (балканска) мряна (Barbus meridionalis) в рамките на зоната е 1708,369 km.
Площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 1013,9658 ha. При картирането
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на полевите проучвания
установената биомаса е 6,566 кg/hа и численост/плътност 501,581 екз./hа Оценката на ПС на
вида в зоната е: благоприятно състояние.
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания пригодните местообитания на вида са протичащите през
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка реки.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Реализирането на
плана не е свързано с пресушаване или замърсяване на течащи и стоящи водни тела и не
представлява заплаха за местообитанията на вида. Въздействие не се очаква (степен 0)
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Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0).
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землищата гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна
Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията – Не се очакват въздействия (степен 0)
Обикновен щипок (Cobitis taenia)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр за зоната този вид е включен,
като разпространен (С), без данни за числеността му. Според окончателния доклад на проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“ (МОСВ 2013) дължина на речните участъци, в които се среща видът в
рамките на зоната е 970,152 km. Площта на стоящите водоеми, в които се среща в рамките на
зоната е 0,387ха. Площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 1086,6ha. При
картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на полевите
проучвания са установени биомаса 0,722 кg/hа и численост/плътност 231 екз./hа Оценката на
ПС на вида в зоната е: благоприятно състояние.
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания пригодните местообитания на вида са протичащите през
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка реки.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Реализирането на
плана не е свързано с пресушаване или замърсяване на течащи и стоящи водни тела и не
представлява заплаха за местообитанията на вида. Въздействие не се очаква (степен 0)
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна
Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията – Не се очакват въздействия (степен 0).
Балкански щипок (Sabanejewia aurata balcanica)
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр е включен като много рядък
(R) без числени данни за популацията му. Според окончателния доклад на проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“ (МОСВ 2013) дължината на речните участъци, в които се среща видът в
рамките на зоната е 1204,909 km. Площта на потенциалните местообитания на вида в зоната
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е 672,133 ha. При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на
полевите проучвания са установени биомаса 0,752 кg/hа и численост/плътност 166 екз./hа
Оценката на ПС на вида в зоната е: благоприятно състояние.
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания пригодните местообитания на вида са протичащите през
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка реки.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Реализирането на
плана не е свързано с пресушаване или замърсяване на течащи и стоящи водни тела и не
представлява заплаха за местообитанията на вида. Въздействие не се очаква (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0).
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна
Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: – Не се очакват въздействия (степен 0)
Главоч (Cottus gobio)
Биологични особености: Обитава горните течения на реките са с пясъчно и чакълесто дъно
и с бързотечащи, студени води. Активен е през нощта. През деня е неподвижен и се укрива
между камъните и растенията. Храни се с малки дънни животни, личинки на насекоми и
гамаруси (Gammarus pulex), по-рядко с хайвер, личинки и малки на други риби, които се
срещат във водоема.
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр е включен като разпространен
(С) без числени данни за популацията му. Според окончателния доклад на проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“ (МОСВ 2013) дължината на речните участъци, в които се среща в рамките на
зоната е 1829 km. Площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 1050,786 ha.
При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на полевите
проучвания са установени биомаса 5,264 кg/hа и численост/плътност 583,333 екз./hа
Оценката на ПС на вида в зоната е: благоприятно състояние. Установен е в горното течение
на р. Огоста и заустващите в нея реки: Дългоделска Огоста, Костенска Бързия и Ботуня.
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания пригодните местообитания на вида са протичащите през
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка реки.
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Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка и не засягат пригодни местообитания на
вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка реки не засягат пригодни местообитания на вида.
Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или замърсяване на течащи и стоящи
водни тела и не представлява заплаха за местообитанията на вида. Въздействие не се очаква
(степен 0)
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землищата на на гр. Вършец и селата Спанчевци и
Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Балканска кротушка (Gobio kessleri)
Биологични особености: Бентосен реофилен вид от семейство Шаранови (Cyprinidae).
Живее на пасажи от по няколко десетки индивида. Храни се с дънни безгръбначни животни,
диатомови водорасли и детрит. Обитава средните течения на постоянни реки с пясъчно и
чакълесто дъно.
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр е включена като рядък вид (R)
без числени данни за популацията ѝ. Според окончателния доклад на проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) дължината на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната е
149,71 km. Площта на потенциалните местообитания в зоната е 157,44 ha. При картирането
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на полевите проучвания са
установени биомаса 0,23 кg/hа и численост/плътност 200 екз./hа Оценката на ПС на вида в
зоната е: благоприятно състояние. Установено е едно находище в южната част на защитената
зона.
Оценка на популацията в територията на плана: При полевите проучвания в изпълнение
на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) видът не е установен в землищата на на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка реки. В тази част от общината попадат
горните течения на протичащите през нея реки.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или замърсяване на течащи и стоящи
водни тела и не представлява заплаха за местообитанията на вида. Въздействие не се очаква
(степен 0)
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Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землищата на на гр. Вършец и селата Спанчевци и
Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Малка кротушка (Gobio uranoscopus)
Биологични особености: Бентосен реофилен вид от семейство Шаранови (Cyprinidae).
Храни се с с бентосни безгръбначни животни и диатомови водорасли. Обитава горните
течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно и бързи, студени води. Размножава се
в плитки участъци с бързо течение.
Оценка на популацията в зоната: В стандартният формуляр е включена като рядък вид (R)
без числени данни за популацията ѝ. Според окончателния доклад на проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) дължината на речните участъци, в които се среща видът в рамките на зоната е
617 km. Площта на потенциалните местообитания в зоната е 687,13 ha.
Установенаненвнгорните течение на протичащите през защитената зона реки: Стакевска, р.
Лом и Огоста. При картирането по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ, 2013 г в рамките на
полевите проучвания са установени биомаса 0,22 кg/hа и численост/плътност 91,5 екз./hа
Оценката на ПС на вида в зоната е: благоприятно състояние.
Оценка на популацията в територията на плана: При полевите проучвания в изпълнение
на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) видът не е установен в землищата на на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка реки. На база експертна оценка протичащите
през в землищата на на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка реки се определят
като потенциални местообитания на вида с вероятност за присъствие на вида до 75%.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или замърсяване на течащи и стоящи
водни тела и не представлява заплаха за местообитанията на вида. Въздействие не се очаква
(степен 0)
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землищата на на гр. Вършец и селата Спанчевци и
Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
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Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Безгръбначни:
Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартният формуляр на защитената зона
видът е разпространен (С) с численост на популацията му 77436 индивида. При картирането
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І” (МОСВ, 2013) видът е установен в 2 геореферирани
находища. Установените находища са в р. Нишава. В 25 трансекта от по 100 м2 са
установени общо 14 живи екземпляра от целевия вид. Средната стойност на обилието на
вида в зоната е 0,006 екз./м2 (Ab = 0,006±0,02). Площта на ефективно заетите местообитания
от вида, в които той е намерен през периода на изследването е 25,10 ha. Общата площ на
потенциалните местообитания е 1290,61 ha.
Оценка на популацията в територията на плана: Предпочитаните от вида хабитати са
речни участъци с каменист и песъкливо-каменист характер на дъното. Съгласно наличните в
информационната система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания
новопредвидените УЗ в землищата на на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка
са разположени извън границите на пригодни местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или
замърсяване на течащи и стоящи водни тела от значение за оцеляването и не представлява
заплаха за местообитанията на вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Не се предвиждат инфраструктурни проекти и
изграждане на хидротехнически съоръжения, водещи до фрагментация на местообитанията.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения,
препятстващи разпространението на вида. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: При реализирането на проекта за ОУПО Вършец навлизане на отделни
индивиди в границите на новопредвидените УЗ не се очаква. Смъртността ще бъде в
границите на естествената. Въздействия предизвикващи промяна на числеността му няма да
има (степен 0).
Обща оценка на въздействията – не се очакват (степен 1)
Твърдокрили (Coleoptera)
Представителите на твърдокрилите обикновен сечко (Cerambyx cerdo), буков сечко
(Morimus funereus), бръмбар рогач (Lucanus cervus) алпийска розалия (Rosalia alpina) и
миризлив отшелник (Osmoderma eremita) са видове чиито ларви се хранят изключително с
изгнила дървесина от мъртви дървета. Местообитанията на тези видове са широколистни
гори урбанизирането на каквито не е предвидено. Поради слаборазвитата нервна система при
безгръбначните същите са слабо чувствителни към шумови въздействия и човешко
присъствие, но повечето от тях са силно чувствителни към промените в характеристиките на
местообитанията им. Особено уязвими са видовете, чийто жизнен цикъл преминава през
ларвен стадий, за който е необходима жизнена среда различна от тази на имагото и найчесто, когато ларвния стадий преминава във водна среда. Негативните въздействия които са
особено опасни по-отношение на насекомите Insecta са: 100 Култивация (Превръщането на
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необработваемите земи в обработваеми), 102 косене, сечи, 180 изгаряне, 700 замърсяване,
701 замърсяване на води, 702 замърсяване на въздуха, 920 пресъхване и 948 пожар.
Буков сечко (Morimus funereus)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид (R) без данни за числеността на популацията му. В рамките на полевите
проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” са установени 13 геореферирани
находища. Потенциални местообитания в защитената зона са гори с изобилие от мъртва
дървесина и поне 1 дърво във фаза на старост на 1 ха. Чрез моделиране посредством
софтуерът MaxEnt е устновена обща площ на потенциалните местообитания 121855,11 ха от
които подходящи 107776,56 ха.
Оценка на популацията на територията на плана: Според данните от проект „Картиране
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания горските площи в новопредвидената УЗ Са1 долове се
определят като пригодни за буковия сечко (Morimus funereus) местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Горските територии в новопредвидената проектна
ски зона (устройствена зона Ca1/1) в землището на гр. Вършец и с. Спанчедвци са с обща
площ от 1354.35ха ha., което представлява 1.11% от площта на пригодните местообитания на
за буковия сечко (Morimus funereus). На настоящото ниво на проектиране – ОУП на община е
заложено само местоположението на зона Са1/1. На този етап не са определяни детайли
относно вида и капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение на стълбове между
крайните станции и др. На територията на предвидената УЗ При спазване на заложените
конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които окончателния проект на СПУП
следва да се съобрази въздействията от прилагането на плана, поради загуба на
местообитания на вида могат да бъдат сведени до незначителни (степен 1), тъй като в
новопредвидената УЗ Са1/1сечи на дървесна растителност ще се извършат само за просеки за
ски съоръженията.
Фрагментация на местообитания: С прилагането на плана ще бъде засегната незначителна
част от потенциалните местообитания на буковия сечко (Morimus funereus). Поради
незначителната ширина на просеките, които е възможно да бъдат създадени в
новоотредената УЗ Са1/1 пресичането им от имагото няма да бъде ограничено поради което
изолирани фрагменти в местообитанията на вида няма да бъдат създадени. Фрагментацията
ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Поради слабите си възможности за придвижване на големи
местообитания и поради предпочитанията си към гори с изобилие от мъртва дървесина
буковият сечко (Morimus funereus) самостоятелно не напуска местообитанията си.
Разпространението в други територии се извършва пасивно, чрез пренос на заразена
дървесина или попаднали сред нея възрастни индивиди. Въздействия не се очакват (степен
0).
Смъртност: Видът е част от хранителните вериги на дендрофилните птици (кълвачи,
дърволазки), поради което загубата на малък брой индивиди не води до съществени промени
в характеристиката на популацията му, тъй като еволюционно са възникнали
компенсационни механизми, гарантиращи оцеляването му (Пълен цикъл на метаморфозата,
кратка продължителност на живота на имагото и дълъг до 5 години на ларвата при различни
среди на обитаване на фазите от развитието). Дейностите в горите се определят с ЛУП на
ДГС Берковица, който не е част от плана. Поради краткия период на летеж на имагото и
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ниското демографско обилие е възможно загиване само на отделни индивиди. Смъртността
ще бъде в границите на естествените промени. Въздействието върху популацията на вида в
зоната ще е незначително (степен 1).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид (R) без данни за числеността на популацията му. В рамките на полевите
проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” е установено 1 геореферирано
находище в община Белоградчик. Поради невъзможност за отчитане по време на теренната
работа на параметъра брой стари дървета на 1 хектар потенциалните местообитания са
картирани на база експертно мнение по критерий присъствие/отсъствие на стари дървета.
Чрез моделиране посредством софтуерът MaxEnt е установена обща площ на потенциалните
местообитания 31855,79 ха, а на подходящите 20658,10 ха.
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на пригодни
местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: В проекта за ОУПО в границите на потенциалните
местообитания на обикновения сечко (Cerambyx cerdo) няма нови предвиждания.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвиждат дейности в местообитанията на вида,
включително и такива с биокоридорни функции. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна
Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Бръмбар рогач (Lucanus cervus)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид (R) без данни за числеността на популацията му. В рамките на полевите
проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” са установени 12 геореферирани
находища. Общата площ на подходящите местообитания е 26704,75 хектара Общата площ на
потенциалните местообитания е 99857,21 хектара
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Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания горските площи в новопредвидената УЗ Са1 се
определят като пригодни за бръмбара рогач (Lucanus cervus) местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Горските територии в новопредвидената проектна
ски зона (устройствена зона Ca1/1) в землището на гр. Вършец и с. Спанчедвци са с обща
площ от 1354.35ха ha., което представлява 1.11% от площта на пригодните местообитания на
бръмбара рогач (Lucanus cervus). На настоящото ниво на проектиране – ОУП на община е
заложено само местоположението на зона Са1/1. На този етап не са определяни детайли
относно вида и капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение на стълбове между
крайните станции и др. На територията на предвидената УЗ При спазване на заложените
конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които окончателния проект на СПУП
следва да се съобрази въздействията от прилагането на плана, поради загуба на
местообитания на вида могат да бъдат сведени до незначителни (степен 1), тъй като в
новопредвидената УЗ Са1/1сечи на дървесна растителност ще се извършат само за просеки
за ски съоръженията.
Фрагментация на местообитания: С прилагането на плана ще бъде засегната незначителна
част от потенциалните местообитания. С прилагането на плана ще бъде засегната
незначителна част в периферията на потенциалните местообитания на бръмбара рогач
(Lucanus cervus). Поради незначителния размер на площта, която ще бъде засегната с
реализирането му спрямо общата им площ в защитената зона фрагментацията ще бъде
незначителна (степен 1). Поради незначителната ширина на просеките, които е възможно да
бъдат създадени в новоотредената УЗ Са1/1 пресичането им от имагото няма да бъде
ограничено поради което изолирани фрагменти в местообитанията на вида няма да бъдат
създадени. Фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Поради слабите си възможности за придвижване на големи
разстояния и поради предпочитанията си към гори с изобилие от мъртва дървесина бръмбара
рогач (Lucanus cervus) самостоятелно рядко напуска местообитанията си. Поради слабите
летателни способности на вида разпространението в други територии е предимно пасивно,
чрез пренос на заразена дървесина или попаднали сред нея възрастни индивиди. С проекта за
ОУП не се създават непреодолими препятствия за вида. Въздействия не се очакват (степен
0).
Смъртност: Видът е част от хранителните вериги на дендрофилните птици (кълвачи,
дърволазки), поради което загубата на малък брой индивиди не води до съществени промени
в характеристиката на популацията му, тъй като еволюционно са възникнали
компенсационни механизми, гарантиращи оцеляването му (Пълен цикъл на метаморфозата,
кратка продължителност на живота на имагото и дълъг до 5 години на ларвата при различни
среди на обитаване на фазите от развитието). Дейностите в горите се определят с ЛУП на
ДГС Белоградчик, който не е част от плана. Поради краткия период на летеж на имагото и
ниското демографско обилие е възможно загиване само на отделни индивиди. Смъртността
ще бъде в границите на естествените промени. Въздействието върху популацията на вида в
зоната ще е незначително (степен 1).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Алпийска розалия (Rosalia alpina)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид (R) без данни за числеността на популацията му. В рамките на полевите
проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” видът е регистриран в 42
189

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

геореферирани находища. Общата площ на потенциалните местообитания е 59849,55 ха от
които подходящи 35364,51 хектара.
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания горските площи в новопредвидената УЗ Са1 се
определят като пригодни за алпийската розалия (Rosalia alpina) местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Горските територии в новопредвидената проектна ски зона (устройствена зона Ca1/1) в
землището на гр. Вършец и с. Спанчевци са с обща площ от 1354.35ха ha., което
представлява 1.11% от площта на пригодните местообитания на алпийската розалия (Rosalia
alpina). На настоящото ниво на проектиране – ОУП на община е заложено само
местоположението на зона Са1/1. На този етап не са определяни детайли относно вида и
капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение на стълбове между крайните
станции и др. На територията на предвидената УЗ При спазване на заложените конкретни
изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които окончателния проект на СПУП следва да
се съобрази въздействията от прилагането на плана, поради загуба на местообитания на вида
могат да бъдат сведени до незначителни (степен 1), тъй като в новопредвидената УЗ
Са1/1сечи на дървесна растителност ще се извършат само за просеки за ски съоръженията.
Фрагментация на местообитания: С прилагането на плана ще бъде засегната незначителна
част от потенциалните местообитания на С прилагането на плана ще бъде засегната
незначителна част в периферията на потенциалните местообитания на алпийската розалия
(Rosalia alpina). Поради незначителния размер на площта, която ще бъде засегната с
реализирането му спрямо общата им площ в защитената зона фрагментацията ще бъде
незначителна (степен 1). Поради незначителната ширина на просеките, които е възможно да
бъдат създадени в новоотредената УЗ Са1/1 пресичането им от имагото няма да бъде
ограничено поради което изолирани фрагменти в местообитанията на вида няма да бъдат
създадени. Фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Поради слабите си възможности за придвижване на големи
разстояния и поради предпочитанията си към гори с изобилие от мъртва дървесина
алпийската розалия (Rosalia alpina) самостоятелно рядко напуска местообитанията си.
Поради слабите летателни способности на вида разпространението в други територии е
предимно пасивно, чрез пренос на заразена дървесина или попаднали сред нея възрастни
индивиди. С проекта за ОУП не се създават непреодолими препятствия за вида. Въздействия
не се очакват (степен 0).
Смъртност: Видът е част от хранителните вериги на дендрофилните птици (кълвачи,
дърволазки), поради което загубата на малък брой индивиди не води до съществени промени
в характеристиката на популацията му, тъй като еволюционно са възникнали
компенсационни механизми, гарантиращи оцеляването му (Пълен цикъл на метаморфозата,
кратка продължителност на живота на имагото и дълъг до 5 години на ларвата при различни
среди на обитаване на фазите от развитието). Дейностите в горите се определят с ЛУП на
ДГС Белоградчик, който не е част от плана. Поради краткия период на летеж на имагото и
ниското демографско обилие е възможно загиване само на отделни индивиди. Смъртността
ще бъде в границите на естествените промени. Въздействието върху популацията на вида в
зоната ще е незначително (степен 1).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Mиризлив отшелник (Osmoderma eremita)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид (R) без данни за числеността на популацията му. В рамките на полевите
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проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” видът не е регистриран в границите
на защитената зона. Поради невъзможност за отчитане по време на теренната работа на
параметъра брой стари дървета на 1 хектар потенциалните местообитания са картирани на
база експертно мнение по критерий присъствие/отсъствие на стари дървета. Чрез моделиране
посредством софтуерът MaxEnt е установена обща площ на потенциалните местообитания
71207,89 ха от които подходящи 45464,99 хектара.
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания горските площи в новопредвидената УЗ Са1 се
определят като пригодни за миризливия отшелник (Osmoderma eremita) местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Унищожаване на местообитания: Горските територии в новопредвидената проектна ски
зона (устройствена зона Ca1/1) в землището на гр. Вършец и с. Спанчевци са с обща площ от
1354.35ха ha., което представлява 1.11% от площта на пригодните местообитания на
миризливия отшелник (Osmoderma eremita). На настоящото ниво на проектиране – ОУП на
община е заложено само местоположението на зона Са1/1. На този етап не са определяни
детайли относно вида и капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение на стълбове
между крайните станции и др. На територията на предвидената УЗ При спазване на
заложените конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които окончателния
проект на СПУП следва да се съобрази въздействията от прилагането на плана, поради
загуба на местообитания на вида могат да бъдат сведени до незначителни (степен 1), тъй
като в новопредвидената УЗ Са1/1сечи на дървесна растителност ще се извършат само за
просеки за ски съоръженията.
Фрагментация на местообитания: С прилагането на плана ще бъде засегната незначителна
част от потенциалните местообитания на миризливия отшелник (Osmoderma eremita).
Поради незначителния размер на площта, която ще бъде засегната с реализирането му
спрямо общата им площ в защитената зона фрагментацията ще бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Поради слабите си възможности за придвижване на големи
местообитания и поради предпочитанията си към определен вид гори миризливия отшелник
(Osmoderma eremita) самостоятелно рядко напуска местообитанията си. С проекта за ОУП не
се създават непреодолими препятствия за вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Смъртност: С прилагането на плана няма да бъдат засегнати ефективно заети
местообитания, а само определени на база експертна оценка с математически модел
потенциални. Видът е част от хранителните вериги на дендрофилните птици (кълвачи,
дърволазки), поради което загубата на малък брой индивиди не води до съществени промени
в характеристиката на популацията му, тъй като еволюционно са възникнали
компенсационни механизми, гарантиращи оцеляването му (Пълен цикъл на метаморфозата,
кратка продължителност на живота на имагото и дълъг до 5 години на ларвата при различни
среди на обитаване на фазите от развитието). Дейностите в горите се определят с ЛУП на
ДГС Белоградчик, който не е част от плана. Поради краткия период на летеж на имагото и
ниското демографско обилие е възможно загиване само на отделни индивиди. Смъртността
ще бъде в границите на естествените промени. Въздействието върху популацията на вида в
зоната ще е незначително (степен 1).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
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Рисодес (Rhysodes sulcatus)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като много рядък вид (V) без данни за числеността на популацията му. При картирането по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І” видът не е установен в защитената зона. На база експертна
оценка чрез софтуера MaxEnt е определена площта на потенциалните местообитания на вида
в защитената зона която е 3368.02 ha.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен в землищата на
населените места в Община Вършец в които в проекта за ОУП има нови предвиждания, а
новопредвидените в проекта за ОУП УЗ не попадат в границите на потенциални
местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на населените
места в Община Вършец не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се
очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на населените места
в Община Вършец не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват
(степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвиждат дейности в местообитанията на вида,
включително и такива с биокоридорни функции. Не се очакват въздействия (степен 0).
Смъртност Новопредвидените УЗ в землищата на населените места в Община Вършец не
засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна на
числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Грапав бегач (Carabus variolosus)
Биологични особености: Принадлежи към най-едрите бръмбари, които се срещат в Европа.
На дължина достига до 20-33мм. Тялото е черно с лек блясък. Елитрите са набраздени с
дълбоки ямки по което лесно се отличава от другите видове бръмбари. Обитава влажни гори,
блата и реки от 300 до 1200 м н. м. Местообитнията му са край потоци и водни площи.
Зимува в мъртва дървесина или под земята по бреговете на реки и потоци. Ловуват под
водата, където улавя охлюви, малки ракообразни, насекоми и техните ларви и малки рибки.
Активен е главно през нощта.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като много рядък вид (V) без данни за числеността на популацията му. При картирането по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І” видът не е установен в защитената зона. На база експертна
оценка чрез софтуера MaxEnt е определена площта на потенциалните местообитания на вида
в защитената зона която е 823,99 ha.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен в землищата на
населените места в Община Вършец в които в проекта за ОУП има нови предвиждания, а
новопредвидените в проекта за ОУП УЗ не попадат в границите на потенциални
местообитания на вида.
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Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на населените
места в Община Вършец не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се
очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на населените места
в Община Вършец не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия не се очакват
(степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвиждат дейности в местообитанията на вида,
включително и такива с биокоридорни функции. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землищата на населените места в Община Вършец не
засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи промяна на
числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Водни кончета (Odonata)
Кордулегастер (балканско воденичарче) (Cordulegaster heros)
Биологични особености: Един от най-едрите представители на водните кончета (Odonata) в
Европа. Видът е ендемичен за Югоизточна Европа. Имагото се среща през летния сезон от
юни до август, а ларвата обитава предимно реки протичащи на височина над 400м надморско
равнище с каменисто дъно.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид (R) установен в 5 находища. При картирането по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”
са установени 5 находища, едно от които по външни данни. В изследваните 10
трансекта/подтрансекта (в смисъла на методиката) с обща дължина 683,1 км са установени 6
екземпляра от целевия вид. По данни от крайния индуктивен модел на вида за зоната, общата
площ на ефективно заетите местообитания е 16402,30 ха (7,46 % от общата площ на зоната).
Общата площ на потенциалните местообитания на вида за зоната е 15718,59 ha (0,06 % от
общата площ на зоната). Оценката на местообитанията е направена на база честотата на
срещаемост на имагото, без да се отчита разпространението на ларвата.
Оценка на популацията в територията на плана: Предпочитаните от вида хабитати за
ларвата са речни участъци с каменист характер на дъното. Имагото се среща покрай
бреговете на реките, които се обитават от ларвата. Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания пресичащите
новопредвидената УЗ Са1 потоци и приледжащите им брегове се определят като
потенциални местообитания за вида със степен на пригодност от 0,33 до 0,66.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система
Натура 2000 пространствени данни на настоящият етап на проекта за ОУП не се посочва
разположението на бъдещите съоръжения за зимен спорт в границите на новопредвидената
УЗ Са1/1, но по принцип пресичащите планинските склонове потоци са неподходящи за
обособяване в тях на ски писти и влекове поради което очакванията от прилагането на плана
са за незначителни въздействия (степен 1).
Увреждане на местообитания: Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или
замърсяване на течащи и стоящи водни тела от значение за оцеляването и не представлява
заплаха за местообитанията на вида. Въздействието се оценява като незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Не се предвиждат инфраструктурни проекти и
изграждане на хидротехнически съоръжения в защитената зона, водещи до фрагментация на
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местообитанията на ларвата. Като се има предвид незначителната част, която може да бъде
засегната спрямо общата площ на потенциалните местообитания на кордулегастера
(Cordulegaster heros) и добрите летателни способности на имагото фрагментацията ще бъде
незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на съоръжения, препятстващи
разпространението на вида. Разпространението на снесените яйца и ларвите се извършва
пасивно от водното течение, а имагото е с добри летателни възможности. Не се очакват
въздействия (степен 0).
Смъртност: Видът (ларвата и имагото) са част от хранителните вериги на риби, земноводни
и птици, като за оцеляването му е генетично заложена голяма възпроизводствена възможност
гарантираща запазването му. Поради това загиването на отделни индивиди не води до
промени в размера на възпроизвеждащата се популация, за която от значение е главно
наличието на подходящо местообитание. Засегнатата част от потенциалното местообитание е
незначителна и смъртността на индивиди ще бъде в границите на естествената. Въздействия
предизвикващи промяна на числеността няма да има (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Зелено речно водно конче (Ophiogomphus cecilia)*
Биологични особености: Видът е разпространен предимно в средните и долни течения на
големите реки в цялата страна и е типичен равнинен вид (от 30 м докъм 500 м). Ларвите на
вида са представители на пело- и псамореофилните ценози, а имагото обитава отворени
участъци (песъкливи брегове, единични камъни, черни пътища) покрай реки и потоци с побавно течение. Лети от май до август /септември.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като рядък вид (R) установен в 2 находища. При картирането по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”
са установени 2 находища. В изследваните 5 трансекта/подтрансекта (в смисъла на
методиката) с обща дължина 263 км са установени 2 екземпляра от целевия вид. По данни от
крайния индуктивен модел на вида за зоната, общата площ на ефективно заетите
местообитания е 7122,87 ha (3,24 % от общата площ на зоната). Общата площ на
потенциалните местообитания на вида за зоната е 48239,16 ha (21,95 % от общата площ на
зоната). Оценката на местообитанията е направена на база честотата на срещаемост на
имагото, без да се отчита разпространението на ларвата. Установените находища са на
територията на община Чипровци.
Оценка на популацията в територията на плана: Предпочитаните от вида хабитати за
ларвата са песъчливи участъци в реките с по-спокойно течение Имагото се среща покрай
бреговете на реките, които се обитават от ларвата. Имагото се среща покрай бреговете на
реките, които се обитават от ларвата. Съгласно наличните в информационната система
Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания пресичащите новопредвидената УЗ
Са1 потоци и приледжащите им брегове се определят като потенциални местообитания за
вида със степен на пригодност от 0,1 до 0,4.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система
Натура 2000 пространствени данни на настоящият етап на проекта за ОУП не се посочва
разположението на бъдещите съоръжения за зимен спорт в границите на новопредвидената
УЗ Са1/1, но по принцип пресичащите планинските склонове потоци са неподходящи за
обособяване в тях на ски писти и влекове поради което очакванията от прилагането на плана
са за незначителни въздействия (степен 1).
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Увреждане на местообитания: Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или
замърсяване на течащи и стоящи водни тела от значение за оцеляването и не представлява
заплаха за местообитанията на вида. Въздействието се оценява като незначително (степен 1).
Фрагментация на местообитания: Не се предвиждат инфраструктурни проекти и
изграждане на хидротехнически съоръжения, водещи до фрагментация на местообитанията.
Като се има предвид незначителната част, която може да бъде засегната спрямо общата площ
на потенциалните местообитания на офиогомфуса (Ophiogomphus cecilia) фрагментацията ще
бъде незначителна (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на съоръжения, препятстващи
разпространението на вида. Разпространението на снесените яйца и ларвите се извършва
пасивно от водното течение, а имагото е с добри летателни възможности. Не се очакват
въздействия (степен 0)
Смъртност: Видът (ларвата и имагото) са част от хранителните вериги на риби, земноводни
и птици, като за оцеляването му е генетично заложена голяма възпроизводствена възможност
гарантираща запазването му. Поради това загиването на отделни индивиди не води до
промени в размера на възпроизвеждащата се популация, за която от значение е главно
наличието на подходящо местообитание. Засегнатата част от потенциалното местообитание е
незначителна и смъртността на индивиди ще бъде в границите на естествената. Въздействия
предизвикващи промяна на числеността няма да има (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1)
Правокрили Orthoptera
Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides)
Оценка на популацията в зоната: Видът е включен в стандартния формуляр на защитената
зона като рядък без данни за числеността на популацията му. В рамките на полевите
проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І” са установени 3 находища. Установените
находища са в ливади в най-западната част на защитената зона. Общата площ на ефективно
заетите местообитания е изчислена на 80,72 ха Общата площ на потенциалните
местообитания е 35235,97 ха. Значителна част от потенциалните местообитания на вида са
силно деградирали в резултат на паша на разнообразен добитък и това, в комбинация с
климатичните особености на района.
Оценка на популацията в територията на плана: По време на направените от нас
предхождащи изготвянето на ДОСВ наблюдения на територията в която в Проекта за ОУПО
Вършец има предвиждания видът не бе установен. Според наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания, новопредвидените УЗ в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на пригодни местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат потенциални местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка не засягат потенциални местообитания на вида. Въздействие
не се очаква (степен 0)
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
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Прекъсване на биокоридори: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка не засягат потенциални местообитания на вида включително
и такива с биокоридорни функции. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна
Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Пеперуди
Полиоматус (Polyommatus eroides)
Биологични особености: Разпространен предимно в планините до 2300-2400 m, при долна
граница на разпространение 800м. Среща се през месеците юни и юли. Гъсениците се хранят
с растения от родовете Astragalus Chamaecytisus и Genista.
Оценка на популацията в зоната: Видът е включен в стандартния формуляр на защитената
зона като рядък без данни за числеността на популацията му. В рамките на полевите
проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І” видът не е установен. Потенциалните
местообитания на целевия вид в защитената зона са определени посредством моделиране на
база експертна оценка. Общата площ на потенциалните местообитания е 27 995,70 ha по
данни от крайната карта на вида за зоната.
Оценка на популацията в зоната: Видът е включен в стандартния формуляр на защитената
зона като рядък без данни за числеността на популацията му. В рамките на полевите
проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І” видът не е установен. Потенциалните
местообитания на целевия вид в защитената зона са определени посредством моделиране на
база експертна оценка. Общата площ на потенциалните местообитания е 27 995,70 ha по
данни от крайната карта на вида за зоната.
Оценка на популацията в територията на плана: Според наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания, новопредвидените УЗ в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на пригодни местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат потенциални местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка не засягат потенциални местообитания на вида. Въздействие
не се очаква (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка не засягат потенциални местообитания на вида включително
и такива с биокоридорни функции. Не се очакват въздействия (степен 0).
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна
Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
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Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar)
Биологични особености: Среща се по влажни и по-рядко в сухи тревисти места, покрай
канавки изкопи потоци и други източници на влага. Местообитанията на вида са в близост до
езера, канавки, изкопи, потоци, реки и други източници на влага. Гъсеницата се храни
основно със зелените листа на растения от семейство лападови.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като рядък вид (R) без данни за числеността на популацията ѝ. В рамките на полевите
проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” видът е установен в едно
геореферирано находище в най-южната част на защитената зона. Установени са 2 екземпляра
на 980,00 ha. Общата площ на потенциалните местообитания е 13 500,36 ha. Общата площ на
териториите с оптимални условия за популациите на вида според крайната карта е 798,16 ha.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания откритите площи в
новопредвидената УЗ Са1 се определят като потенциални местообитания за вида със степен
на пригодност от 0,2 до 0,5.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система
Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания откритите площи в
новопредвидената УЗ Са1 се определят като потенциални местообитания за вида със степен
на пригодност от 0,2 до 0,5. На настоящото ниво на проектиране – ОУП на община е
заложено само местоположението на зона Са1/1. На този етап не са определяни детайли
относно вида и капацитета на лифт съоръжението, брой и разположение на стълбове между
крайните станции и др. При всички случаи за нуждите на ски зоната ще е необходимо
прокарване на нови просеки с което територията на откритите площи ще бъде увеличена.
Като се има предвид че съоръженията в ски зоната ще бъдат неизползваеми през лятото,
когато имагото е активно и в периода от снасянето на яйцата, превръщането им в гъсеници и
какавидиране въздействията могат да бъдат оценени като незначителни и положителни за
вида.
Увреждане на местообитания: В проекта за ОУПО Вършец с отреждането на УЗ Са1/1 се
очаква увеличаване на откритите площи, а в съществуващите не се предвиждат дейности
свързани с промяна на състава на тревната растителност и изчезване на растенията с които се
храни ларвата. Въздействия в местообитанията не се очакват (степен 0)
Фрагментация на местообитания: С прилагането на плана не се очаква появата на
изолирани един от друг фрагменти в местообитанията на вида. Фрагментация не се очаква
(степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на съоръжения, препятстващи
разпространението на вида. Излюпените от снесените яйца гъсеници не напускат до
какавидирането им територията обрасла с растения с които се хранят, а имагото е с добри
летателни възможности. Не се очакват въздействия (степен 0).
Смъртност: Видът (ларвата и имагото) са част от хранителните вериги на насекомоядните
птици, като за оцеляването му е генетично заложена голяма възпроизводствена възможност
гарантираща запазването му. Поради това загиването на отделни индивиди не води до
промени в размера на възпроизвеждащата се популация, за която от значение е главно
наличието на подходящо местообитание. Засегнатата част от потенциалните местообитания е
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незначителна и смъртността на индивиди ще бъде в границите на естествената. Въздействия
предизвикващи промяна на числеността няма да има (степен 0).
Обща оценка на въздействията – положителни.
Торбогнездница (Eriogaster catax)
Биологични особености: Пеперудата е характерна за пояса на широколистните гори. Обитава
екотонна зона на гори с храсталаци, поляни всред гори. Имагото лети само нощем в кратък
период през есента – октомври. Ларвите му обаче живеят на групи и могат да се намерят
(рядко) напролет по дива круша (Pyrus), сливи (Prunus), трънка (Prunus spinosa), глог
(Crataegus), дъб (Quercus) и топола (Populus). Заплахите за торбогнездницата (Eriogaster
catax) са свързани с тоталната промяна на местообитанията ѝ в които се развива ларвата,
горски пожари, подмяна на видовия състав на насажденията в горите, залесяване с
несвойствени и чужди видове, застрояване на терените, прочистване от храсти, използване
на пестициди и големи инфраструктурни проекти. Обрастването на потенциалните
местообитания и находищата с пионерна храстова растителност (без трайна и дългогодишна
такава) може да бъде отчетено като положително въздействие, тъй като хранителните
растения за ларвата – дива круша (Pyrus), трънка (Prunus spinosa), глог (Crataegus), дъб
(Quercus), топола (Populus) са от пионерните видове, причиняващи обрастването. Имагото е
с кратък жизнен цикъл и е по-слабо чувствително в промените на местообитанията.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като наличен вид без достатъчно достоверни данни (DD). В рамките на полевите проучвания
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” видът не е установен. Чрез
моделиране посредством софтуерът MaxEnt е установена обща площ на потенциалните
местообитания 6 609.17 хa (13.60% от площта на зоната). Общата площ на териториите с
потенциални условия за популациите на вида според крайната карта е 43 650,49 ха,
респективно 19,86% от площта на зоната.
Оценка на популацията в територията на плана: Според наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания, новопредвидените УЗ в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на пригодни местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат потенциални местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка не засягат потенциални местообитания на вида. Въздействие
не се очаква (степен 0)
Фрагментация на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и
селата Спанчевци и Горна Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка не засягат потенциални местообитания на вида включително
и такива с биокоридорни функции. Не се очакват въздействия (степен 0)
Смъртност: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна
Бела речка не засягат пригодни местообитания на вида. Въздействия предизвикващи
промяна на числеността поради повишена смъртност не се очакват (степен 0).
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Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Четириточкова меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като много рядък вид (V), с численост 19572 - 32541 индивида. При полевите проучвания по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” до края на 2012 г. не е установено
нито едно геореферирано находище, но по предварителни данни в зоната има четири
находища. Чрез софтуера MaxEnt е определена площта на потенциалните местообитания на
вида в защитената зона която е 129 686.85 ha, респективно 59.02% от площта на зоната.
Оценка на популацията в територията на плана: Съгласно наличните в информационната
система Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания откритите площи в
новопредвидената УЗ Са1 се определят като потенциални местообитания за вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Съгласно наличните в информационната система
Натура 2000 пространствени данни и нашите проучвания откритите площи в
новопредвидената УЗ Са1 се определят като потенциални местообитания за вида. На
настоящото ниво на проектиране – ОУП на община е заложено само местоположението на
зона Са1/1. На този етап не са определяни детайли относно вида и капацитета на лифт
съоръжението, брой и разположение на стълбове между крайните станции и др. При всички
случаи за нуждите на ски зоната ще е необходимо прокарване на нови просеки с което
територията на откритите площи ще бъде увеличена. Като се има предвид че съоръженията в
ски зоната ще бъдат неизползваеми през лятото, когато имагото е активно и в периода от
снасянето на яйцата, превръщането им в гъсеници и какавидиране въздействията могат да
бъдат оцененни като незначителни и положителни за вида.
Увреждане на местообитания: В проекта за ОУПО Вършец с отреждането на УЗ Са1/1 се
очаква увеличаване на откритите площи, а в съществуващите не се предвиждат дейности
свързани с промяна на състава на тревната растителност и изчезване на растенията с които се
храни ларвата. Въздействия в местообитанията не се очакват (степен 0)
Фрагментация на местообитания: С прилагането на плана не се очаква появата на
изолирани един от друг фрагменти в местообитанията на вида. Фрагментация не се очаква
(степен 0).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на съоръжения, препятстващи
разпространението на вида. Излюпените от снесените яйца гъсеници не напускат до
какавидирането им територията обрасла с растения с които се хранят, а имагото е с добри
летателни възможности. Не се очакват въздействия (степен 0).
Смъртност: Видът (ларвата и имагото) са част от хранителните вериги на насекомоядните
птици, като за оцеляването му е генетично заложена голяма възпроизводствена възможност
гарантираща запазването му. Поради това загиването на отделни индивиди не води до
промени в размера на възпроизвеждащата се популация, за която от значение е главно
наличието на подходящо местообитание. Засегнатата част от потенциалните местообитания е
незначителна и смъртността на индивиди ще бъде в границите на естествената. Въздействия
предизвикващи промяна на числеността няма да има (степен 0).
Обща оценка на въздействията – положителни.
Nymphalis l-album
Биологични особености: Едра (55-62 mm с разперени крила) дневна пеперуда от семейство
Nymphalidae. Мигриращ за България вид известен от 1 екземпляр в София (Борисова
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градина) (Ганев, 1983:92) и по непубликувани данни, 1 екземпляр, от континенталния
биогеографски регион - проход Св. Никола, Западна Стара планина Предните и задните
крила отгоре са червеникаво-кафяви, силно назъбени с черен кант и черни петна, някои от
които са слети. Близо до върха на предното крило и горния външен край на задното крило
има по едно ясно бяло петно, съставено от няколко по-малки петънца. Долната страна на
задните крила е с бяла “чавка” в средата на крилото. В Европа и на Балканите e известна и
като мигрант, но е възможно на места да формира и временни колонии. Има 4 стадия - яйце,
ларва (гъсеница), какавида и имаго (пеперуда). Пеперудата има едно поколение годишно и
лети през юни и юли. След естивация (летен сън: прекарване на летните жеги в неактивно
състояние) и хибернация (зимен сън) лети отново рано напролет през март и април.
Хранителните растения на ларвите са върба (Salix), топола (Populus) и бряст (Ulmus).
Обитава покрайнини на широколистни гори и особено речни долини и брегове, обрасли с
върби и тополи.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като рядък вид (R), без данни за числеността на популацията ѝ. При полевите проучвания по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” до края на 2012 г. е установен 1
екземпляр в едно геореферирано находище. Чрез софтуера MaxEnt е определена площта на
потенциалните местообитания на вида в защитената зона която е 8 665,40 ha. Общата площ
на териториите с оптимални условия за популациите на вида според крайната карта е 227,89
ha.
Оценка на популацията в територията на плана: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания обрасналите с дървесна растителност склонове на
пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове се определят като потенциални за пеперудата
(Nymphalis l-album) местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Според данните от проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“
(МОСВ 2013) и нашите проучвания обрасналите с дървесна растителност склонове на
пресичащите новопредвидената УЗ Са1 долове се определят като потенциални за пеперудата
(Nymphalis l-album) местообитания. На настоящият етап на проекта за ОУП не се посочва
разположението на бъдещите съоръжения за зимен спорт в границите на новопредвидената
УЗ Са1/1, но по принцип пресечените с долове склонове, които се определят като
потенциални местообитания за пеперудата (Nymphalis l-album) са неподходящи за
обособяване в тях на ски писти и влекове. Възможностите за снасяне на яйцатана пеперудата
по върби и тополи и изяждането им от гъсениците ще останат без ограничения поради което
очакванията от прилагането на плана са за незначителни въздействия (степен 1).
Увреждане на местообитания: В проекта за ОУПО Вършец не са предвидени дейности
свързани с промяна на състава на растителността и изчезване на растенията с които се храни
ларвата. Въздействия в местообитанията не се очакват (степен 0)
Фрагментация на местообитания: Засегнатата част от потенциалните местообитания е
пренебрежимо малка поради което въздействията поради фрагментация на местообитанията
ще бъдат незначителни (степен 1).
Прекъсване на биокоридори: Не се предвижда изграждане на съоръжения, препятстващи
разпространението на вида. Излюпените от снесените яйца гъсеници не напускат до
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какавидирането им нападнатите растения с които се хранят, а имагото е с добри летателни
възможности. Не се очакват въздействия (степен 0).
Смъртност: Видът (ларвата и имагото) са част от хранителните вериги на насекомоядните
птици, като за оцеляването му е генетично заложена голяма възпроизводствена възможност
гарантираща запазването му. Поради това загиването на отделни индивиди не води до
промени в размера на възпроизвеждащата се популация, за която от значение е главно
наличието на подходящо местообитание. Засегнатата част от потенциалните местообитания е
незначителна и смъртността на индивиди ще бъде в границите на естествената. Въздействия
предизвикващи промяна на числеността няма да има (степен 0).
Обща оценка на въздействията - незначителни (степен 1).
Мекотели
Бисерна мида (Unio crassus)
Биологични особености: Представител на клас миди (Bivalvia) обитаващ дълбоки течащи
водоеми с пясъчно дъно.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като рядък вид (R) с числеността на популацията му 27410 индивида. В рамките на полевите
проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І, Обособена позиция 1: Картиране и определяне
природозащитното състояние на безгръбначни животни” по време на теренното изследване
са установени 2 геореферирани находища. В изследваните 25 трансекта от по 100 м2 са
установени общо 2 екземпляра (1 жива + 1 черупка) от целевия вид. Средната стойност на
обилието на вида в зоната е 0,0008 екз./м2 (Ab = 0,0008±0,002).. Установените находища са в
р. Превалска и р. Нишава в община Георги Дамяново и община Драгоман. По данни от
крайната карта на разпространението на вида в зоната, общата площ на потенциалните
местообитания е 3426,25 ha. Предпочитаните от вида хабитати с песъклив характер на
дъното заемат около 80 % от общата дължина на реките в ЗЗ. От тях от 10 % до 50 % са в
неблагоприятно състояние.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен в участъците на
протичащите през землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка реки.
Според наличните в информационната система Натура 2000 пространствени данни и нашите
проучвания, новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна
Бела речка са разположени извън границите на пригодни местообитания на вида. Заемащите
от УЗ територии от сушата са напълно неподходящи за вид, обитаващ дълбоки течащи
водоеми с пясъчно дъно.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУП
Пряко унищожаване на местообитания: Поради изискванията за водна среда с определени
характеристики и субстрат бисерната мида (Unio crassus) не се среща на територията на
предвидените с ОУП устройствени зони с възможно строителство в тях. Въздействия не се
очакват (степен 0).
Увреждане на местообитания: Реализирането на плана не е свързано с пресушаване или
замърсяване на водни тела и директно заустване на непречистени води в местообитанията на
вида. Въздействия не се очакват (степен 0).
Фрагментация на местообитания: Не се предвиждат инфраструктурни проекти и
изграждане на хидротехнически съоръжения, водещи до фрагментация на потенциалните
местообитания на вида Въздействия не се очакват (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
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5.A.3. Защитена зона BG0000593 „Билерниците“ за опазване на природните
местообитания на дивата флора и фауна
5.А.3-1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни
местообитания предмет на опазване в Защитена зона BG0000593 „Билерниците“
На територията на Община Вършец попада най-югоизточната част от Защитена зона
„Билерниците“ (с площ от 5.4 ha), в землището на с. Стояново.

Фиг.5-28. Разположение на ЗЗ BG0000593 „Билерниците“
Според представените общи характеристики по Натура 2000 в ЗЗ „Билерниците“ са изявени
за опазване общо 6 типа природни местообитания, от които приоритетен за опазване е 1 тип
природно местообитания (6240*).За всеки отделен тип природно местообитание, включен в
предмета и целите на опазване на защитената зона е представена характеристика за
състоянието и разпространението му спрямо територия, предмет на устройствено планиране.
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion.
В защитена зона „Билерниците“ природно местообитание 3260 заема площ от 1.47 hа, което е
картирано 100% на терен.На ниво защитена зона е оценено в благоприятно природозащитно
състояние.Видовият състав на растителността на природното местообитание е типичен за
него: Potamogeton crispus, Berula erecta, Sparganium erectum, Myriophyllum spicatum.
Предварителният проект на ОУП на Община Вършец не предвижда нови устройствени зони
и/или дейности по гранични територии с местообитание 3260, които да доведат до
нарушаване или друг вид увреждане на биотичните и абиотичните елементи, определящи
качеството на местообитанието, нито за промяна на покритието му в защитената зона.
6240* Субпанонски степни тревни съобщества.
Местообитанието е новоустановено и приоритетно за опазване в защитената зона,
определено на площ от 0.11 ha. Разпространено е в землището на с. Ботуня, Община
Криводол. В съобществата доминират следните видове (или родове): Satureja spp., Achillea
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clypeolata, Gypsophila glomerata, Allium spp., Thymus spp., Muscari racemosum, Theucrium
montanum, Th. polium. В рамките на защитената зона местообитанието е в много добро
състояние и отговаря напълно на изискванията за благоприятно природозащитно състояние.
Предварителният проект на ОУП на Община Вършец не предвижда застрояване и/или
изграждане на инфраструктурни обекти по гранични територии с местообитание 6240, които
да доведат до нарушаване или друг вид увреждане на биотичните и абиотичните елементи,
определящи качеството на местообитанието, нито до промяна на покритието му в
защитената зона.
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс.
Местообитанието е новоустановено за защитената зона, определено на площ от 1.25 ha, от
които 100% картирани на терен по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, МОСВ 2013. Полигоните на
природно местообитание 6240 в рамките на защитената зона са в добро общо състояние и
проявяват ясно основните си характеристики. Липсва фрагментация, храстова и дървесна
растителност, както и инвазивни видове.С предварителния проект на ОУП на Община
Вършец не са предвидени дейности, които да доведат до пряко отнемане на площ от
местообитанието или до влошаване на структурата и функционирането на местообитанието,
нито до промяна на покритието му в защитената зона.
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове.
Местообитанието е новоустановено за защитената зона и е определено на площ от 2.46 ha в
землището на с. Ботуня, Община Криводол.Представлява скали с голям наклон и скални
венци, в които няма антропогенни структури. Оценено е в много добро състояние и
отговарянапълно на изискванията за благоприятно природозащитно състояние.
Предварителния проект на ОУП на Община Вършец не предвижда застрояване и/или
изграждане на инфраструктурни обекти по гранични територии с местообитание 8210, които
да доведат до нарушаване на структурата и на характерния видов състав, нито за промяна на
покритието му в защитената зона.
8310 Неблагоустроени пещери.
Въпреки малката площ на зоната, в нея са регистрирани 9 обекта.Броят на проверените и
изследвани на терен неблагоустроени пещери е 7 обекта.Общата дължина на картираните
подземни галерии в регистрираните пещери е определен на 0.6 km. Пещерите в зоната се
използват от 8 пещеролюбиви вида прилепи, чиято обща численост през лятото достига до
4619 екз. и 0 екз. през зимата.Пещерите са лесно достъпни, намират се в близост до с.
Ботуня, покрай някои от тях минава еко - пътека и повечето са обект на замърсяване,
вандализъм и иманярство. В тази част от защитената зона, попадаща на територията на
Община Вършец няма установени неублагородени пещери. С предварителния проект на
ОУП на Община Вършец не са предвидени дейности, които да доведат до нарушаване на
структурата и характерния видов състав на оценявания тип местообитание, нито за промяна
на покритието му в защитената зона.
91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори.
В защитената зона местообитание 91М0 е представено на площ от 0.52 ha, в землището на с.
Ботуня, Община Криводол. Средната възраст на първия дървесен етаж е определена на около
20 години.Видовият състав на приземната растителност е типичен за този тип гори:
Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys, Brachypodium sylvaticum, Fragaria vesca,
Althaea cannabina и други. С предварителния проект на ОУП на Община Вършец не са
предвидени дейности, които да доведат до нарушаване на структурата и характерния видов
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състав на оценявания тип местообитание, нито за промяна на покритието му в защитената
зона.
Заключение
С проекта на ОУП на Община Вършецне се засягат типовете природни местообитания,
предмет на опазване в защитена зона BG0000593 „Билерниците”. Не съществуват
предпоставки за нарушаване или друг вид увреждане на биотичните и абиотичните
елементи, определящи качеството на посочените в заповедта за обявяване на зоната
природни местообитания, нито за промяна на покритието им в защитената зона.
Съгласно разгледаните в т. 2 други инвестиционни предложения, планове и програми
(ИП/ПП) с потенциал за кумулативно въздействие заедно с отделните елементи на
оценявания проект на ОУП, няма такива, които засягат природни местообитания, включени
в Приложение I на Директива 92/43/EEC.
Предварителния проект на ОУП не внася изменение в площното разпределение на
териториите в защитената зона и съответно не може да допринесе за отрицателен
кумулативен ефект по отношение загубата на площи на местообитания, така и потенциални
местообитания на видове от контактната зона. В резултат от реализацията на проекта за ОУП
и останалите ИП/ПП не се очаква значима промяна в структурата и функциите на типовете
природни местообитания, предмет на опазване в зоната, или предпоставка за промяна на
природозащитната им стойност.
Таблица 5-03. Степента на влияние и въздействие на проекта на ОУП на Община Вършец
върху типовете природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000593
„Билерниците”.
Koд**

Краткот Средно Дългот Време Постоян Кумулати Отрицател
райно трайно райно
нно
но
вно
но

Загуба
(%)

Непряко

Пряко

3260

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

0

6240

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

0

6430

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

0

8210

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

0

8310

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

няма

0

91M0
няма
няма
няма
няма
няма няма
няма
няма
няма
0
**Кодът на защитените местообитания е представен според Заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000593

5.А.3-2. Описание и анализ на въздействието на плана върху видовете предмет на
опазване в защитена зона „Билерниците“
Бозайниници: В заповедтта за обявяване на защитената зона, съгласно чл.6. от ЗБР в
предмета на опазването ѝ са включени местообитанията на 9 вида от бозайниците. От тях на
един вид (Видра Lutra lutra) жизненият цикъл е свързан с наличието на водна среда, а
останалите осем вида са прилепи. От прилепите в предмета на опазването са включени
Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Остроух нощник (Myotis blythii),
Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii),
Трицветен нощник (Myotis emarginatus) и Голям нощник (Myotis myotis).
Тъй като в проекта за ОУПО Вършец в тази част от землището на с. Стояново, което към
настоящия момент е с регистрирани 70 жители устройствената намеса се свежда единствено
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до обозначаване на границите на защитенатата зона и включване на размера на площта ѝ в
баланса на територията на общината в графа „територии за природозащита”, а всички
останали предвиждания са за територии, извън границите ѝ определящи върху
местообитанията на бозайниците в нея ще въздействията от лесоустройствените проекти в
горските територии и дейностите в горското и селското стопанство.
Конкретно с прилагането на плана (обозначаването на границите на зоната и териториите в
нея) въздействия върху местообитанията на бозайниците, които се опазват съгласно
заповедта за обявяването ѝ не се очакват (степен 0).
Влечуги: В заповедтта за обявяване на защитената зона, съгласно чл.6. от ЗБР в предмета на
опазването ѝ са включени местообитанията на двата вида сухоземни костенурки
шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и
обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) за които поради планинския характер
няма достатъчно достоверни данни (категория DD) за числеността им в защитената зона. В
рамките на проект проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І“ и трите вида костенурки не са установени. Тъй
като в проекта за ОУПО Вършец в тази част от землището на с. Стояново, което към
настоящия момент е с регистрирани 70 жители устройствената намеса се свежда единствено
до обозначаване на границите на защитенатата зона и включване на размера на площта ѝ в
баланса на територията на общината в графа „територии за природозащита”, а всички
останали предвиждания са за територии, извън границите ѝ въздействия върху включените в
заповедтта за обявяването на защитената зона влечуги не се очакват (степен 0).
Земноводни: В заповедтта за обявяване на защитената зона, съгласно чл.6. от ЗБР в
предмета на опазването ѝ са включени местообитанията на 1 вид от земноводните
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata).
Оценка на популацията в зоната: Видът е нов за зоната. Присъствието ѝ е регистрирано с
точни географски координати, посредством пряко наблюдение на индивиди (възрастни,
неполово зрели, яйца) или по звук. В рамките на полевите проучвания в зоната са установени
2 екземпляра (възрастни). Изследван е 1 трансект в местообитания на вида с различна степен
на пригодност, с дължина 6204 m. Отчетената стойност на обилието на вида е 0.32 екз. на
1000 m (Ab = 0,32). Общото ефективно заето местообитание на вида в зоната е 33.37 ha.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност на
местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 16.44 ha (25.48% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 20.53 ha (31.82%);
3) Пригодни (клас 2): 9.27 ha (14.37%);
4) Оптимални(клас 3): 18.27 ha (28.33%).
Състоянието на вида в зоната е Неблагоприятно - незадоволително състояние
Тъй като в проекта за ОУПО Вършец в тази част от землището на с. Стояново, което към
настоящия момент е с регистрирани 70 жители устройствената намеса се свежда единствено
до обозначаване на границите на защитенатата зона и включване на размера на площта ѝ в
баланса на територията на общината в графа „територии за природозащита”, а всички
останали предвиждания са за територии, извън границите ѝ въздействия върху
жълтокоремна бумка (Bombina variegata) не се очакват (степен 0).
Риби (Pisces): В заповедтта за обявяване на защитената зона, съгласно чл.6. от ЗБР в
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предмета на опазването ѝ са включени местообитанията на двата вида риби черна
(балканска) мряна (Barbus meridionalis) и балкански щипок (Sabanejewia aurata).
Реализирането на плана не е свързано с пресушаването или замърсяването на водните обекти
в защитената зона, така че целият клас риби не е застрашен от реализирането му.
Въздействията върху всеки един вид ще бъдат както следва:
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)
Оценка на популацията в зоната: При полевите изследвания, видът е установен с добри
численост и биомаса. Площта на потенциалните местообитания на вида в рамките на зоната е
изчислена на 0.685486 ha. Дължината на речните участъци, в които се среща видът в рамките
на зоната е 1.291512 km. Над 90% от дължината на течението в зоната са нефрагментирани от
хидротехнически съоръжения. Повече от 95% от характера на дънния субстрат в зоната е
благоприятен за съществуването на вида. бщата оценка за състоянието на вида в зоната е
Благоприятно състояние.
Съгласно карта на потенциалните местообитания на вида, Черната мряна регистрирана в
близост до село Стояново, Община Вършец.
В проекта за ОУП на Община Вършец не се предвиждат терени за нови хидротехнически
съоръжения или други промени по течението на р. Ботуня, в границите на защитената зона и
в съседство. Прилагането на ОУПО няма да окаже отрицателно въздействие върху
популациите и местообитанията на този вид в защитената зона. Въздействия не се очакват
(степен 0)
1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata)
Биологични особености: Бентосен, реофилен вид. Размножителният период е от края на
април до началото на юни. Плодовитостта на женските е ниска – около 300 хайверни зърна,
които се отлагат направо върху камъните. Храни се с дънни безгръбначни животни и хайвер.
Отрицателно действащи фактори. Загуба на местообитанията, в резултат на
хидротехнически дейности, замърсяване на водите. Голи сечи в планинските райони, водещи
до увеличаване на поройността и затлачване на реките.
Оценка на популацията в зоната: Площта на потенциалните местообитания на вида в
рамките на зоната е изчислена на 0.668 ha. Дължината на речните участъци, в които се среща
видът в рамките на зоната е 1.242 km. Няма засегнати речни участици в резултат на
драгиране и добив на инертни материали. Характерът на дънния субстрат е благоприятен. Не
са установени въздействия от драгиране и добив на инертни материали. Оценката на ПС на
вида 1146 Sabanejewia aurata (Балкански щипок) в BG0000593 „Билерниците“ е
Неблагоприятно-незадоволително състояние.
На територията на Община Вършец, вида е регистриран в близост до с. Стояново. В проекта
за ОУП на Община Вършец не се предвиждат терени за нови хидротехнически съоръжения
или други промени по течението на р. Ботуня, в границите на защитената зона и в съседство.
Прилагането на ОУПО няма да окаже отрицателно въздействие върху популациите и
местообитанията на този вид в защитената зона. Въздействия не се очакват (степен 0).
Безгръбначни животни, включени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС
1032 Бисерна мида/Овална речна мида (Unio crassus)
Оценка на популацията в зоната: При картирането по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” за периода
2011-2012 г. няма установени геореферирани находища. В изследваните 2 трансекта от по
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100 m2 не са установени никакви екземпляри от целевия вид. Средната стойност на обилието
на вида в зоната е 0.0 екз./m2 (Ab = 0,0).
Предпочитаните от вида хабитати с песъкливо-тинест-глинест характер на дъното заемат
около 80% от общата дължина на реката в ЗЗ. Теренните изследвания показаха, обаче, че на
река Ботуня е изграден микроязовир и е силно променен брега на реката, както и
хидроморфологичните условия в нея. Изграждането на микроязовира и спирането на
нормалния воден отток на реката са способствали за отлагането на дебел слой органична
тиня на дъното на реката, който не е подходящ за развитието на мидата. Поради това повече
от 50% от потенциалните местообитания за мидата са силно увредени.
По данни от крайната карта на разпространението на вида в зоната, общата площ на
потенциалните местообитания е 4.19 ha. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е
Неблагоприятно - лошо състояние.
В проекта за ОУП на Община Вършец не се предвиждат терени за нови хидротехнически
съоръжения или други промени по течението на р. Ботуня, в границите на защитената зона и
в съседство. Прилагането на ОУПО няма да окаже отрицателно въздействие върху
популациите и местообитанията на този вид в защитената зона. Въздействия не се очакват
(степен 0).
5.А.4. Защитена зона BG0002090 „Берковица” за опазване на дивите птици
5.А.4-1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни
местообитания предмет на опазване в защитена зона „Берковица“
Защитена зона BG0002090 „Берковица“ не опазва типове местообитания от Приложение I на
Директива 92/43/ЕЕС.
5.А.4-2. Описание и анализ на въздействието на плана върху видове предмет на
опазване в защитена зона „Берковица“.
От територията на Община Вършец, за която е изготвен проекта за ОУПО в границите на ЗЗ
BG0002090 „Берковица” попада югозападната част от землището на с. Драганица. В проекта
за ОУПО всички нови предвиждания и терени, които са получили нов устройствен статут
са разположени извън границите на защитената зона. В частта от землището на с.
Драганица, която е в границите на ЗЗ BG0002090 „Берковица” промяна на предназначението
на земята не се предвижда, а в графичната част на проекта за ОУПО видцовете територии се
обозначават съгласно посочения в легендата на проекта начин. За птиците и
местообитанията им които сед опазват в защитената зона се очакват следните въздействия:
Ливаден дърдавец (Crex crex)
Биологични особености: Прелетно гнездещ за страната вид - приоритетен за опазване и
застрашен от изчезване вид (Приложение 3 на ЗБР). Числеността на националната популация
е 4000 - 8800 токуващи мъжки. (Янков 2007). Обитава влажни ливади с висока трева, а често
и места обрасли с ракита. Гнезди и в селскостопански площи, ниви люцерни и детелини.
Избягва площи с открити водни пространства. Растителната покривка трябва да е поне 20см
висока за да се укрие и не много гъста за да може да се придвижва. Често си сменя
местообитанията и през различните години може да бъде забелязан на различни места.
Появата му в земеделски земи зависи от сеитбооборота. Води нощен начин на живот. През
пролетта долита сравнително късно през април-май. Видът е последователно полигамен.
Най-напред долитат мъжките и с крясъците си привличат женските. След оплождане и
снасяне на яйцата мъжкият се отдалечава и възобновява пеенето си на друго място. След
напускане на гнездото от първото люпило женската е в състояние да отгледа и друго
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поколение ако наблизо има пеещ мъжки. Ливадният дърдавец е сред видовете птици, които
линеят. През юли-август маховите пера опадват, птиците изгубват способността си да летят и
тогава са най-уязвими.Заплаха за вида е ранното косенене, механизацията в селското
стопанство и несъобразния с биологията им сеитбооборот.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като размножаващ се вид с численост 115-120 токуващи мъжки.
Оценка на популацията в територията на плана: Устройствение промени в землището на с
Драганица са за прилежащи на населеното място терени, разположени извън границите на
защитената зона и опазваните в нея местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението тъй като територията за която в проекта за ОУП има нови предвиждания е
разположена извън границите на защитената зона и в нея видът не гнезди. Очакваната от
прилагането на плана смъртност ще бъде в границите на естествената и промени в
числеността им няма да бъдат предизвикани. Въздействия не се очакват –степен 0
Загуба на местообитания: В проекта за ОУПО промяна на предназначението на тревните
съобщества в горски поляни, обработваемите и изоставените земи в землището на с.
Драганица, разположени в границата на защитената зона , промяна на на предназначението
не се предвижда. Въздействия от прилагането на плана поради загуба на местообитания няма
да бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Сив кълвач (Picus canus)
Биологични особености: Постоянен за страната, приоритетен за опазване и застрашен от
изчезване вид. Числеността на популацията му в България е 1500 – 2800 двойки. Обитава
масивни широколистни и смесени гори, големи паркове, градини, гробища и индустриални
зони в населените места, включително и гр. София (Янков 1984). Предпочита букови гори с
много изсъхнала дървесина и прогнили клонове, както и гори с преобладаващо участие на
дървета с по-мека дървесина, елша, бреза трепетлика и ясен, с изгнили дънери, но се среща и
в иглолистни гори. Води оседнал начин на живот, през зимата прелита и на по-дълги
разстояния, но обикновено в границите на местообитанието си. Тъй като е по-рядък вид,
често мъжките се местят от едно обитание в друго, ако на пеенето им не се обади женска. С
образуването на двойката започват да водят оседнал начин на живот. Хранят се на земята,
където търсят мравки и други насекоми, но през зимата са по-чести по дърветата, по които
дълбаят дупки в които гнездят. През зимата се наблюдават и около комини в селата където
търсят привлечени от топлината насекоми.
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на ЗЗ в нея гнездят 5
двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Устройствение промени в землището на с
Драганица са за прилежащи на населеното място терени, разположени извън границите на
защитената зона и опазваните в нея местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи птици, нисък гнездови успех и загиване на
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поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Определящи
ще бъдат въздействията в горите от предвидените по ЛУП на ДГС Берковица дейности които
са извън обхвата на проекта за ОУПО. Въздействия не се очакват (степен 0)
Загуба на местообитания: Местообитанията на вида в защитената зона няма да бъдат
засегнати. Потенциалните гнездови местообитания на вида са разположени извън тази част
от землището на с. Драганица за която се предвиждат устройствени промени. В
постгнездовия период се среща и в населени места извън границите на защитената зона,
включително и на територията на с. Драганица, поради което въздействия от прилагането на
плана поради загуба на местообитания няма да бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Полска бъбрица (Anthus campestris)
Биологични особености: Гнездещо-прелетен и преминаващ за България вид. Обитава
разнообразни открити места и ниви. Гнезди по сухи открити, припечни места, ниви, угари,
пустеещи зами, поляни, пасища, каменисти и песъчливи терени, голи хълмисти ридове, стари
сечища и пожарища, а отделни двойки проникват в покрайнините на селища (Нанкинов
2012) и сметища. Среща се в сухи, горещи, открити терени и пасища с рядка тревиста
растителност и често песъчлива почва, неголеми екстензивно използвани ниви или пустеещи
земи. Понякога и в големи, интензивно използвани земеделски площи с окопни култури.
Избягва стръмни, силно каменисти или обрасли с храсти терени. Обитава предимно
равнините, от морското равнище до около 500 m н.в., по-рядко в планините до около 1300 m
н.в. Гнездото се разполага в ямка на земята и е добре прикрито отгоре от тревна
растителност. Има 1-2 люпила годишно. Снасянето на яйцата от първото люпило у нас
започва през втората половина на май и началото на юни. Снасят 3-6 яйца. Малките напускат
гнездото на около 14 дни, а на възраст около 30 дни са напълно самостоятелни. По време на
миграции не образува големи струпвания.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като рядко срещащ се размножаващ се вид с численост 1 двойка.
Оценка на популацията в територията на плана: Устройствение промени в землището на с.
Драганица са за прилежащи на населеното място терени, разположени извън границите на
защитената зона и опазваните в нея местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУПО
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Определящи
ще бъдат въздействията от горското и селското стопанство в местообитанията ѝ.
Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността поради
безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се очакват (степен - 0).
Загуба на местообитания: Местообитанията на вида в защитената зона няма да бъдат
засегнати. Потенциалните гнездови местообитания на вида са разположени извън тази част
от землището на с. Драганица за която се предвиждат устройствени промени. Въздействия от
прилагането на плана поради загуба на местообитания няма да бъдат предизвикани (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Червеногърба сврачка (Lanius collurio)
Биологични особености: Прелетно гнездещ за България вид. В България е често
разпространена с численост на популацията ѝ 300 000 – 700 000 двойки (Янков 2007).
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Обитава предимно открити, обрасли с храсти местности и покрайнини на гори, до горната
граница на гората, сечища, градски паркове градини и индустриални зони(Янков 2007).
Гнезди ниско по храстите и дърветата. Негативни въздействия за вида са горските пожари и
употребата на инсектициди.
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост в
защитената зона 356 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Гнезди в широколистните гори и
необработваемите земеделски земи с храсталаци в землището на с. Драганица. В
разположените в границите на защитената зона подходящи за гнездене местообитания
промяна на предназначението на земите не се предвижда. В трофичните местообитания на
вида в зоната представляващи селскостопански земи промяна на предназначението също не
се предвижда.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен към антропогенно натоварване, гнезди в населените места и
индустриалните зони. Определящи ще бъдат въздействията от дейностите в горското
стопанство, които се предвиждат по ЛУП на ДГС Берковица и селскостопанските практики,
които не са част от проекта за ОУП. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в
спад на числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се
очакват. (степен 0)
Загуба на местообитания: В землището на с. Драганица в границите на защитената зона
устройствени промени не се предвиждат. Загуба на местообитания няма да бъде
предизвикана (степен 0).
Обща оценка: Въздействия от прилагането на плана не се очакват.
5.А.5. Защитена зона BG0002053 „Врачански балкан” за опазване на дивите птици
5.А.5-1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни
местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0002053 „Врачански балкан“
Защитена зона BG0002053 „Врачански балкан“ не опазва типове местообитания от
Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС.
5.А.5-2. Описание и анализ на въздействието на плана върху видове предмет на
опазване в защитена зона BG0002053 „Врачански балкан“
В границите на ЗЗ BG0002053 „Врачански балкан” попадат части от землищата на гр.
Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово и с.
Стояново.
В проекта за ОУПО новите предвиждания на терени, които са получили нов устройствен
статут са:
В землището на с. Долна Бела речка
- Жм/5 с обща площ 3,51ха от които 1,53 ха в границите на зоната, земеделски земи;
В землището на с. Горна Бела речка;
- Жм/14 с обща площ 6,31ха от които 6,30 ха в границите на зоната, земеделски земи,
от които допълнително които смяна на предназначението на земята се предвижда на
площ 6,08ха
В землището на с. Долно Озирово
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Пп/1 с площ 5ха, с изградена животновъдна ферма, без да се предвижда
предназначението на земята поради действащ ПУП, но без статут на устройствена
зона
- Пп/4 с площ 1.54ха, съществуващ стопански двор, със статут земеделска земя
- Озс/1 с площ 0,08ха от които 0,01ха в границите на защитената зона, обрасли с храсти
и дървесна растителност земеделски земи, които получават статут на зелени площи
В землището на с. Горно Озирово
- Гр/1 с площ 0.69ха земеделски земи за разширение на гробищния парк;
- Пп/1 с площ 3,0 ха земеделски земи
- Пп/2 с площ 2,03 ха земеделски земи
- Пп/3 с площ 2,77 ха застроени терени в които промяна на предназначението на земята
не се предвижда поради одобрен ПУП, но без статут на устройствена зона
- Пп/4 с площ 1,41ха застроени терени, с реализирано строителство и одобрени ПУППРЗ, но без устройствен статут.
- Пп/5 с площ 0,58 ха застроени терени, с реализирано строителство и одобрени ПУППРЗ, но без устройствен статут.
- Жм/9 с площ 1,54 ха застроени терени, с реализирано строителство и одобрени ПУППРЗ, но без устройствен статут.
- Озс/2 с площ 0,20 ха за защитно озеленяване без строителство
- Озс/3 с площ 0,30 ха за защитно озеленяване без строителство
- Озс/5 с площ 0,54 ха за защитно озеленяване без строителство.
-

УЗ Озс представляват тясна незастроена ивица, която се отрежда за озеленяване, без да се
предвижда строителство в нея.
Землищата на селата с. Горна Бела речка, с. Долна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долно
Озирово, за които има нови предвиждания в границите на защитената зона попадат основно
в границите на UTM 10х10 km квадрати FN88, FN98 и FN99, от общо 1225 на територията на
Република България в границите на които е изготвен Атласа на гнездещите птици в България
(Янков, 2007) и в които са извършени орнитологични наблюдения по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“
при изготвяне на Доклада за гнездещите птици в ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“.
Възможното негативно въздействие от реализирането на плана върху защитената зона, се
отнася до временно и краткосрочно безпокойство на някои видове птици, обитаващи
населените места и крайселищните територии, без да се стига до трайното им прогонване от
района. Реализирането на плана не засяга територия, която е от жизнено важно значение за
разпространението на засегнатите птици, предмет на опазване в защитената зона.
В ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“ предмет на опазване съгласно Заповед № РД
801/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20/2012 г.) са 38 вида
птици подлежащи на опазване съгласно чл.6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното
разнообразие и 8 вида, съгласно чл.6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие.
За тези видове птици, очакваните въздействия, ще бъдат разгледани по-долу в ДОСВ, като
оценката ще бъде извършена съгласно екологичната група, към която принадлежат и
местообитанията им:
Видове по чл. 6, ал.1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:
Бял щъркел (Ciconia ciconia)
Биологични особености: Гнездeщо - прелетен и преминаващ за България вид. Размножава се
предимно в населени места. По време на миграции образува различни по големина ята, които
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нощуват в обработваеми площи, люцерни, ливади, пасища, мери и др. подобни, в ниските
части на страната. По-редки са случаите на нощуване върху покриви на сгради в села,
гробища и дървета.
Оценка на популацията в зоната: Числеността му в ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“
съгласно стандартния формуляр на зоната е 12 гнездещи двойки. Гнезди в населените места
в границите на защитената зона, като не се среща на места с надморска височина над 1300м
(Янков 2007).
Оценка на популацията на територията на плана: На територията на община Вършец при
последното преброяване на белия щъркел са установени 12 двойки. Гнездата са разположени
предимно в населените места в ниската част на общината, като разположеното в с. Долно
Озирово гнездо е на стълб преди селото в незастроената част, между футболното игрище и
селото.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като видът е синантропен, броят на заетите гнезда в населените места е относително
стабилен, а числеността на популацията му зависи главно от смъртността и гнездовия успех.
Очакваната от прилагането на плана смъртност сред обитаващите и прелитащите над
защитената зона ще бъде в границите на естествената и промени в числеността им не се
очаква. Въздействията от прилагането на плана не се очакват (степен -0).
Загуба на местообитания: С прилагането на плана се дава възможност за допълнително
застрояване на земеделски земи в землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка,
Горно Озирово и Долно Озирово, без да се засяга клас земно покритие N 10 Влажни ливади,
пасища което е основно трофично местообитание за вида като ще бъдат засегнати класове
земно покритие N12 Обширни зърнени култури и N15 Други обработваеми земи с обща
площ 13,33ха (1,439% от площта им) субоптимални местообитания в които видът се намира
временно (след жътва, разораване) и в които обикновено се срещат скитащи се
неразмножаващи се индивиди. Загубата на местообитания ще бъде незначителна (степен 1).
Обща оценка; Незначителни въздействия (степен 1)
Черен щъркел (Ciconia nigra)
Биологични особености: Гнездещопрелетен вид с численост на популацията му в България
300- 550 двойки (Янков 2007). Гнезди в скалисти места край речни долини, гори и скални
стени. Ловните територии се простират на разстояние 5-10 км от гнездото. Храни се с риба,
малки гръбначни и безгръбначни обитаващи реките и заливните площи. В местата в които
зимува улавя дребни гризачи, насекомоядни, едри насекоми и по-рядко змии и гущери.
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на BG0002053 „Врачански
Балкан“ в защитената зона гнездят 7 двойки. Гнезди по скали и по изключение в иглолистни
гори, а ловните му територии са в коритата на най близките до гнездото реки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездещ в UTM
квадрат FN99 (Петров 2011) в който попада северната част от землището на с. Горно
Озирово в която устройствена намеса не се предвижда.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като видът гнезди в отдалечени и трудно достъпни от с. Горно Озирово места, прогонване на
индивиди от местообитанията им, нисък гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и
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възрастни индивиди с прилагането на плана не се очаква. Очакваната от прилагането на
плана смъртност сред прелитащите и задържащите се в защитената зона ще бъде в границите
на естествената и промени в числеността им не се очаква. Въздействията от прилагането на
плана, изразяващи се в спад на числеността на вида не се очакват (степен 0)
Загуба на местообитания: В защитената зона подходящите гнездови местообитания са
скалисти места и гори край реки в които е възможно гнездене и отглеждане на поколението,
а ловни протичащите в защитената зона реки. В частта от землището на с. Горно Озирово в
които попадат устройствена на меса намеса не се предвижда. Въздействията от прилагането
на плана, поради загуба на местообитания няма да има степен 0 .
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Малка бяла чапла (Egretta garzetta)
Биологични особености: Гнездещо-прелетен за България вид. Гнезди винаги в смесени
колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани. Гнездата са в тръстики
или по върби и тополи (Мичев, 2012). Храни се с малки рибки, жаби и попови лъжички,
водни насекоми и други водни животни. Колониите са разпространени групово по поречието
на р. Дунав и големите реки и други влажни зони в Дунавската равнина, Тракийската низина,
Черноморското крайбрежие и Софийското поле. Неразмножаващи се птици може да бъдат
видени в най-разнообразни водоеми в цялата страна. Заплахи за вида са пресушаването на
влажните зони, безпокойство през периода на размножаване, замърсяване на водите,
бракониерски отстрел.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на ЗЗ BG0002053 „Врачански
Балкан“ е включена като вид от категория DD (без достатъчно достоверни данни).
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не се среща на предвидените УЗ в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово,
тъй като в тях липсват подходящи за него местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като видът не гнезди в защитената зона прогонване на индивиди от местообитанията им,
нисък гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с
прилагането на плана не се очаква. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
прелитащите и задържащите се в зоната птици ще бъде в границите на естествената и
промени в числеността им не се очаква. Въздействията от прилагането на плана, изразяващи
се в спад на числеността на вида не се очакват (степен 0)
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ не са част от подходящи местообитания на
вида. Въздействия от прилагането на плана, поради загуба на местообитания няма да има
(степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Голяма бяла чапла (Egretta alba)
Биологични особености: Гнездeщо-прелетен и зимуващ за страната вид, включен в Червената
книга на България, категория „критично застрашен“. В стандартния формуляр на защитената
зона е включена като зимуващ и преминаващ вид с численост 4 зимуващи и от 1 до 20
преминаващи индивида. Има няколко гнездови находища в плитки водоеми на България: ез.
Сребърна, епизодични случаи на гнездене са наблюдавани в ез. Вая и блата край р. Дунав,
Драгоманското и Алдомировскто блато.
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Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на ЗЗ BG0002053 „Врачански
Балкан“ е включена като вид от категория DD (без достатъчно достоверни данни).
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не се среща в предвидените УЗ в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово,
тъй като в тях липсват подходящи за него местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като видът не гнезди в защитената зона прогонване на индивиди от местообитанията им,
нисък гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с
прилагането на плана не се очаква. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
прелитащите и задържащите се в зоната ще бъде в границите на естествената и промени в
числеността им не се очаква. Въздействията от прилагането на плана, изразяващи се в спад
на числеността на вида не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ не са част от подходящи местообитания на
вида. Въздействия от прилагането на плана, поради загуба на местообитания няма да има
(степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Осояд (Pernis apivorus)
Биологични особености: Прелетно гнездещ за България вид приоритетен за опазване и
застрашен от изчезване (Приложения 2 и 3 от ЗБР). Числеността на популацията му в
България е 450 – 550 двойки. Осоядът е високо специализирана насекомоядна птица. В
местата в които се размножава се храни предимно с ларвите на оси, но в състава на храната
му влизат и с други насекоми, скакалци и гъсеници. Често търси храна по земята. В години
на недостиг на оси се храни и с жаби, змии, млади птици и мишки. За 70% от птиците
териториите за хранене са в границите на 3 км от гнездото, а останалите се отдалечават до
5км. (Irons, 1980). Гнезди на дървета с височина 10- 22м (Домусчиев, 2011). Счита се за доста
толерантен към човека вид (Roberts et al., 1999).
Оценка на популацията в зоната: Числеността му в ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“ е 612 гнездещи двойки като обитава по ниските части, предимно в пояса на широколистните
гори, но по изключение се среща и в иглолистни гори. Откритите сухи тревни съобщества и
храсталаци са подходящо трофично местообитание за вида по време на миграция. Същите
заемат в защитената зона класове земно покритие N 08 Равнини, шубраци, N09 Алпийски и
субалпийски тревни съобщества, N 10 Влажни ливади, пасища, N12 Обширни зърнени
култури и N15 Други обработваеми земи.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездещ в UTM
квадрат FN98 в който попадат землището на с. Горно Озирово и части от землищата на
селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, и Долно Озирово. Новопредвидените УЗ заемат
част от ловните му територии.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Новопредвидените УЗ са разположени извън границите на гнездовите му местообитания.
Безпокойство на гнездещи птици не се очаква. Видът не е в списъка на ловните обекти и
загиване на отделни птици е възможно само в случай на бракониерство. Очакваната от
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прилагането на плана смъртност сред обитаващите защитената зона и прелитащите над нея
ще бъде в границите на естествената и промени в числеността им не се очаква. Въздействия
от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на вида поради безпокойство,
прогонване и смъртност на индивиди не се очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Предвидените УЗ в землищата селата Горна Бела речка, Долна
Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово са разположени извън границите на подходящи
гнездови местообитания на вида. С прилагането на плана се дава възможност за
допълнително застрояване на част от откритите земи в землищата на селата Горна Бела
речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово с обща площ 13,33 ха (или 0,123%
от откритите площи в защитената зона). Загубата на местообитания ще бъде незначителна
(степен 1).
Обща оценка: Незначителни въздействия (степен 1)
Черна каня (Milvus migrans)
Биологични особености: Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти зимуващ за България
вид, включен в Приложения 2 и 3 на ЗБР. В миналото е бил сравнително често срещан около
реките Дунав, Марица и др., както и по Черноморието, но през последните години
числеността на популацията ѝ у нас наброява 130-170 двойки (Нанкинов et al, 2004).
Животът ѝ по принцип е свързан с водата и тя рядко се отдалечава много от водните
басейни, като основният гнездови район е между Източните Родопи и Странджа, в поречието
на р. Тунджа. През размножителния сезон е най-често по р. Дунав и притоците му, поречието
на реките Марица, Тунджа и техните притоци, Сакар, Дервентски възвишения. По време на
скитания и миграции е навсякъде из страната, но по-значима е миграцията по Черноморското
крайбрежие. Има предпочитание към места в близост до влажни зони, дори при засилен
антропогенен натиск (Cramp et al., 1983). Отрицателно действащите фактори водещи до
намаляване на числеността ѝ са: Интензивното земеделие, както и сблъсъкът с
електропроводи, дейности непосредствено около гнездото, отравянето, бракониерският
отстрел, индустриалното и битовото замърсяване на почвите и водите.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на ЗЗ BG0002053 „Врачански
Балкан“ е включена като вид от категория DD (без достатъчно достоверни данни).
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не се среща в предвидените УЗ в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово,
тъй като в тях липсват подходящи за него местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като видът не гнезди в защитената зона прогонване на индивиди от местообитанията им,
нисък гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с
прилагането на плана не се очаква. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
прелитащите и задържащите се в зоната ще бъде в границите на естествената и промени в
числеността им не се очаква. Въздействията от прилагането на плана, изразяващи се в спад
на числеността на вида не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ не са част от ефективно заети, гнездови и
ловни местообитания на вида. Въздействия от прилагането на плана, поради загуба на
местообитания няма да има (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
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Египетски лешояд (Neophron percnopterus)
Биологични особености: Приоритетен за опазване и застрашен от изчезване вид
(Приложение 2 на ЗБР). Размерът на популацията му в България е 70-79 дв. Гнезди
изключително в скални райони. Типично за него е, че една двойка създава няколко гнезда,
които сменя периодично през годините. Разстоянието между тях е 4-5 км. Видът обичайно
лети на дълги разстояния в търсене на храна. Поради влизане в сила на закона за
ветеринарно медицинското дело и задължителното изгаряне на труповете на животни
хранителната база на лешоядите е силно намаляла, числеността им е незначителна спрямо
общата площ на България.
Оценка на популацията в зоната: Числеността му в ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“
съгласно стандартния ѝ формуляр е 1 гнездеща двойка. Откритите сухи тревни съобщества и
храсталаци са подходящо трофично местообитание за вида, както и пътищата където намира
загинали от сблъсък с МПС трупове на животни. Същите заемат в защитената зона класове
земно покритие N 08 Равнини, шубраци, N09 Алпийски и субалпийски тревни съобщества, N
10 Влажни ливади, пасища, N12 Обширни зърнени култури и N15 Други обработваеми земи.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездещ в UTM
квадрат FN99 (Петров 2011) в който попада северната част от землището на с. Горно
Озирово в която устройствена намеса не се предвижда.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като видът гнезди в отдалечени и трудно достъпни от населените места в защитената зона
прогонване на индивиди от местообитанията им, нисък гнездови успех и смъртност сред
новоизлюпените и възрастни индивиди с прилагането на плана не се очаква. Очакваната от
прилагането на плана смъртност сред прелитащите и задържащите се в защитената зона ще
бъде в границите на естествената и промени в числеността им не се очаква. Въздействията от
прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на вида не се очакват (степен 0)
Загуба на местообитания: Предвидените УЗ в землищата селата Горна Бела речка, Долна
Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово са разположени извън границите на подходящи
гнездови местообитания на вида. С прилагането на плана се дава възможност за
допълнително застрояване на част от откритите земи в землищата на селата Горна Бела
речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово с обща площ 13,33 ха (или 0,123%
от откритите площи в защитената зона) в които е възможно откриване на трупове на
животни. Загубата на местообитания ще бъде незначителна (степен 1).
Обща оценка; Незначителни въздействия (степен 1)
Орел змияр (Circaetus gallicus)
Биологични особености: Гнездещо-прелетнен, преминаващ, а в миналото широко
разпространен и често гнездещ в равнини и планини вид (Jordans, 1940), включен в
Приложения 2 и 3 на ЗБР. Числеността на популацията му у нас е нарастваща и наброява
270–320 двойки (Янков, 2007). Гнезди в широколистни, иглолистни и влажни алувиални
гори, храсталаци с дървета (Янков 2007), но се придържа към откритите пространства,
богати на влечуги. Размножава се на територията на цялата страна от май до август. Храни се
с влечуги, земноводни, гризачи и насекоми. Змиите заемат 84,3% от храната му, следвани от
гризачи 5.6%, гущери 4.2%, костенурки 3.8% и други (Bakaloudis, Vlachos 2011).
Стенофагията е основния фактор за разпространението му.
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Оценка на популацията в зоната: Числеността му в ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“
съгласно стандартния ѝ формуляр е 4-8 гнездещи двойки. Гнезди в по ниските части на
зоната, предимно в пояса на широколистните гори, а ловува в откритите сухи и скалисти
места в които числеността на влечугите е по-висока.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездещ в UTM
квадрат FN98 в който попадат землището на с. Горно Озирово и части от землищата на
селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, и Долно Озирово. Новопредвидените УЗ заемат
част от ловните му територии.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Новопредвидените УЗ са разположени извън границите на гнездовите му местообитания.
Безпокойство на гнездещи птици не се очаква. Видът не е в списъка на ловните обекти и
загиване на отделни птици е възможно само в случай на бракониерство. Очакваната от
прилагането на плана смъртност сред обитаващите защитената зона и прелитащите над нея
ще бъде в границите на естествената и промени в числеността им не се очаква. Въздействия
от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на вида поради безпокойство,
прогонване и смъртност на индивиди не се очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Предвидените УЗ в землищата селата Горна Бела речка, Долна
Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово са разположени извън границите на подходящи
гнездови местообитания на вида. С прилагането на плана се дава възможност за
допълнително застрояване на част от откритите земи в землищата на селата Горна Бела
речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово с обща площ 13,33 ха (или 0,123%
от откритите площи в защитената зона). Загубата на местообитания ще бъде незначителна
(степен 1).
Обща оценка: Незначителни въздействия (степен 1)
Тръстиков блатар (Circus aeruginosus)
Биологични особености: Прелетено гнездещ за България вид с численост на гнездовата му
популация 220-240 гнездещи двойки (Янков, 2007). Приоритетен за опазване и застрашен от
изчезване вид (Приложение 2 и 3 на ЗБР). По време на миграции и зимуване обитава
различни естествени и изкуствени влажни зони в ниските части на страната. Гнезди в
обрасли с папур и тръстика места покрай водоемите.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на ЗЗ BG0002053 „Врачански
Балкан“ е включен като вид от категория DD (без достатъчно достоверни данни).
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не се среща в предвидените УЗ в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово, и
не е наблюдаван по време на предхождащите изготвянето на ДОСВ наблюдения.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като видът не гнезди в защитената зона прогонване на индивиди от местообитанията им,
нисък гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с
прилагането на плана не се очаква. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
прелитащите и задържащите се в зоната ще бъде в границите на естествената и промени в
числеността им не се очаква. Въздействията от прилагането на плана, изразяващи се в спад
на числеността на вида не се очакват (степен 0)
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Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ не са част от ефективно заети, гнездови и
ловни местообитания на вида. Въздействия от прилагането на плана, поради загуба на
местообитания няма да има (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Степен блатар (Circus macrourus)
Биологични особености: Приоритетен за опазване и застрашен от изчезване вид
(Приложение 2 и 3 на ЗБР). В България видът е изчезнал като гнездещ и среща се рядко,
главно по време на миграция, най-вече по Черноморското крайбрежие където обикновено са
наблюдавани единични индивиди. Мигрира на относително широк фронт. По време на
пролетната миграция 2012 г. над страната са установени да прелитат общо 25 индивида, от
които 12 са наблюдавани в Южна България и 13 – в Добруджа (Матеева, Янков 2013).
Обитава открити местности, степи, полски райони, ливади, речни долини, блата, езера,
напоследък е установен в житни култури. Храни се главно с дребни гризачи (мишки и
полевки), допълнителен дял заемат гущери и дребни видове птици (предимно наземно
гнездещи видове от разред Passeriformes.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на ЗЗ BG0002053 „Врачански
Балкан“ е включен като вид от категория DD (без достатъчно достоверни данни).
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не се среща в предвидените УЗ в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово и
не е наблюдаван по време на предхождащите изготвянето на ДОСВ наблюдения.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като видът не гнезди в защитената зона прогонване на индивиди от местообитанията им,
нисък гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с
прилагането на плана не се очаква. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
прелитащите и задържащите се в зоната ще бъде в границите на естествената и промени в
числеността им не се очаква. Въздействията от прилагането на плана, изразяващи се в спад
на числеността на вида не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ не са част от ефективно заети, гнездови и
ловни местообитания на вида. Въздействия от прилагането на плана, поради загуба на
местообитания няма да има (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Ливаден блатар (Circus pygargus)
Биологични особености: В началото на миналия век видът е бил съобщаван само като
преминаващ за България вид. През 1987г е потвърдено гнезденето му край Карнобат
(Нягулов 1987г). По късно гнезденето е потвърдено и на други места като през 2000-2005 г
числеността му се оценява на 80- 180 двойки. У нас видът е с нарастваща численост на
популацията която в настоящия момент е 220-270 двойки (Янков, 2007). България е южната
граница на гнездовия му ареал, а зимува в екваториална и южна Африка. Обитава обширни
открити местности, влажни зони, включително влажни ливади, блата и торфища.
Регистриран е да гнезди и в пшеничени ниви. Улавя мишки полевки, земеровки, а също така
дребни птици, земноводни, гущери и насекоми.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на ЗЗ BG0002053 „Врачански
Балкан“ е включен като вид от категория DD (без достатъчно достоверни данни).
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Оценка на популацията в територията на плана: Видът не се среща в предвидените УЗ в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово и
не е наблюдаван по време на предхождащите изготвянето на ДОСВ наблюдения.
Оценка на въздействията от прилагането на плана
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като видът не гнезди в защитената зона прогонване на индивиди от местообитанията им,
нисък гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с
прилагането на плана не се очаква. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
прелитащите и задържащите се в зоната ще бъде в границите на естествената и промени в
числеността им не се очаква. Въздействията от прилагането на плана, изразяващи се в спад
на числеността на вида не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ не са част от ефективно заети, гнездови и
ловни местообитания на вида. Въздействия от прилагането на плана, поради загуба на
местообитания няма да има (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Малък креслив орел (Aquila pomarina)
Биологични особености: Малкият креслив орел един от най-многочислените видове които
прелитат над територията на България по време на миграция. Числеността на гнездещата
популация в България е 350- 400 двойки (Янков 2007). Обитава запазени горски масиви от
бук, дъб или смесени насаждения, стари полезащитни пояси и други горски площи, в близост
до просторни тревни съобщества и край селскостопански земи, които птиците използват за
ловуване. Гнезди основно на широколистни дървета, на височина 6-25 m, по често в
покрайнината на гората (Профиров 2011). Хранителният му спектър включва дребни
бозайници до големината на заек, птици, влечуги, земноводни, насекоми, а в Африка са
наблюдавани и случаи на ограбване на яйцата от гнездата на гнездещите там птици. При
миграции прелитат разстояния от порядъка на 9 350 км по права линия (Meyburg, B.-U. & C.
Meyburg (2009): Голяма част от тях загиват в районите на зимуване (Африка) и Близкия
изток в които не подлежат на опазване според местното законодателство (Mendelssohn and
Paz, 1977; Meyburg et al., 2004). Женската снася 1-3 яйца, но само в годините с изобилие от
храна израства повече от един млад. Обикновено първото излюпило се пиле изяжда
останалите, така че една двойка отглежда успешно едно малко. Полово зрели стават на 3
години. Максималната продължителност на живота е 26 години, но по-голямата част от
птиците доживяват до 19 години. Отрицателно действащите фактори водещи до намаляване
на числеността му са: Разработването на буковите и смесените гори до 1000 m н. в. за
дърводобив, инфраструктурно развитие за туризъм и отдих. Конкуренцията с царския орел
по отношение на храната. (Профиров, Стойчев 2012).
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на ЗЗ BG0002053 „Врачански
Балкан“ е включен като вид от категория DD (без достатъчно достоверни данни).
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не се среща в предвидените УЗ в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово и
не е наблюдаван по време на предхождащите изготвянето на ДОСВ наблюдения.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като видът не гнезди в защитената зона прогонване на индивиди от местообитанията им,
нисък гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с
прилагането на плана не се очаква. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
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прелитащите и задържащите се в зоната ще бъде в границите на естествената и промени в
числеността им не се очаква. Въздействията от прилагането на плана, изразяващи се в спад
на числеността на вида не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ не са част от ефективно заети, гнездови и
ловни местообитания на вида. Въздействия от прилагането на плана, поради загуба на
местообитания няма да има (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Скален орел (Aquila chrysaetos)
Биологични особености: Приоритетен за опазване и застрашен от изчезване вид
(Приложение 2 на ЗБР). Числеността на популацията му в България е 150-170 двойки (Янков
2007). Скалният орел води оседнал начин на живот. Само птиците обитаващи най-северните
части на Европа мигрират на юг, като не се отдалечават на големи разстояния от гнездовите
си местообитания. Най-често мигрират младите, като възрастните по-рядко напускат
териториите си. Гнезди по скали и скални стени и по-рядко по високи дървета. Почти всички
находища са в долини или скални комплекси близо до открити склонове в които птиците
ловуват. Картирани са 70 сигурни и 54 твърде вероятни гнездови находища в цялата страна
(Петров et al 2012). Предпочитана храна са сухоземните костенурки. В гнездата са намирани
остатъци и от лалугери, лисици, зайци, птици, змии и гущери (Петров et al 2012).
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като размножаващ се в зоната вид с численост 5-6 гнездещи двойки. Установените места за
гнездене са в труднодостъпни скалисти места.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не се среща в предвидените УЗ в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово и
не е наблюдаван по време на предхождащите изготвянето на ДОСВ наблюдения. Тъй като
скалния орел (Aquila chrysaetos) прави по няколко гнезда, които периодично сменя, а по
време на гнездене ловува до 7 км от гнездото е възможно гнездещи извън землищата на
селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово двойки, както и
неразмножаващи се скитащи индивиди да навлизат в откритите части от землищата им.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като видът не гнезди в защитената зона прогонване на индивиди от местообитанията им,
нисък гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с
прилагането на плана не се очаква. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
прелитащите и задържащите се в зоната ще бъде в границите на естествената и промени в
числеността им не се очаква. Въздействията от прилагането на плана, изразяващи се в спад
на числеността на вида не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Предвидените УЗ в землищата селата Горна Бела речка, Долна
Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово са разположени извън границите на подходящи
гнездови местообитания на вида. С прилагането на плана се дава възможност за
допълнително застрояване на част от откритите земи в землищата на селата Горна Бела
речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово с обща площ 13,33 ха (или 0,123%
от откритите площи в защитената зона), които са потенциални ловни местообитания за
скитащи в постгнездовия период и неразмножаващи се индивиди.. Загубата на
местообитания ще бъде незначителна (степен 1)
Обща оценка: Незначителни въздействия (степен 1)
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Малък орел (Hieraaetus pennatus)
Биологични особености: Гнездещо прелетен за България вид, приоритетен за опазване и
застрашен от изчезване (Приложение 2 и 3 на ЗБР). Включен в червения списък на световно
застрашените видове (IUCN Red List) в категория – Незастрашен (Least Concern LC).
Числеността на популацията му в България се оценява на 140-200 двойки (Янков 2007).
Гнезди в алувиални или стари гори с изобилие от стари дървета. Двойката винаги има
няколко гнезда, като всяка година ремонтира и използва някое от тях. Гнездата са на скален
корниз или в короната на някое подходящо дърво.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като размножаващ се в зоната вид с численост 1 гнездеща двойка.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не установен като гнездещ в UTM
квадрати FN88, FN98 и FN99 в които попадат землищата на селата с. Горна Бела речка, с.
Долна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долно Озирово, за които има нови предвиждания в
проекта за ОУП. Най-близката гнездеща двойка е регистрирана в землището на с. Миланово.
Ловните ѝ територии са извън обхвата на новите предвиждания в проекта за ОУПО Вършец.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не установен като гнездещ в землищата на селата землищата на селата с. Горна Бела речка, с.
Долна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долно Озирово. Безпокойство на гнездещи птици не
се очаква. Видът не е в списъка на ловните обекти и загиване на отделни птици е възможно
само в случай на бракониерство. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
обитаващите защитената зона и прелитащите над нея ще бъде в границите на естествената и
промени в числеността им не се очаква. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се
в спад на числеността на вида поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не
се очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ в проекта за ОУПО Вършец са
разположени извън границите на гнездови и трофични местообитания на обитаващите
защитената зона индивиди. Загуба на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)
Биологични особености: Прелетногнездещ вид с численост на националната популация 650750 двойки (Янков). До първата половина на 20 век се считал за прелетно скитащ вид за
България, като след това започва да разширява гнездовите си местообитания включително и
сред суходолията на Добруджа. Гнезди на земята, по скали, и по стълбовете на
електропреносната мрежа в гнезда на свраки или прави собствени. Ловува изчаквайки скрит
на някое по-високо място (електропреносната мрежа е предпочитано място) или оглеждайки
от голяма височина с планиращ полет. Храни се предимно с дребни бозайници (много от
белоопашатите мишелови предпочитат лова на мишки, полевки и друга подобна по размери
плячка, което се дължи на сравнително късите му и слаби пръсти на краката.
Оценка на популацията в зоната: Числеността му в ЗЗ BG0002002 „Врачански Балкан“
според стандартния ѝ формуляр е 10-11 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е регистриранн като гнездещ в
UTM квадрати FN88, FN98 и FN99 в които попадат землищата на селата Горна Бела речка,
Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово. Гнезди на отдалечени от
новопредвидените УЗ места, но като толерантен вид ловува и в покрайнините им.
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Очаквани въздействия от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Прогонване на гнездещи двойки, нисък гнездови успех и загиване на поколението поради
свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Подходящите за гнездене
местообитания са в разположените извън обхвата на възможните въздействия горски земи, в
които промяна на предназначението не се предвижда. Въздействията от прилагането на
плана, изразяващи се в спад на числеността на белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) поради
безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се очакват –степен 0.
Загуба на местообитания: Подходящите гнездови местообитания на вида в землищата на
селата землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно
Озирово са в гори в които промяна на предназначението не се предвижда. С прилагането на
плана се дава възможност за допълнително застрояване на част от откритите земи в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово с
обща площ 13,33 ха (или 0,123% от откритите площи в защитената зона), които са
потенциални ловни местообитания за скитащи в пост гнездовия период и неразмножаващи
се индивиди.. Загубата на местообитания ще бъде незначителна (степен 1)
Обща оценка: Незначителни въздействия (степен 1)
Сокол скитник – (Falco peregrinus)
Биологични особености: Гнездящо прелетен за България вид, приоритетен за опазване и
застрашен от изчезване (Приложение 2 на ЗБР). Числеността на популацията му в България
се оценява на 120-180 двойки (Янков). Местата в които гнезди са разположени на скални
венци, проломи и плата с голяма денивелация и разположени в съседство с открити терени,
понякога и по високи сгради в населени места. През последните години е съобщавано
гнездене в северен Рейн- Вестфалиа, където 80% от гнездата са съобщавани за градска среда
(Kramer). Съобщенията за гнездещи и наблюдавани по време на размножителния период
двойки са за Парк хотел Санкт Петербург в Пловдив, Парк- хотел, Москва в София и хотел
България в Бургас. Ловува като следи жертвата си от голяма височина понякога километър.
През есента и зимата по-често навлиза в селища при ловуване.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като срещащ се в зоната вид с численост 1 индивид. Подходящите за гнездене места в зоната
са скалисти места.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е гнездял през миналия век в
скалисти места в южната част на защитената зона, но през последните години гнездене не е
регистрирано.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват тъй като
новопредвидедните в проекта за ОУП УЗ са разположени извън границите на гнездовите му
местообитания. Определящи ще останат въздействията от дейностите в горското и селското
стопанство с които проектът за ОУП няма пряка връзка. Видът не проявява чувствителност
към човешко присъствие и ловува на територията на населените места, като сред жертвите
му са домашния гълъб и домашните пилета. Въздействия от прилагането на плана,
изразяващи се в спад на числеността на сокола скитник поради безпокойство, прогонване и
смъртност на индивиди определено няма да бъдат предизвикани. Определящи ще бъдат
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въздействията от дейностите в горското и селското стопанство. Въздействия от
реализирането на проекта за ОУПО не се очакват- (степен -0)
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на селата Горна Бела речка,
Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово са разположени извън местообитания в
които видът в миналото е гнездял. Видът гнезди и ловува като улавя плячката си във въздуха
в страните в които е с по-голяма численост в населени места, в застроени територии и зелени
площи за обществено ползване. Загуба на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Бухал (Bubo bubo)
Биологични особености: Гнезди в скални пукнатини и надвеси на земята и рядко в хралупи
на дървета в речни долини, скалисти места, близо до пасища, водоеми и населени места.
Много от гнездата му са на места създадени от човешката дейност- изоставени кариери,
поради което в такива райони се наблюдава увеличение на популацията му. Отрицателно
действащите фактори водещи до намаляване на числеността му са: Бракониерски отстрел,
унищожаване и промяна на местообитанията, безпокойство, отравяне с жертви (мишевидни
гризачи), третирани с родентициди. (Боев 2012).
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на ЗЗ в нея гнездят 20
двойки в скалисти места на скални корнизи.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездещ в UTM
квадрати FN88, FN98 и FN99 в които попадат землищата на селата Горна Бела речка, Долна
Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово. Гнезди на отдалечени от новопредвидените УЗ
места, но ловува и в покрайнините им.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват тъй като
проектът за ОУПО не предвижда дейности в гнездовите му местообитания. Определящи ще
останат въздействията от дейностите в горското и селското стопанство с които плана няма
пряка връзка. Видът не е чувствителност към човешко присъствие и често се заселва в нови
местообитания с антропогенен произход. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи
се в спад на числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди няма да
бъдат предизвикани (степен - 0).
Загуба на местообитания: Подходящите гнездови местообитания на вида в землищата на
селата землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно
Озирово са в гори в които промяна на предназначението не се предвижда. С прилагането на
плана се дава възможност за допълнително застрояване на част от откритите земи в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово с
обща площ 13,33 ха (или 0,123% от откритите площи в защитената зона), които са
потенциални ловни местообитания за бухала. Загубата на местообитания ще бъде
незначителна (степен 1)
Обща оценка: Незначителни въздействия (степен 1)
Уралска улулица (Strix uralensis)
Биологични особености: Рядък за България вид от семейство Совови (Strigidae) с численост
на популацията 20-60 гнездещи двойки. В България през размножителния период предпочита
стари букови и буково-елови гори, с много хралупести дървета и в близост до открити
пространства – пасища, ливади, сечища, но в Северна Европа се среща и в иглолистни гори.
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Размножаването ѝ започва през март, когато в планинските гори все още властва зимата и
има дебела снежна покривка. Призивите на мъжкия могат да се чуят по-често в първата
половина на нощта и по рядко на разсъмване. Отглежда потомството си на различни места –
големи хралупи на високи дървета, полухралупи по изгнили пънове, стари гнезда на дневни
грабливи птици или врани, между корените на повалено дърво или направо на земята до
някой пън. Понякога обитава и тавани на самотни постройки в гората. Ловува нощем и при
полумрак, при облачно и мъгливо време и през деня. Ловния район е в покрайнините на
гората – сечища, поляни, ливади, пасища. Основна храна са мишевидните гризачи, но ако те
намалеят ги замества със земеровки, жаби и едри насекоми. Честа жертва са и младите,
недобре летящи пойни птици. Известните находища са в Централна Стара планина и Средна
гора Във втората половина на миналия век е съобщавана за северната част на Западните
Родопи (Петров 1979). Присъствието ѝ се регистрира най-често по обажданията и по погадките
и рядко може да бъде наблюдавана.
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на защитената зона в нея
гнезди 1 двойка. Данните за присъствие на вида са за източната част на защитената зона, в община
Враца (Янков, 2007)
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен да гнезди землищата
на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово. Не ползва
територията им за ловуване, тъй като е извън територията с установени гнездилища.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват поради
разположените на терените в които в проекта за ОУП има предвиждания извън територии с
установени гнездилиша. Въздействия не се очакват (степен 0)
Загуба на местообитания: Местообитанията на вида в защитената зона няма да бъдат
засегнати, поради разположението им извън землищата на селата Горна Бела речка, Долна
Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово в които в проекта за ОУП има нови
предвиждания. Въздействия от прилагането на плана поради загуба на местообитания няма
да бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Планински кеклик (Alectoris graeca graeca)
Биологични особености: Ловен обект включен в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5
на Закона за лова и опазване на дивеча, разрешен за отстрел от 1 октомври до 30 ноември
съгласно Закона за лова и опазването на дивеча (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.). В ареала на
разпространението му у нас са регистрирани 51 локални, географски разделени, обособени,
самостоятелни популации с изключение на Сакар, Странджа и Източни Родопи. Типичните
местообитания на кеклика са скалисти хълмове и карстови терени в планините от 800 m н.в.
до горната граница на гората. Обитава припечни склонове, обрасли със закелавяла храстова
растителност, скалисти дефилета, пустеещи места и др. Среща се и в изредени гори, но там е
по-малоброен. През лятото се изкачва над горната граница над гората. Избягва местата с
дебела снежна покривка и се съсредоточава по заветни топли склонове. Задържа се около
кошарите, където намира храна. През есента се събира на големи ята и прекарва зимата така.
Лети бързо в права линия, немного високо над терена, но е привързан към местообитанията
си и не отлита далеч от тях. По земята бяга бързо. Добре е приспособен към скалния
ландшафт. Негативни въздействия върху вида довели до влошаване на условията на живот и
намаляване на популацията му са изоставянето на обработваемите площи, създаването на
224

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

обширни иглолистни култури и ликвидирането на многобройните кошари, в които преди са
зимували овце.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като постоянен вид с численост 30-50 гнездещи двойки. Гнезди в по-високите части на
северните Старопланински склонове.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен да гнезди в UTM
квадрати FN88, FN98 и FN99 в които попадат землищата на селата Горна Бела речка, Долна
Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово. Гнезди на отдалечени от новопредвидените УЗ
места.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очаква. Видът гнезди на
отдалечени от новопредвидените УЗ места. Планинският кеклик е ловен обект и числеността
му ще бъде в границите на предвижданията в ловоустройствените проекти с които проектът
за ОУП няма връзка. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на
числеността му не се очакват степен 0.
Загуба на местообитания. Новопредвидените УЗ в землищата на селата Горна Бела речка,
Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово са разположени извън местообитанията
на планинския кеклик. Новопредвидените УЗ са прилежащи на населените места и застроени
територии и са неподходящи за гнездене и хранене. Загуба на местообитания не се очаква
(степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Ливаден дърдавец (Crex crex)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като размножаващ се вид с численост 34 двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен да гнезди в UTM
квадрат FN98 в които има предвиждания за нови УЗ Най-близките местообитания в които е
установен като гнездещ са в квадрат и FN99 в който попада землището на с. Ботуня и
северната част от землището на с. Долно Озирово в което в проекта за ОУП всички земи
запазват предназначението си.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението тъй като видът не гнезди на територията в която в проекта за ОУП има нови
предвиждания. Очакваната от прилагането на плана смъртност ще бъде в границите на
естествената и промени в числеността им няма да бъдат предизвикани. Въздействия не се
очакват – степен 0.
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на селата Горна Бела речка,
Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово са разположени извън границите на
подходящи за ливадния дърдавец местообитания. Въздействия от прилагането на плана
поради загуба на местообитания няма да бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
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Малък горски водобегач (Tringa glareola)
Биологични особености: Гнездещ в миналото, мигриращ, летуващ, нередовно зимуващ и
вероятно сега гнездящ вид у нас. Среща се край водоеми, ручеи, реки, локви, блата, езера,
канали, рибарници, морски заливи. Обитава влажни зони предимно по Черноморското
крайбрежие.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като концентриращ се в зоната вид с численост 10 индивида.
Очаквани въздействия от реализирането на инвестиционното предложение:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Северната граница на депото преминава на около 200м от брега и места в които се
концентрира. На брега въздействията от депонирането ще бъдат под прага на чувствителност
на укриващите се птици. Тъй като не гнезди в защитената зона безпокойство на гнездящи
двойки, нисък гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с
реализирането на ИП не се очаква. Очакваната от реализирането на ИП смъртност сред
прелитащите над защитената зона ще бъде в границите на естествената и промени в
числеността им не се очаква. Въздействията от реализирането на ИП, изразяващи се в спад
на числеността на вида не се очакват степен 0.
Загуба на местообитания: Подходящите за вида местообитания в защитената зона са
бреговата незаливаема ивица на преминаващите през защитената зона реки, които в проекта
за ОУП се обозначават като водни площи. Съгласно баланса на територията в проекта за ОУП
същите запазват площта си която е 5% от територията на общината поради което не може да
бъде отчетена загуба на местообитания поради урбанизация. Въздействия от реализирането
на ИП, поради загуба на местообитания не се очакват степен 0.
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Кoзодой (Caprimulgus europaeus)
Биологични особености: Прелетно гнездещ за страната вид, приоритетен за опазване и
застрашен от изчезване (Приложение 3 на ЗБР). Числеността на националната гнездеща
популация е 7000 10000 двойки (Янков). В България се среща от април до октомври.
Пролетната миграция е в началото на май, а есенната – от август до средата на октомври.
Обитава разредени гори с просеки, поляни, сечища, но се среща и в открити местности с
храстова растителност. Ловува през нощта, като летейки с отворена уста лови попадналите в
обсега му насекоми. През деня се укрива в труднодостъпни места, храсталаци и гъсти треви.
Гнезди на земята на припечни места, с тревна настилка или опадала шума, с добър обзор и
положение позволяващо бързо излитане при опасност – просеки, покрай гората и каменисти
места с храсти. Горскостопанската дейност, сечите и направата на просеки и горски пътища
се отразява благоприятно на козодоя. За разлика от повечето птици не каца напречно на
клоните, а се маскира кацайки по дължината на клона. В търсене на храна се отдалечава на
значителни разстояния на места с изобилие от насекоми, торища, обори, ферми и блата.
Регистрира се обикновено нощем тъй като издаваните от него звуци са много характерни и
трудно може да бъде объркан с друга нощна птица. Характерния вик на мъжкия се
регистрира от последната десетдневка на април до началото на юни.
Оценка на популацията в територията на плана: В стандартния формуляр на ЗЗ BG0002053
„Врачански Балкан“ е включен като вид от категория DD (без достатъчно достоверни данни).
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен да гнезди в UTM
квадрати FN88, FN98 и FN99 в които попадат землищата на селата Горна Бела речка, Долна
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Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово (Стойчев, Шурулинков 2007). Гнезди в гори на
отдалечени от новопредвидените УЗ места. В границите на трофичните местообитания на
вида заедно с горите попадат селскостопанските земи и обширните незастроени площи
между сградите.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Тъй като е
нощен вид през дена е укрит на безопасно място, далеч от териториите за които в проекта за
ОУП има предвиждания. Определящи ще бъдат въздействията в горите от предвидените по
ЛУП на ДГС Берковица дейности и селскостопанските практики, които са извън обхвата на
проекта за ОУПО. Въздействията не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Местообитанията на вида в защитената зона няма да бъдат
засегнати. Потенциалните гнездови местообитания на вида в землищата на селата Горна Бела
речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово попадат в устройствена зона гори
в които промяна на предназначението не се предвижда. Видът ловува и в населени места
поради което въздействия от прилагането на плана поради загуба на местообитания няма да
бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Синявица (Coracias garrulus)
Биологични особености: В Световния червен списък от 2016г е включена в под категория
„Незастрашен” (LC). В страната видът се среща през гнездовия сезон и по време на
миграция. Гнездовата популация в Европа е оценена на 53000-110000 двойки, като за
България е 2500-5500 двойки. Гнезди в дупки по дърветата, речни брегове, стръмни скалисти
склонове и хралупи на дървета (орехи и върби). Обитава покрайнините на сухи гористи
райони или открити местности с групички дървета, като често каца по електропроводите от
където наблюдава периметъра в който си намира храна. Отрицателно действащите фактори,
водещи до намаляване на числеността ѝ са: Унищожаване и деградация на местообитанията
ѝ, използване на химични препарати в селското стопанство за борба срещу вредители и
пряко унищожаване (Мичев 2012).
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като гнездещ вид с численост 1 гнездеща двойка.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен да гнезди в UTM
квадрат FN99 в които попадат части землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела
речка, Горно Озирово и Долно Озирово Подходящи гнездови местообитания на вида в
землищата им са широколистните гори, които в които промяна на предназначението не се
предвижда. В границите на трофичните местообитания на вида попадат откритите площи в
части от които попадат новопредвидените устройствени зони.
Очаквани въздействия от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват тъй като не
гнезди на територията на новопредвидените УЗ. Въздействия от прилагането на плана,
изразяващи се в спад на числеността му поради безпокойство, прогонване и смъртност на
индивиди не се очакват - (степен 0).
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Загуба на местообитания: Подходящите за гнездене местообитания в защитената зона са
широколистни гори, които в проекта за ОУП на Община Вършец запазват площта си. С
прилагането на плана се дава възможност за допълнително застрояване на част от откритите
земи в землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно
Озирово с обща площ 13,33 ха (или 0,123% от откритите площи в защитената зона), които са
потенциални ловни местообитания за нея. Загубата на местообитания ще бъде незначителна
(степен 1)
Обща оценка: Незначителни въздействия (степен 1)
Земеродно рибарче (Alcedo atthis)
Биологични особености: Приоритетен за опазване и застрашен от изчезване вид
(Приложение 3 на ЗБР). Числеността на гнездовата популация в България е 1000 – 2000
двойки. Гнезди в дупки по бреговете на реки. Лети ниско над водата или стои кацнало
неподвижно на клонче, надвесено ниско над водата или по камъните от където дебне
жертвите си. Храни се с малки рибки, които лови по водната повърхност, водни насекоми,
ларвите им, мекотели и дребни земноводни. Рядко напуска местообитанията си или
имигрира в други водни басейни.
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост в
защитената зона 2 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездещ са в
квадрат и FN99 в който попада землището на с. Ботуня и северната част от землището на с.
Долно Озирово
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен в постгнездовия период. В подходящи местообитания – рибарници и
зарибени язовири не проявяват реакции на безпокойство спрямо човешко присъствие като се
придържат само на безопасно разстояние. Очакваната поради прилагането на плана
смъртност сред обитаващите защитената зона ще бъде в границите на в границите на
естествената и промени в числеността на гнездещите не се очаква. Въздействията от
прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на популацията му не се очакват
- (степен 0).
Загуба на местообитания: Местообитанията на вида в защитената зона няма да бъдат
засегнати. В северната част от землището на с. Долно Озирово устройствен промени не се
предвиждат. Въздействия от прилагането на плана поради загуба на местообитания няма да
бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Сив кълвач (Picus canus)
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на ЗЗ в нея гнездят 10-15
двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездещ в UTM
квадрати FN88 и FN99 в които попадат най западната част от землището на селата Горна
Бела речка и Долна Бела речка и най северната на с. Долно Озирово в които устройствена
намеса в проекта за ОУПО Вършец не се предвижда. В постгнездовия период може да бъде
видян и в населени места по клоните на стари дървета, предимно орехи и зимата покрай
комините на обитаеми сгради.
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Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Определящи
ще бъдат въздействията в горите от предвидените по ЛУП на ДГС Берковица дейности които
са извън обхвата на проекта за ОУПО. Въздействия не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Местообитанията на вида в защитената зона няма да бъдат
засегнати. Потенциалните гнездови местообитания на вида са разположени извън пределите
на новопредвидените УЗ. В постгнездовия период се среща и в населени места включително
и на територията на тези в които в проекта за ОУП има предвиждания, поради което
въздействия от прилагането на плана поради загуба на местообитания няма да бъдат
предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Черен кълвач – (Dryocopus martius)
Биологични особености: Постоянен за България вид, приоритетен за опазване и застрашен от
изчезване (Приложение 2 на ЗБР). Числеността на гнездещата популация в България е 90
000-150 000 двойки. Обитава предимно стари широколистни гори, градски паркове и
градини, лесопаркове и влажни алувиални гори. По-чест е в планинските райони в които има
компактни горски площи. Черният кълвач, както и повечето от кълвачите не избягват
съжителството с човека и може да бъде видян в градските паркове. Води оседнал начин на
живот, като само през зимата напуща местообитанията си. Негативни въздействия за вида са
унищожаване на местообитанията му поради сечи в горите, отстраняване на старите мъртви
дървета и горски пожари.
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на ЗЗ в нея гнездят 15-20
двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездещ в UTM
квадрат FN99 в които попада най северната част на с. Долно Озирово в която устройствена
намеса в проекта за ОУПО Вършец не се предвижда. В постгнездовия период отделни
индивиди навлиза и на територията на населените места и може да бъде видян по клоните на
стари дървета, предимно орехи и стари сливи.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен към, човешко присъствие, среща се и в населени места и прогонване
вследствие, прилагането на плана не се очаква. Въздействията върху вида ще се определят
основно от дейностите в горското стопанство с които проектът за ОУП няма пряка връзка.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Местообитанията на вида в защитената зона няма да бъдат
засегнати. Потенциалните му гнездови местообитания са разположени извън новите
предвиждания в проекта за ОУПО Вършец в границите на защитената зона. В постгнездовия
период се среща и в населени места, поради което въздействия от прилагането на плана
поради загуба на местообитания няма да бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)
Биологични особености: Постоянен за България, приоритетен за опазване и застрашен от
изчезване вид (Приложение 2 на ЗБР). Числеността на гнездещата популация в България е
90000 - 150000 двойки. Обитава предимно стари широколистни гори, градски паркове и
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градини, лесопаркове и влажни алувиални гори, но също може да бъде видян и по дърветата
на улиците в населени места и индустриални зони. В сравнение с другите кълвачи клюнът на
средния пъстър кълвач е по-малко приспособен за дълбаене, поради което условие за
обитаването му в района е наличието на стари мъртви дървета с полуразлагаща се дървесина
в която да може да издълбае дупка за гнездене. Дърветата в младите гори- до 60 г са с потвърда дървесина и по тези причини се избягват. Гнезди близо до края на гората, която рядко
напуска. Негативни въздействия върху вида са сечите в горите при които се отстраняват
старите мъртви дървета и горски пожари.
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на ЗЗ в нея гнездят 6-12
двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен да гнезди в UTM
квадрати FN88, FN98 и FN99 в които попадат землищата на селата Горна Бела речка, Долна
Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово. Гнезди в гори на отдалечени от
новопредвидените УЗ места като в постгнездовия период отделни индивиди навлизат и на
територията им.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен към, човешко присъствие, среща се и в населени места и прогонване
вследствие, прилагането на плана не се очаква. Въздействията върху вида ще се определят
основно от дейностите в горското стопанство с които проектът за ОУП няма пряка връзка.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящи гнездови местообитания на средния пъстър кълвач
(Dendrocopos medius) в землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно
Озирово и Долно Озирово са горите в които промяна на предназначението не се предвижда.
Въздействия от прилагането на плана от загуба на местообитания няма да бъдат
предизвикани (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos)
Биологични особености: Застрашен от изчезване вид с численост на националната популация
2000 – 3 500 двойки (Спиридонов 2011). Обитава стари гори с мъртви дървета с изгнила
дървесина в която са налични личинки на бръмбарите с които се храни. В иглоистните гори
се среща по-рядко, предимно в гори с мъртви и повалени дървета (Янков 2007).
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на ЗЗ в нея гнездят 3 - 6
двойки. Регистриран е в най-южната част на защитената зона.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не установен като гнездещ в в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово.
Оценка на въздействията от прилагането на плана
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен към, човешко присъствие, среща се и в населени места и прогонване
вследствие, прилагането на плана не се очаква. Въздействията върху вида ще се определят
основно от дейностите в горското стопанство с които проектът за ОУП няма пряка връзка.
Въздействия не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите гнездови местообитания на средния пъстър кълвач
(Dendrocopos medius) са широколистните, дървопроизводителни и защитни гори в които
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промяна на предназначението не се предвижда. С прилагането на плана съществува
възможност за увеличаване на местообитанията му след достигане на зрялост на дървесната
растителност в новопредвидените УЗ Озс. Въздействия от прилагането на плана поради
загуба на местообитания няма да бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)
Биологични особености: Обитава предимно селищата, градините, парковете и зелени площи
в индустриалните зони. Среща се и в овощни градини, открити райони с единични и групи
дървета. Предпочита ивици дървета, храсти и мозайки от тях като не е задължително те да
бъдат в близост до населени места. Видът е уязвим към унищожаване на подходящи
местообитания и ползването на инсектициди.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като постоянен гнездещ вид с численост 80 -120 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е синантропен, гнезди предимно в
населени места включително и в териториите за които в проекта за ОУП има нови
предвиждания.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Сирийският пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) е синантропен вид и гнезди предимно в
населените места на защитената зона. По тези причини прогонване на индивиди и спад в
числеността му не се очакват. Въздействията от прилагането на плана не се очакват - (степен
0)
Загуба на местообитания: Към съществуващите подходящи естествени местообитания с
прилагането на плана ще се прибавят новосъздадените зелени площи с дървета и храсти в
новообособените устройствени зони Озс. Въздействията от прилагането на плана, поради
загуба на местообитания ще положителни +.
Обща оценка: положителни въздействия +.
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra).
Биологични особености: Характерен за степните местообитания вид, като предпочита
открити местности, покрити нарядко с храсталаци. Численоста на популацията му в
България е 3000- 5000 гнездещи двойки, като гезди само в някои райони на БългарияКрайморска Добруджа, Сакар, около Дервентските възвишения, северните части на
източните Родопи, Тракийската низина и долината на р. Струма. Храни се с насекоми, а
извън гнездовия период – повече семена. Оформянето на двойките и песенната активност
започват от началото на февруари. Гнезди на земята. След средата на април снася 3–6 яйца,
които се излюпват 12-40 дни. 20 дни след излюпването малките започват да летят и напускат
гнездото. По Черноморското крайбрежие има две люпила годишно.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като гнездещ вид с численост 10-15 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Конкретно на териториите в които се
предвиждат нови устройствени зони не е установена като гнездеща, тъй като известните
находища са извън границите на защитената зона и само отделни двойки гнездят в
периферията ѝ. Вероятно територията се облита в постгнездовия период, когато птиците се
събират на ята и предприемат скитания.
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Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Видът е
толерантен и в североизточна България дебелоклюни чучулиги се наблюдават съвсем близо
до населените места. Местата в които е регистрирано гнездене са в периферията на
защитената зона, които са отдалечени от териториите за които ОУП има предвиждания.
Определящи ще бъдат въздействията от горското и селското стопанство в защитената зона.
Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността поради
безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се очакват (степен -0).
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на селата Горна Бела речка,
Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово не са част от местообитанията ѝ.
Въздействия поради загуба на местообитания не се очакват (степен 0)
Обща оценка на въздействията – не се очакват (степен 0).
Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla)
Биологични особености: Гнездещо-прелетнен и преминаващ вид, в миналото широко
разпространен в цялата страна, но само на места многоброен, а сега ареалът е разкъсан на
отделни малочислени субпопулации, запазени само в райони с оптимални местообитания.
Числи се към степните видове и се среща в откритите площи със сухи тревни видове по
варовити и калцифилни терени. Обитава открити местообитания, голи или с оскъдна
тревиста растителност. Предпочита сухи каменисти степи и пасища. Среща сe и в
крайморски дюни, обработваеми площи и пустеещи земи. Пристига през април. Към
началото на май женската строи наземно гнездо и снася 3–5 бели или жълтеникави,
изпъстрени със светлокафяви точки яйца. Мътенето продължава 11–13 дни. Малките
напускат гнездото на 10–11 дневна възраст. Възрастните хранят малките с наземни насекоми,
червеи, ларви и др.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на ЗЗ BG0002053 „Врачански
Балкан“ е включен като вид от категория DD (без достатъчно достоверни данни).
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен в тази част на
защитената зона и на териториите в които се предвиждат нови устройствени зони не е
наблюдавана. известните находища са извън границите на защитената зона и само отделни
двойки гнездят в периферията ѝ.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Местата в
които е регистрирано гнезди са в сухи тревни съобщества извън защитената зона.
Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността поради
безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: На територията между селата Горно Озирово и Долно Озирово на
изток и запад от свързващия ги път са налични подходящи местообитания, но като вид
установен само в отделни части на страната в тях гнездене не е регистрирано. Същите са
извън границите на новопредвидените УЗ и въздействия от загуба на местообитания не се
очакват (степен 0).
Обща оценка на въздействията – не се очакват (степен 0).
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Горска чучулига (Lullula arborea)
Биологични особености: Широкоразпространен за страната вид. Обитава смесени,
широколистни закелевели горички, храсталаци и изкуствени борови насаждения, алпийски и
субалпийски тревни съобщества и храсталаци, като гнезди на земята сред горски полянки.
Гнездото е добре маскирано сред тревата, а малките след 14-я ден го напускат. Дава две, а по
някога и три поколения. След приключване на гнездовия период птиците се събират на ята и
слизат на по-ниски места в равнините. Видът е уязвим към унищожаване и деградация на
местообитанията му, както и унищожаване на хранителната база поради пожари и употреба
на инсектициди.
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост в
защитената зона 275 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е широко разпространен в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово.
Гнезди в широколистните гори и необработваемите земеделски земи с храсталаци в ниските
части в тези землища. В постгнездовия период е често срещана на териториите в които в
проекта за ОУП има нови предвиждания.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Видът е с
кратък жизнен цикъл (продължителност на живота 4-6 години), големи възпроизводствени
възможности (снася 3-6 яйца и често с две люпила годишно) и числеността ѝ на дадена
територия зависи основно от числеността на хищниците за които тя е храна. На територията
на предвидените УЗ видът се среща само в постгнездовия период, когато не е чувствителен
към човешко присъствие. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на
числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се очакват.
(степен -0)
Загуба на местообитания: В проекта за ОУПО Вършец промяна на предназначението на
горските земи в землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и
Долно Озирово не се предвижда. В Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и
Долно Озирово. В откритите площи, част от които представляват новопредвидените УЗ се
среща само в постгнездовия период. С прилагането на плана се дава възможност за
допълнително застрояване на част от откритите земи в землищата на селата Горна Бела
речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово с обща площ 13,33 ха (или 0,123%
от откритите площи в защитената зона) които се облитат от ятата в постгнездовия период.
Загубата на местообитания ще бъде незначителна (степен 1).
Обща оценка: Нзначителни въздействия (степен 1).
Червеногърба сврачка (Lanius collurio)
Биологични особености: Прелетно гнездещ за България вид. В България е често
разпространена с численост на популацията ѝ 300 000 – 700 000 двойки (Янков 2007).
Обитава предимно открити, обрасли с храсти местности и покрайнини на гори, до горната
граница на гората, сечища, градски паркове градини и индустриални зони (Янков 2007).
Гнезди ниско по храстите и дърветата. Негативни въздействия за вида са горските пожари и
употребата на инсектициди.
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост в
защитената зона 620 гнездещи двойки.
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Оценка на популацията в територията на плана: Видът е широко разпространен в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово.
Гнезди в широколистните гори и необработваемите земеделски земи с храсталаци в ниските
части в тези землища. Като вид, който се среща и в населените места може да бъде видяна и
на териториите в които в проекта за ОУП има нови предвиждания.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен към антропогенно натоварване, гнезди в населените места и
индустриалните зони. Определящи ще бъдат въздействията от дейностите в горското
стопанство, които се предвиждат по ЛУП на ДГС Берковица и селскостопанските практики,
които не са част от проекта за ОУП. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в
спад на числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се
очакват. (степен 0)
Загуба на местообитания: Като вид който се среща и в градски паркове градини и
индустриални зони, често по огради и електропроводи от които дебне жертвата си с
прилагането на плана загуба на местообитания няма да бъде предизвикана (степен 0).
Обща оценка: Въздействия от прилагането на плана не се очакват.
Черночела сврачка (Lanius minor)
Биологични особености: Гнездещо прелетен за България вид с численост на популацията
5000 15000 двойки. Гнезди в открити терени и пасбища, сухи тревни съобщества в скалисти
терени, а също така и в лозя паркове, овощни градини, крайпътни и крайречни насаждения,
градове села и индустриални зони. Храни се с насекоми, които дебне от стълбове, храсти,
клони на дървета и др. Намаляването на числеността ѝ в Западна Европа се дължи предимно
на употребата на растителнозащитни препарати в селскостопанските земи.
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост в
защитената зона 10-25 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездещ в UTM
квадрати FN98 и FN99 в които попадат части от землищата на селата Горна Бела речка,
Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово с вероятен брой гнездещи двойки 1-2.
Подходящите за гнездене местообитания в тях са широколистните, дървопроизводителни и
защитни гори в които промяна на предназначението не се предвижда, откритите терени и
пасбища, сухите тревни съобщества в скалисти терени, лозята, зелените площи за
обществено ползване паркове, терените с трайни насаждения, крайпътните и крайречни
насаждения и застроените територии.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен към антропогенно натоварване, гнезди в населените места и
индустриалните зони, като е регистрирана и на територията на гр. София. Намаляването на
числеността ѝ в Западна Европа се дължи предимно на употребата на растителнозащитни
препарати в селскостопанските земи. Определящи ще бъдат въздействията от дейностите в
горското и селското стопанство които не са част от проекта за ОУП. Въздействия от
прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността поради безпокойство, прогонване
и смъртност на не се очакват (степен - 0).
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Загуба на местообитания: Като вид който се среща и в населени места, градски паркове
градини и индустриални зони с прилагането на плана загуба на местообитания няма да бъде
предизвикана (степен 0).
Обща оценка: не се очакват въздействия (степен 0)
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)
Биологични особености: Обитава храсталаци и открити сухи места с храсти от драка, шипка,
паркове и градини в населени места и индустриални зони. Числеността на популацията му в
България е 4000 – 10000 двойки. Потенциални местообитания за вида са налични в
храсталаците в горските площи и необработваемите земи в защитената зона. Ястребогушото
коприварче е насекомояден вид. Търси насекоми по земята и сред храстите, в дворове и
градини, поради което урбанизацията със създаването на нови зелени площи не води до
намаляване на местообитанията му. Най-значимо от негативните въздействия е употребата
на растителнозащитни препарати в селскостопанските земи.
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост в
защитената зона 40-80 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен като гнездещ в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово.
Най-близките землища в които е регистрирано гнездене са в община Своге.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
е толерантен към човешко присъствие, гнезди и в населени места и индустриални зони и
безпокойство, прогонване на гнездещите двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Търси
насекоми по земята и сред храстите, в дворове и градини, поради което урбанизацията със
създаването на нови зелени площи не води до намаляване на местообитанията му. Тъй като
не е установен като гнездещ вид в тази част на страната въздействията от прилагането на
плана, изразяващи се в спад на числеността му не се очакват степен-0.
Загуба на местообитания: Подходящите за гнездене местообитания в защитената зона са
храсталаци и открити сухи места с храсти от драка, шипка, паркове и градини в населени
места. С прилагането на плана загуба на местообитания няма да бъде предизвикана (степен
0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)
Биологични особености: Гнездещо-прелетен за България и разширяващ ареала си вид.
Разпространена е в почти цяла Югоизточна Европа, Мала Азия и западните части на Иран.
Гнезди главно в стари, предимно естествени широколистни гори, съставени от полски ясен
(Fraxinus oxycarpa), дъб (Quercus spp.), бук (Fagus silvatica, Fagus orientalis) и др.
Сравнително по-рядко стари овощни градини, изкуствени насаждения, градски паркове и
градини. Находищата са от морското равнище до 400 - 800 m н. в.
Оценка на популацията в зоната По данни от стандартния формуляр видът е с численост в
защитената зона 56 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е регистриранн като гнездещ в
UTM квадрати FN88 и FN98 в които попадат части от землищата на селата Горна Бела речка,
Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово.
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Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
е толерантен към човешко присъствие, гнезди и в населени места и индустриални зони,
регистриран е и в двора на британското посолство в София поради което безпокойство,
прогонване на гнездещите двойки, нисък гнездови успех и загиване на поколението поради
свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Търси насекоми по земята и сред
храстите, в дворове и градини и урбанизацията със създаването на нови зелени площи не
води до намаляване на местообитанията ѝ. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи
се в спад на числеността ѝ не е очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите местообитания в защитената зона гори, храсталаци,
паркове, овощни градини, крайпътни и крайречни насаждения в землищата на селата Горна
Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово запазват площта си а с
отреждането на новите УЗ Озс и зелените площи увеличават площта си. Въздействия от
прилагането на плана поради загуба на местообитания няма да бъдат предизвикани (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Градинска овесарка (Emberiza hortulana)
Биологични особености: В България видът е прелетно гнездещ, като мигрира до местата в
които зимува. Приоритетен за опазване и защитен от изчезване вид. Общата численост на
гнездещата популация в България е между 25000 и 75000 двойки (Янков). Обитава
храсталаци и тревни съобщества в разредени гори или фрагментирани със синури и храсти
земеделски земи. Във Франция е характерна и за местообитания, които са нехарактерни за
другаде - често се среща в лозя. Видът е заплашен от изчезване поради това, е считан за
ценен деликатес в западна Европа, главно Франция и Италия. В миналото е бил улавяна с
мрежи угоявана в клетки и изпичана след удавяне в бренди. До обявяването ѝ за защитен вид
до 50000 птици са били улавяни годишно - колкото е референтната за България популация. В
някои заведения се предлага като деликатес на много висока цена. В страните от
Европейския съюз е защитен вид, но в някои райони на Франция (Аквитания) са
регистрирани нарушения, въпреки високите глоби 15000 евро и конфискация на уредите и
автомобила, ако такъв е бил използван, тъй като е ценена като блюдо за крале и личности с
високо финансово състояние. При нормални условия видът е с ниска демографска уязвимост.
Снася 4–6 яйца, които мъти 11-12 дни. Дава до две поколения годишно. Малките след 10-15
дни напускат гнездото. Половозрели са след 1 година. Видът е със средна продължителност
на живота 5,8 години (Moller 2006) при 60% естествена годишна смъртност на
едногодишните.
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост в
защитената зона 227 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е регистриранн като гнездещ в
UTM квадрати FN88 и FN98 в които попадат части от землищата на селата Горна Бела речка,
Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово. Подходящите места за гнездене са
храсталаци и открити сухи места с храсти от драка, шипка, паркове и градини в населени
места.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Прогонване на гнездещи двойки, нисък гнездови успех и загиване на поколението поради
свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Видът е толерантен към човешко
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присъствие и е наблюдаван от автора на тази част на доклада в урбанизирани територии
(местността Мапи в землището на гр. Созопол, на около 30 м от построения ваканционен
комплекс, където гнезди в храсти (Вълчанов непубл). Определящи ще бъдат въздействията
от горското и селското стопанство в защитената зона. Въздействия от прилагането на плана,
изразяващи се в спад на числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на
индивиди не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите за гнездене местообитания в защитената зона са
храсталаци и открити сухи места с храсти от драка, шипка извън границите на
новопредвидените устройствени зони, а също паркове и градини в населени места.. Загуба на
местообитания няма да бъде предизвикана (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Видове по чл.6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:
Малък ястреб (Accipiter nisus)
Биологични особености: Резидентен и гнездещ за България вид, като обитаващите северните
части на континента мигрират и зимуват на юг. Зимуващи птици могат да бъдат
наблюдавани в населените места, включително и големи градове. Видът е с численост на
националната популация 1500- 2000 гнездещи двойки (Янков 2007) и е защитен на
територията на цялата страна (Приложение 2 и 3 на ЗБР). Гнезди в широколистни гори, но
също така и в населени места паркове, градини и индустриални зони. Гнезди по дърветата,
като предпочита изоставени гнезда на вранови птици. Разполага гнездото на дърво на
височина 4 – 22м. Местните птици ловуват в покрайнините на гората, но прелетните и
зимуващите могат да бъдат наблюдавани в различни местообитания, също и населени места.
По време на миграции лети поединично или на малки ята. Храни се основно с птици, помалко с бозайници, като ловува практически навсякъде (Jonsson 2006, Marquiss & Newton
1982, Wyllie 1985, Симеонов и кол. 1990).
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като гнездещ вид с численост 3-5 гнездещи двойки. Потенциалните гнездови местообитания
на вида в зоната са горите, ивиците и групи дървета, трайните насаждения, парковете и
градините в населените места. Потенциалните ловни местообитания са най-вече тревните
местообитания, храсталаците, обработваемите площи и горите.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен да гнезди в UTM
квадрати FN88, FN98 и FN99 в които попадат землищата на селата Горна Бела речка, Долна
Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово. Гнезди в гори на отдалечени от
новопредвидените УЗ места като територията им се облита от ловуващи, гнездещи в горите и
мигриращи индивиди.
Оценка на въздействията от прилагането на ОУПО:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не проявява чувствителност към човешко присъствие. Местните птици ловуват в
покрайнините на гората, но прелетните и зимуващите могат да бъдат наблюдавани в
различни местообитания, също и в населени места. В населените места улавя пилета,
домашни гълъби, врабчета и други гнездещи на територията им диви птици. Въздействия от
прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността му не се очакват - (степен 0).
Загуба на местообитания: Гнездовите му местообитания попадат в клас земно покритие
смесени гори и широколистни листопадни гори, които няма да бъдат засегнати с прилагането
на плана. Ловува в открити площи и на територията на населени места. По тези причини
урбанизацията не води до промяна на площта на местообитанията му. Въздействия от
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прилагането на плана, поради загуба на местообитания няма да бъдат предизвикани (степен
0).
Обща оценка на въздействията - не се очакват (степен 0)
Обикновен мишелов (Buteo buteo)
Биологични особености: Числеността на популацията му в България е 2500 – 4000 двойки, но
е един от масовите мигранти както през есента така и през пролетта. Гнезди на дървета, като
размерите на гнездото могат да достигнат до 1м в диаметър и 0,8 м височина, така, че при
наличие на гнездо в района то лесно може да бъде открито. Обикновено дебне жертвите си
от клони, стълбове на електропреносната мрежа, колове на огради или реейки се във въздуха.
В хранителния му спектър влизат 257 животински вида 37% дребни бозайници, основно
полевки (Microtus arvalis), 59% птици, 1% влечуги и земноводни и 2% риба (Hastädt, V. &
Sömmer, P). През зимата е чест край пътищата, където се струпват дребни пойни птици, като
в състава на храната му влизат и загинали от автомобилите животни. Среща се и в по-големи
населени места.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като размножаващ се в зоната вид с численост 15-20 гнездещи двойки. Разпределението на
гнездещите двойки е равномерно във всички квадрати в защитената зона.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен да гнезди в UTM
квадрати FN88, FN98 и FN99 в които попадат землищата на селата Горна Бела речка, Долна
Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово. Гнезди в гори на отдалечени от
новопредвидените УЗ места като територията им се облита от ловуващи, гнездещи в горите и
мигриращи индивиди. Зимуващи и прелитащи птици ловуват в откритите площи и покрай
пътищата.
Очаквани въздействия от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очаква. Подходящите за
гнездене местообитания на обикновения мишелов са в отдалечени от новопредвидените УЗ
места в горите, където въздействията от дейностите в зоните са недоловими. Зимуващите и
ловуващи покрай пътищата птици не проявяват чувствителност към човешко присъствие и
автомобилния трафик. Определящи ще бъдат въздействията в горите от предвидените по
ЛУП на ДГС Берковица дейности, които са извън обхвата на проекта за ОУПО. Въздействия
не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите за гнездене местообитания в защитената зона са
широколистните гори, в които промяна на предназначението на земите не се предвижда, а
трофичните откритите площи, обработваеми и необработваеми земи. С прилагането на плана
се дава възможност за допълнително застрояване на част от откритите земи в землищата на
селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово с обща площ
13,33 ха (или 0,123% от откритите площи в защитената зона) които се облитат от ятата в
постгнездовия период. Загубата на местообитания ще бъде незначителна (степен 1).
Обща оценка: Незначителни въздействия (степен 1).
Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus)
Биологични особености: Широко разпространен в България вид, обявен за защитен. Само в
най-северните райони на Европа е прелетен, а в останалите части може да бъде видян
целогодишно. Гнезди най-често в изоставени гнезда на врани свраки или други сравнително
едри птици, понякога в градовете гнезди по високи сгради, като избира обикновено някой
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отвор в стена защитен от вятъра включително и в индустриални зони. Предпочита открити
местности и избягва гъсти и затворени гори. Често може да се види да лети над поляни, ниви
и ливади. През последните години се наблюдава гнездене и на покривите на сгради в
бившите селскостопански дворове и електрически стълбове. В хранителния ѝ спектър влизат
дребни пойни, гризачи и насекоми, които летят на малка височина или улавя на земята.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като размножаващ се в зоната вид с численост 13-40 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен да гнезди в UTM
квадрати FN88, FN98 и FN99 в които попадат землищата на селата Горна Бела речка, Долна
Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово. Зимуващи и прелитащи птици ловуват в
откритите площи, покрай пътищата и селските дворове.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Освен
в горите видът гнезди и на електрически стълбове, по сгради и в зелени площи в населени
места, като често ловува в дворове, като напада млади пилета, врабчета и млади гълъби.
Наблюдавана е да ловува и в големи градове. Не се очаква отрицателно въздействие върху
вида изразяващо се в безпокойство, загиване на поколението по време на гнездене и спад в
числеността на вида (степен 0).
Загуба на местообитания: Въздействия от прилагането на плана поради загуба на
местообитания няма да бъдат предизвикани, тъй като освен в гори и земеделски земи, гнезди
и ловува в населени места, включително и в индустриални зони (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Сoкол орко (Falco subbuteo)
Биологични особености: Прелетногнездещ за България вид с численост на националната
популация 600-1200 двойки. Приоритетен за опазване и защитен на територията на страната
вид (Приложение 2 и 3на ЗБР). Предпочита степи и други подходящи открити местности
покрити нарядко с дървета. Гнезди в широколистни, иглолистни и влажни алувиални гори.
Не се среща в градски или заселени от човека зони. Подобно на другите соколи гнезди в
изоставени гнезда от вранови птици най-често на чавки.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като гнездещ и преминаващ вид с численост 3-5 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е регистриранн като гнездещ в
UTM квадрати FN88 и FN98 в които попадат части от землищата на селата Горна Бела речка,
Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездещи двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очаква. Не гнезди на
терените в землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно
Озирово в които проектът за ОУПО Вършец се предвиждат устройствени промени.
Очакваната от прилагането на плана смъртност ще бъде в границите на естествената и
промени в числеността на вида няма да бъдат предизвикани. Въздействия от прилагането на
плана, изразяващи се в спад на числеността на сокола орко (Falco subbuteo) не се очакват
(степен - 0)
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Загуба на местообитания: В проекта за ОУПО Вършец промяна на предназначението на
горските земи, гнездови местообитания на вида в землищата на селата Горна Бела речка,
Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово не се предвижда. С прилагането на плана
се дава възможност за допълнително застрояване на част от откритите земи в землищата им с
обща площ 13,33 ха (или 0,123% от откритите площи в защитената зона) трофични
местообитания на вида. Загубата на местообитания ще бъде незначителна (степен 1).
Обща оценка: Незначителни въздействия (степен 1).
Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos)
Биологични особености: Гнездящ, мигриращ и нередовно зимуващ за България вид от
семейство Бекасови (Scolopacidae). Включен е в IUCN Red List of Threatened Species като
незастрашен (LC). Обитава малки и големи водоеми с песъчливи, глинести, каменисти или
затревени брегове, като предпочита такива с течаща вода но се среща и в езера, мочурища,
блата, реки, речни разливи и канали. (Нанкинов, 2012).
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като гнездещ в зоната вид с численост 4 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен като гнездещ в
землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово.
По време на предхождащите изготвянето ДОСВ наблюдения не бе наблюдаван
непосредствено в площите за които в проекта за ОУП има нови предвиждания, тъй като
същите са неподходящи за него местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Подходящите за гнездене места са труднодостъпни, обрасли с крайбрежна растителност
места край реките. Тъй като новопредвидените УЗ не са част от подходящи за него
местообитания безпокойство на гнездещи двойки, нисък гнездови успех и смъртност сред
новоизлюпените и възрастни индивиди с прилагането на плана няма да има. Очакваната от
прилагането на плана смъртност сред гнездещите и преминаващите в защитената зона ще
бъде в границите на естествената и промени в числеността им не се очаква. Въздействия от
прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на преминаващите и
задържащите се през зимата не се очакват (степен -0).
Загуба на местообитания: Новоредложените УЗ в проекта за ОУПО Вършец са
разположени извън границите на подходящи за късокрилия кюкавец местообитания. Загуба
на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
5.А.6. Защитена зона BG0002002 „Западен Балкан” за опазване на дивите птици
В границите на ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“ попадат части от землищата на гр.
Вършец с обща площ 41 277,174 дка, с. Горна Бела речка, с обща площ 7 769,273 дка с.
Спанчевци с обща площ 4 094,126 дка.
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Фиг. 5-29. Разположение на землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна
Бела речка спрямо границите на ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“
Предвидените нови УЗза жилищно строителство в землищата на гр. Вършец, с. Спанчеци и
с. Горна Бела речка са в частта от землищата им, която е разположена извън границите на
защитената зона.
В границите на защитената зона единствено попада част от УЗ Са1 (за спорт и атракции) с
площ в защитената зона 1203.28ха, за която ще бъде изготвен специализиран ПУП. В
защитената зона ще се допуска само застрояване обслужващо основната функция – ски
писти, съоръжения и паркинг. Конкретното застрояване се определя със СПУП.
5.А.6-1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни
местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0002002 „Западен балкан“
Защитена зона BG0002002 „Западен балкан“ не опазва типове местообитания от Приложение
I на Директива 92/43/ЕЕС.
5.А.6.2. Описание и анализ на въздействието на плана върху видовете в защитена
зона BG0002002 „Западен Балкан“
Частта от землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка, които са в
границите на защитената зона попада основно в границите на UTM 10х10 km квадрати UTM
квадрати FN87, FN88 и FN98, от общо 1225 на територията на Република България в
границите на които е изготвен Атласа на гнездещите птици в България (Янков, 2007) и в
които са извършени орнитологични наблюдения по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“ при изготвяне
на Доклада за гнездещите птици в ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“.
Новопредвидните устройствени зони за жилищно и промишлено строителство в землищата
на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени в централните части
на UTM квадрати FN88 и FN98 на север от границите на защитената зона. УЗ Са1 (за спорт и
атракции) която се предвижда да бъде обособена с площ 1203.28ха, в защитената зона заема
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части от UTM квадрати FN87, FN88. В тези два квадрата територията е с планински и горист
характер и предоставя подходящи местообитания за гнездене на обитаващите планинския
пояс птици.
В ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“ предмет на опазване съгласно Заповед № РД119/09.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20/2012 г.) са 38 вида
птици подлежащи на опазване съгласно чл.6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното
разнообразие и 8 вида, съгласно чл.6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие. За
тези видове птици, очакваните въздействия, ще бъдат разгледани по-долу в ДОСВ, като
оценката ще бъде извършена съгласно екологичната група, към която принадлежат и
местообитанията им:
Бял щъркел (Ciconia ciconia)
Оценка на популацията в зоната: Числеността му в ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“
съгласно стандартния формуляр на зоната е 27 гнездещи двойки. Гнезди в населените места
в границите на защитената зона, като не се среща на места с надморска височина над 1300м
(Янков 2007). В южната част на UTM квадрати FN88 и FN98, която попада в границата на
защитената зона видът не гнезди и не я ползва за търсене на храна поради планинския ѝ
характер.
Оценка на популацията на територията на плана: На територията на община Вършец при
последното преброяване на белия щъркел са установени 29 двойки. Всички гнезда са
разположени извън границата на защитената зона и не я ползват като място за хранене.
Оценка на въздействията от прилагането на плана
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като видът е синантропен, броят на заетите гнезда в населените места попадащи в
защитената зона е относително стабилен, а числеността на популацията му зависи главно от
смъртността и гнездовия успех. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
обитаващите и прелитащите над защитената зона ще бъде в границите на естествената и
промени в числеността им не се очаква. Въздействията от прилагането на плана не се очакват
(степен - 0).
Загуба на местообитания: Поради планинския характер на територията горските и
земеделските земи в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка, които
се отреждат за УЗ Са1 не се ползват за гнездене и хранене от белия щъркел. Загуба на
местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Черен щъркел (Ciconia nigra)
Оценка на популацията в зоната: Според стандартния формуляр на BG0002002 „Западен
Балкан“ в защитената зона гнездят 14 двойки. При проучванията в изпълнение на проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“ са регистрирани само 4 от гнездящите двойки, счита се, че числеността на
вида е стабилна.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездещ в UTM
квадрат FN88 в който попадат части от землищата на гр. Вършец и с. Спанчевци и
предвидената УЗ Са1 (за спорт и атракции). Гнезди на дървета на височина 12 – 25 м от
земята. по скали и по изключение в иглолистни гори, а ловните територии на гнездещата в
тази част на защитената зона двойка ловува в коритото на р. Ботуня.
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Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
По време на строителството: Подробно решение за ситуиране на трасетата и необходимите
съоръжения в зоната се определят със специализиран подробен устройствен план (СПУП), в
съответствие с чл. 111 от ЗУТ. На настоящия етап, чрез правилата и нормативите за
прилагане на ОУП на Община Вършец са заложени конкретни изисквания и ограничения
към зона Са1/1, с които окончателния проект на СПУП следва да се съобрази. При
разположение на разстояние по-голямо от 0,8км от установени гнездилища на трасето на
лифт съоръжението като част от транспортната инфраструктура, както и предвидените ски
писти, съоръжения за обслужването им и паркинги и извършване в постгнездовия период
когато птиците са нечувствителни на необходимите за създаването им дейности (сечи на
дървесна растителност, подравняване на ски пистите, монтиране на машините за изкуствен
сняг, изграждане на водопреносните съоръжения за захранване с вода на машините за
изкуствен сняг, монтиране на сълбовете на лифтовете и влековете, въжените линии) и
играждането на станциите на лифтовете и влековете въздействията могат да бъдат сведени
до незначителни, без прогонване на гнездещи в зоната двойки, компроментиране на
гнезденето и загиване на поколението.
По време на експлоатацията: Видът е прелетен и напуска гнездовите си местообитания
през втората половина на месец август. По време на експлоатацията на ски зоната
въздействия върху вида не се очакват тъй като през зимния период е извън страната.
Загуба на местообитания: В попадащата в границите на община Вършец ловни територии
на черния щъркел са в коритото на р. Ботуня в която в проекта за ОУПО Вършец няма нови
предвиждания. В защитената зона подходящите гнездови местообитания са скалисти места и
гори край реки в които е възможно гнездене и отглеждане на поколението, попадащи в клас
земно покритие N16 Широколистни листопадни гори. По данни от кадастралната карта
горите в предвидената УЗ Са1 са с площ 1354,35ха, което е 1,563% от клас земно покритие
N16, представляващо потенциални гнездови местообитания на черния щъркел. При спазване
на заложените конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които окончателния
проект на СПУП следва да се съобрази въздействията от прилагането на плана, поради
загуба на гнездови местообитания на вида чрез отстраняване на дървесна растителност само
в определени имоти в границите на УЗ Са1 могат да бъдат сведени до засягане на по-малко
от 1% от клас земно покритие N16, респективно по-малко от 1% от гнездовите
местообитания на вида и да бъдат сведени до незначителни (степен 1) увеличаване.
Обща оценка: от незначителни до средни до (степен 1-2).
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)
Оценка на популацията в зоната: Числеността му в ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“
според стандартния ѝ формуляр е 12-15 гнездещи двойки и 8 концентриращи се в зоната
индивида.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездещ в UTM
квадрати UTM квадрати FN88 и FN98 в южната част на които попадат части от защитената
зона, но на територията на новопредвидените УЗ, извън границите ѝ видът не гнезди.
Очаквани въздействия от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: При
разположение на разстояние по-голямо от 0,8км от установени гнездилища на трасето на
лифт съоръжението, както и предвидените ски писти и съоръжения за обслужването им
извършване в постгнездовия период когато птиците са нечувствителни на необходимите за
създаването им дейности (сечи на дървесна растителност, подравняване на ски пистите,
монтиране на сълбовете на лифтовете и влековете, въжените линии) и изграждането на
станциите на лифтовете и влековете въздействията могат да бъдат сведени до незначителни,
без прогонване на гнездещи в зоната двойки, компроментиране на гнезденето и загиване на
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поколението. Белоопашатият мишелов (Buteo rufinus) е толерантен вид и често ловува в
покрайнините на населени места където числеността на дребните гризачи е по голяма, а
гнездене се установява и в действащи кариери, на териториите на които шумовите
въздействия са значително по-високи от тези в горите. При спазване на заложените
изискавания за изработванео на специализиран ПУП-ПРЗ за УЗ Са1 въздействия от
прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на белоопашатия мишелов (Buteo
rufinus) поради безпокойство могат да бъдат сведени до незначителни без прогонване и
смъртност на индивиди (степен 1)
Загуба на местообитания: Всички нови предвиждания в проект за ОУП на община Вършец
за жилищно и промишлено строителство са за територии разположени извън границите на
защитената зона. Териториите в които е възможно гнездене и отглеждане на поколението,
попадат в клас земно покритие N16 Широколистни листопадни гори. По данни от
кадастралната карта горите в предвидената УЗ Са1 са с площ 1354,35ха, което е 1,563% от
клас земно покритие N16, потенциални гнездови местообитания на белоопашатия мишелов
(Buteo rufinus). При спазване на заложените конкретни изисквания и ограничения към зона
Са1/1, с които окончателния проект на СПУП следва да се съобрази въздействията от
прилагането на плана, поради загуба на гнездови местообитания на вида чрез отстраняване
на дървесна растителност само в определени имоти в границите на УЗ Са1 могат да бъдат
сведени до засягане на по-малко от 1% от клас земно покритие N16, респективно по-малко от
1% от гнездовите местообитания на вида и да бъдат сведени до незначителни (степен 1).
С обособяване на терени за ски писти, лифтове и влекове ще бъдат създадени открити площи
в които жертвите му ще бъдат по лесно откриваеми, което води до увеличаване на
потенциалните ловни територии. Увеличаването на откритите площи в тази част от
защитената зона ще бъде благоприятно за него. Загуба на трофични местообитания не се
очаква (степен 0).
Обща оценка: При спазване на заложените за изработването на специализирания ПУППРЗ за зона Са1 въздействията могат да бъдат сведени от средни (2) до незначителни (1)
Осояд (Pernis apivorus)
Оценка на популацията в зоната: Числеността му в ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“ е 9-18
гнездещи двойки като обитава по ниските части, предимно в пояса на широколистните гори,
но по изключение се среща и в иглолистни гори. Гнезди на дървета с височина 10- 22м
(Домусчиев, 2011). Откритите сухи тревни съобщества и храсталаци са подходящо трофично
местообитание за вида по време на миграция.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен като гнездещ на
територията на Община Вършец в която попадат землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка. Най-близко установените гнездещи двойки са на
територията на общините Своге и Берковица. Ловните територии на гнездещите в съседни
квадрати са извън обхвата на предвижданията на ОУПО Вършец.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е установен като гнездещ на територията на Община Вършец в която попадат землищата
на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка. Безпокойство на гнездещи птици не
се очаква. Видът не е в списъка на ловните обекти и загиване на отделни птици е възможно
само в случай на бракониерство. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
обитаващите защитената зона и прелитащите над нея ще бъде в границите на естествената и
промени в числеността им не се очаква. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се
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в спад на числеността на вида поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не
се очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите гнездови и трофични местообитания на гнездещите
в защитената зона са извън границите на територията за която в проекта за ОУП има
предвиждания. Загуба на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват на въздействия (степен 0).
Малък креслив орел (Aquila pomarina)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като размножаващ се и концентриращ се в зоната вид с численост 5 -6 гнездещи двойки и 35
преминаващи по време на миграции индивида. При проучванията в изпълнение на проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“ са регистрирани 2-3 гнездещи двойки. Установените места за гнездене са в
северната част на защитената зона в пояса на широколистните гори.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен като гнездещ на
територията на Община Вършец в която попадат землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка и съседните UTM квадрати Ловните територии на гнездещата
в други общини двойки са извън обхвата на предвижданията на ОУПО Вършец.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е установен като гнездещ на територията на Община Вършец в която попадат землищата
на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка, също и в съседните UTM квадрати.
Безпокойство на гнездещи птици не се очаква. Видът не е в списъка на ловните обекти и
загиване на отделни птици е възможно само в случай на бракониерство. Очакваната от
прилагането на плана смъртност сред обитаващите защитената зона и прелитащите над нея
ще бъде в границите на естествената и промени в числеността им не се очаква. По време на
експлоатацията видът ще е напуснал страната и въздействия върху него не се очакват.
Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на вида поради
безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите гнездови и трофични местообитания на гнездещите
в защитената зона двойки са извън границите на територията за която в проекта за ОУП има
предвиждания. Загуба на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват на въздействия (степен 0)
Скален орел (Aquila chrysaetos)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като размножаващ се в зоната вид с численост 7-8 гнездещи двойки. При проучванията в
изпълнение на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ са регистрирани 2-3 гнездещи двойки.
Установените места за гнездене са в труднодостъпни скалисти места.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен като гнездещ на
територията на Община Вършец в която попадат землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка. Тъй като скалния орел (Aquila chrysaetos) прави по няколко
гнезда, които периодично сменя, а по време на гнездене ловува до 7 км от гнездото е
възможно гнездене и ловуване на една и съща двойка в 2 съседни общини, а в случая
гнездеща на територията на община Берковица или община Своге двойка да прелита над
територията на община Вършец.
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Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е установен като гнездещ на територията на Община Вършец в която попадат землищата
на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка. Установените места за гнездене са в
труднодостъпни скалисти места, извън териториите в които проектът за ОУП има нови
предвиждания. Безпокойство на гнездещи птици не се очаква. Видът не е в списъка на
ловните обекти и загиване на отделни птици е възможно само в случай на бракониерство.
Очакваната от прилагането на плана смъртност сред обитаващите защитената зона и
прелитащите над нея ще бъде в границите на естествената и промени в числеността им не се
очаква. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на вида
поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите гнездови и трофични местообитания на гнездещите
в защитената зона двойки са извън границите на територията за която в проекта за ОУП има
предвиждания. С обособяване на терени за ски писти, лифтове и влекове ще бъдат създадени
открити площи в които жертвите му (дребни бозайници) ще бъдат по лесно откриваеми,
което води до увеличаване на потенциалните ловни територии на прелитащите от други
общини. Увеличаването на откритите площи в тази част от защитената зона ще бъде
благоприятно за него. Загуба на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват на въздействия (степен 0)
Малък орел (Hieraaetus pennatus)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като размножаващ се в зоната вид с численост 3-4 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не установен като гнездещ в
частта от защитената зона, която е част от землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и
Горна Бела речка. Най-близката установена гнездеща двойка гнезди извън границите на
защитената зона, на повече от 15 км от терените в които в проекта за ОУПО Вършец има
нови предвиждания. При проучванията в изпълнение на проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ гнездещи
двойки не са регистрирани. Ловните територии на регистрираната двойка са извън обхвата
на предвижданията на ОУПО Вършец.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не установен като гнездещ в землищата на землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и
Горна Бела речка. Безпокойство на гнездещи птици не се очаква. Видът не е в списъка на
ловните обекти и загиване на отделни птици е възможно само в случай на бракониерство.
Очакваната от прилагането на плана смъртност сред обитаващите защитената зона и
прелитащите над нея ще бъде в границите на естествената и промени в числеността им не се
очаква. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на вида
поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите гнездови и трофични местообитания на гнездещите
в защитената зона двойки са извън границите на територията за която в проекта за ОУП има
предвиждания. С обособяване на терени за ски писти, лифтове и влекове ще бъдат създадени
открити площи в които жертвите му ще бъдат по лесно откриваеми, което води до
увеличаване на потенциалните ловни територии на прелитащите от други общини.
Увеличаването на откритите площи в тази част от защитената зона ще бъде благоприятно за
него. Загуба на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
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Орел змияр (Circaetus gallicus)
Оценка на популацията в зоната: Числеността му в ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“
съгласно стандартния ѝ формуляр е 5-7 гнездещи двойки и 18 индивида, прелитащи по време
на миграции. Гнезди в по ниските части на зоната, предимно в пояса на широколистните
гори, а ловува в откритите сухи и скалисти места в които числеността на влечугите е повисока.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не установен като гнездещ в
частта от защитената зона, която е част от землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и
Горна Бела речка.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не установен като гнездещ в частта от защитената зона, която е част от землищата на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка. Не е в списъка на ловните обекти и загиване
на отделни птици е възможно само в случай на бракониерство. Очакваната от прилагането на
плана смъртност сред обитаващите защитената зона и прелитащите над нея ще бъде в
границите на естествената и промени в числеността им не се очаква. Въздействия от
прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на вида поради безпокойство,
прогонване и смъртност на индивиди не се очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Проучвания, установяващи предпочитаните от орела змияр
(Circaetus gallicus) ловни местообитания са правени в различни години и всички те се
основават на честотата на посещения на вида в различни хабитати (Bechard 1982; Newton
1986;Village 1990; Donazar et al . 1990; Thirgood et al .2003; Franco &Sutherland 2004). Най
близко до България проучвания са правени в Северна Гърция (Bakaloudis, Vlachos, Holloway,
1998). Резултатите показват, че най-посещавани са полуинтензивните обработваеми земи,
откритите ливади и редките храсталаци, а площите с дървесна растителност се избягват. В
несенокосните ливади с обраствания с по-високи треви влечугите с които се храни са трудно
забележими и по тези причини ловуващи орли змияри в тях не са установени. Предвидената
УЗ Са1 (за спорт и атракции) в землищата гр. Вършец и с. Спанчевци е разположена на
разстояние по-голямо от 10 км от територии в които е регистрирано гнездене, поради което
гнездовите местообитания на вида в защитената зона ще останат незасегнати. Видът е
прелетен и на на практика терените за които има предвиждания за разполагане на
съоръжения за зимни спортове са неизполваеми от него по време на експлоатацията им тъй
като по това време е извън страната, в зимните си местообитания. Въпреки, че с обособяване
на терени за ски писти, лифтове и влекове ще бъдат създадени открити площи, което
формално може да се разглежда като увеличаване на потенциалните ловните територии
същите ще останат неизползваеми поради разположенито им на разстояние по-голямо от
това на което се отдалечават от гнездото гнездещите птици. Поради големия наклон на
терените в които ще бъдат разположени ски писти, влекове и лифт наличието на влечуги с
които видът се храни ще бъде по-скоро изключение. Поради големия наклон подържането
ниска тревна растителност чрез косене също ще бъде трудно осъществимо и даже при
наличие на влечуги с които се храни те ще останат трудно забележими. Загуба на гнездови и
трофични местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Кръстат (царски орел) (Aquila heliaca)
Биологични особености: Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ в България вид.
Предполагаемият размер на популацията му у нас е 25-30дв. В страната са установени 17
гнезда, като 14 са между реките Тунджа, Марица и Западна Странджа. От 17те известни в
България гнезда 13 са на тополи. Обитава високостъблени, разредени широколистни и
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смесени гори. Гнезди в покрайнините на горите, обикновено в съседство с горски пасища и
поляни. Често гнездата са на единични дървета край реки, сред ниви, ливади или пасища.
Предпочитаното дърво за гнездене е тополата, но гнезда са установени и върху дъб, бор, бук,
бряст, акация, върба, а в миналото - и върху слива и кайсия. Често двойката има няколко
гнезда, от които едното използва по няколко години.
Оценка на популацията в зоната: Числеността му в ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“
съгласно стандартния ѝ формуляр е 3 гнездещи двойки. Гнезди в по ниските части на зоната,
в южната ѝ част, в пояса на широколистните гори, а ловува в откритите места ливади,
пасища и покрайнини на населени места. При проучванията в изпълнение на проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“ е установено, че видът е изчезнал като гнездящ от територията на
защитената зона.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не установен като гнездещ в
частта от защитената зона, която е част от землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и
Горна Бела речка. Ловните територии на гнездещите в други квадрати са извън обхвата на
предвижданията на ОУПО Вършец.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не установен като гнездещ в частта от защитената зона, която е част от землищата на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка. Безпокойство на гнездещи птици не се
очаква. Видът не е в списъка на ловните обекти и загиване на отделни птици е възможно
само в случай на бракониерство. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
обитаващите защитената зона и прелитащите над нея ще бъде в границите на естествената и
промени в числеността им не се очаква. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се
в спад на числеността на вида поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не
се очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите гнездови и трофични местообитания на гнездещите
в други части на страната двойки са извън границите на територията за която в проекта за
ОУП има предвиждания. С обособяване на терени за ски писти, лифтове и влекове ще бъдат
създадени открити площи в които жертвите му ще бъдат по лесно откриваеми, което води до
увеличаване на потенциалните ловни територии на прелитащите от други общини.
Увеличаването на откритите площи в тази част от защитената зона ще бъде благоприятно за
него. Загуба на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват на въздействия (степен 0)
Египетски лешояд (Neophron percnopterus)
Оценка на популацията в зоната: Числеността му в ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“
съгласно стандартния ѝ формуляр е 2 гнездещи двойки. Резултатите от проучването през
2012 г. и др. данни от целенасочени проучвания сочат, че видът е изчезнал като гнездящ в
зоната.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не установен като гнездещ в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка, включително и в
землищата на съседните населени места.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е установен като гнездещ в частта от защитената зона, която е част от землищата на гр.
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Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка. Безпокойство на гнездещи птици не се
очаква. Видът не е в списъка на ловните обекти и загиване на отделни птици е възможно
само в случай на бракониерство. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
прелитащите над защитената зона ще бъде в границите на естествената и промени в
числеността им не се очаква. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на
числеността на вида поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се
очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите гнездови и трофични местообитания на гнездещите
в други части на страната двойки са извън границите на територията за която в проекта за
ОУП има предвиждания. С обособяване на терени за ски писти, лифтове и влекове ще бъдат
създадени открити площи в които наличието на мъртво животно ще бъде по лесно
забележимо, което води до увеличаване на потенциалните ловни територии на прелитащите
от други общини. Увеличаването на откритите площи в тази част от защитената зона ще бъде
благоприятно за него. Загуба на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват на въздействия (степен 0)
Черна каня (Milvus migrans)
Оценка на популацията в зоната: Видът е включен в стандартния формуляр като гнездещ с
численост 3 гнездещи двойки. Регистриран е като гнездещ в северозападната част на
защитената зона.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен като гнездещ в
частта от защитената зона, която е част от землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и
Горна Бела речка. Ловните територии на гнездещите в други части от защитената зона
двойки са извън обхвата на предвижданията на ОУПО Вършец.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е установен като гнездещ в частта от защитената зона, която е част от землищата на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка. Черната каня е вид не проявяващ
чувствителност към човешко присъствие. В Северна Африка, където зимува европейската
популация ловуващи птици се наблюдават близко до човешки жилища, а у нас наблюдения
са правени в сметища, покрай населени места и пътища. Безпокойство на гнездещи птици не
се очаква. Видът не е в списъка на ловните обекти и загиване на отделни птици е възможно
само в случай на бракониерство. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
обитаващите защитената зона и прелитащите над нея ще бъде в границите на естествената и
промени в числеността им не се очаква. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се
в спад на числеността на вида поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не
се очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите гнездови и трофични местообитания на гнездещите
в други части на страната двойки са извън границите на територията за която в проекта за
ОУП има предвиждания. С обособяване на терени за ски писти, лифтове и влекове ще бъдат
създадени открити площи в които потенциалните жертви ще бъдат по-лесно забележими,
което води до увеличаване на потенциалните ловни територии на прелитащите от други
части на зоната. Увеличаването на откритите площи в тази част от защитената зона ще бъде
благоприятно за него. Загуба на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)
Биологични особености: Рядък за България вид с численост на гнездещата популация 200340 двойки (Янков). Включен е в Червения списък на световно застрашените видове (IUCN
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Red List) като незастрашен (Least Concern LC). В България е защитен вид (Приложение 2 и 3
на ЗБР). Предпочита по-влажни терени и обикновено местообитанията му не съвпадат с тези
на другите два вида ястреби. Обитава гористи местности в околностите на езера и реки, в
предпланините и основно в равнините.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като гнездещ и преминаващ вид с численост 4-6 гнездещи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не установен като гнездещ в
частта от защитената зона, която е част от землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и
Горна Бела речка. В подходящите гнездови местообитания гори покрай реки и трофични
полуинтензивни обработваеми земи, необработваеми земи, открити ливади, пасища и редки
храсталаци в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка в проекта за
ОУП няма нови предвиждания.
Очаквани въздействия от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не установен като гнездещ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела
речка, включително и в землищата на съседните населени места. Безпокойство на гнездещи
птици не се очаква. Видът не е в списъка на ловните обекти и загиване на отделни птици е
възможно само в случай на бракониерство. Очакваната от прилагането на плана смъртност
сред обитаващите защитената зона и прелитащите над нея ще бъде в границите на
естествената и промени в числеността им не се очаква. Въздействия от прилагането на плана,
изразяващи се в спад на числеността на вида поради безпокойство, прогонване и смъртност
на индивиди не се очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите гнездови и трофични местообитания на гнездещите
в други части на страната двойки са извън границите на територията за която в проекта за
ОУП има предвиждания. С обособяване на терени за ски писти, лифтове и влекове ще бъдат
създадени открити площи в които потенциалните жертви ще бъдат по-лесно забележими,
което води до увеличаване на потенциалните ловни територии на прелитащите от други
части на зоната. Увеличаването на откритите площи в тази част от защитената зона ще бъде
благоприятно за него. Загуба на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Белошипа ветрушка (Falco naumani)
Биологични особености: Приоритетен за опазване и застрашен от изчезване вид включен в
Приложение 2 и 3 от ЗБР. Числеността на популацията му в България е 5-10 гнездещи
двойки (Янков 2007). Като гнездещ вид след 2000г е установен само в източните Родопи,
Ломовете и района на Мелник (Янков, 2007), а след 2005г няма известни гнезда. В миналото
е гнездяла и в населени места. В страните в които е установено гнездене предпочита да
гнезди в дупки, пукнатини и скали, на различни типове терен, скалист, горист или нерядко в
градовете и села, където има подходящи сгради. По време на миграции лети на малки ята,
предимно по Черноморското крайбрежие.
Оценка на популацията в зоната: В защитената зона съгласно стандартния ѝ формуляр
видът не гнезди, като по време на миграция прелита 1 индивид. Прелитащите индивиди се
задържат предимно в открити площи с единични дървета и храсти.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не установен като гнездещ в
землищата на землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка,
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включително и в землищата на съседните населени места. Подходящите за него гнездови
местообитания са гори и населени места и трофични полуинтензивни обработваеми земи,
необработваеми земи, открити ливади, пасища и редки храсталаци.
Очаквани въздействия от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не установен като гнездящ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела
речка. Белошипата ветрушка (Falco naumani) е вид, който гнезди и в населени места поради
което безпокойство на гнездящи птици не се очаква. Не е в списъка на ловните обекти и
загиване на отделни птици е възможно само в случай на бракониерство. Очакваната от
прилагането на плана смъртност сред обитаващите защитената зона и прелитащите над нея
ще бъде в границите на естествената и промени в числеността им не се очаква. Въздействия
от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на вида поради безпокойство,
прогонване и смъртност на индивиди не се очакват – (степен 0).
Загуба на местообитания: Видът гнезди и ловува в страните в които е с по-голяма
численост в подобни на предвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и
Горна Бела речка застроени територии и зелени площи за обществено ползване. Загуба на
местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Сокол скитник – (Falco peregrinus)
Оценка на популацията в зонат: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като размножаващ се в зоната вид с численост 10 гнездящи двойки. Подходящите за гнездене
места в зоната са скалисти места.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не гнезди на територията на
предвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка. През
миналия век в скалисти места на територията на община Своге, но през последните години
гнездене не е регистрирано.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездящи двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват тъй като
проектът за ОУП не предвижда устройствени промени в границите на гнездовите
местообитания на вида. Определящи ще останат въздействията от дейностите в горското и
селското стопанство с които проектът за ОУП няма пряка връзка. Видът не проявява
чувствителност към човешко присъствие и ловува на територията на населените места, като
сред жертвите му са домашния гълъб и домашните пилета. Въздействия от прилагането на
плана, изразяващи се в спад на числеността на сокола скитник поради безпокойство,
прогонване и смъртност на индивиди определено няма да бъдат предизвикани. Определящи
ще бъдат въздействията от дейностите в горското и селското стопанство. Въздействията от
реализирането на проекта за ОУПО ще бъдат незначителни - (степен -1)
Загуба на местообитания: Видът гнезди и ловува в страните в които е с по-голяма
численост в подобни на предвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и
Горна Бела речка. Подходящите гнездови и трофични местообитания на гнездещите в други
части на страната двойки са извън границите на територията за която в проекта за ОУП има
предвиждания. С обособяване на терени за ски писти, лифтове и влекове ще бъдат създадени
открити площи в които потенциалните жертви ще бъдат по-лесно забележими, което води до
увеличаване на потенциалните ловни територии на прелитащите от други части на зоната.
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Увеличаването на откритите площи в тази част от защитената зона ще бъде благоприятно за
него. Загуба на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Ловен сокол (Falco cherrug)
Биологични особености: Приоритетен за опазване и застрашен от изчезване вид
(Приложение 2 на ЗБР). Числеността на популацията му в България се оценява на 10-15
двойки (Янков). Местата в които гнезди са по скали и скални венци, разположени в
съседство с пасища и открити площи, в които са установени колонии на лалугер. Данните от
направените проучвания по проект на ФПС Зелени Балкани, в сътрудничество с
Централната лаборатория по обща екология при БАН (ЦЛОЕ), Дружеството за защита
на хищните птици и Фонда за Дивата Флора и Фауна не потвърждават гнезденето у нас
за периода след 1998г (Ragyov et al 2009).
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като размножаващ се в зоната вид с численост 2 гнездящи двойки. Видът е гнездящо
прелетен и населява територии на юг до Южна Африка и на север в области с континентален
климат поради което само отделни мигриращи птици рядко прелитат над защитената зона.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен да гнезди в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка и не бе наблюдаван по
време на теренните изследвания.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Прогонване на гнездящи двойки, нисък гнездови успех и загиване на поколението поради
свързани с прилагането на плана дейности не се очакват, тъй като видът не гнезди в страната
и в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка. Въздействия от
прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на сокола скитник поради
безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди определено няма да бъдат предизвикани
(степен - 0)
Загуба на местообитания: В установените гнездови и трофични местообитания на вида в
защитената зона в проекта за ОУП няма нови предвиждания. Видът гнезди и ловува в
страните в които е с по-голяма численост в подобни на предвидените УЗ в землищата на гр.
Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка. Загуба на местообитания не се очаква
(степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Планински кеклик (Alectoris graeca graeca)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като постоянен вид с численост 70-90 гнездящи двойки. Гнезди в по-високите части на
северните Старопланински склонове.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен да гнезди в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка. Най-близките територии в
които е установено гнездене са в южната част на Община Берковица и община Своге.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездящи двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очаква. на територията
на новите предвидени УЗ в землищата на землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и
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Горна Бела речка. Планинският кеклик е ловен обект и числеността му ще бъде в границите
на предвижданията в ловоустройствените проекти с които проектът за ОУП няма връзка.
Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността му не се очакват
степен 0.
Загуба на местообитания: Местообитанията на гнездещите в южната част на защитената
зона двойки са извън границите на територията за която в проекта за ОУП има
предвиждания. Загуба на местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Лещарка (Bonasa bonasia), син Tetrastes bonasia
Биологични особености: В България лещарката се среща рядко в Рила, Пирин, Родопите и
Стара планина в по-високите планински местообитания. Често се заселва във влажни и
усойни местности, близо до реки и дерета. Тя е вид с много специфични изисквания за
местообитание, а такива подходящи има сравнително малко в Родопите, на около и над 1000
м н. в. Възможно е в отделни ограничени райони видът да гнезди и под тази височинна
граница, но това ще бъдат изолирани случаи (Стоянов). Много е потайна и за да се види
трябва да се спазва изключителна тишина. Числеността и се установява през пролетта,
когато мъжките токуват. Храни се с реси на брези и елша, пъпки и плодове на различни
дървета и храсти. Гнездото на лещарката е малка ямичка, изровена под някой храст, дърво, в
мъх или в гнила дървесина и е постлано с треви, листа, а понякога и с малки пръчици, но
понякога гнезди и на дървета в стари гнезда от други птици. Подобно на другите кокошеви
птици, мъти само женската. У нас е включена в Приложения 2 и 3 от ЗБР.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като постоянен вид с численост 60-80 гнездящи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен като гнездящ в
UTM квадрати UTM квадрати FN87, FN88 и FN98 в южната част на които попадат части от
защитената зона и на територията на новопредвидените УЗ. Най-близките територии в които
е установено гнездене са в най западните части на общините Чупрене и Белоградчик и в
южната част на Община Берковица.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездящи двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очаква. Видът не гнезди
в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка, за които в проекта за
ОУП има нови предвиждания, тъй като са разположени на надморска височина, която е под
тази в която попада гнездовия ареал на лещарката. Въздействия от прилагането на плана,
изразяващи се в спад на числеността ѝ не се очакват степен 0.
Загуба на местообитания: Терените в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна
Бела речка, за които в проекта за ОУП има нови предвиждания са разположени извън
гнездовите и трофичните местообитания на лещарката. Загуба на местообитания не се очаква
(степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Глухар (Tetrao urogallus)
Биологични особености: Според данните на Изпълнителната агенция по горите към
Министерството на земеделието и храните за 2011г. общият брой на естествено
разпространените глухари из нашите планини е 2547 (Богоев 2011). Числеността на
популацията му се определена според броя на токуващите мъжки тъй като видът е
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полигамен, като предполагаемата за България е 1200- 2200 токуващи мъжки (Янков 2007).
Основно местообитание за вида са стари и просветлени иглолистни гори на значителна
надморска височина (обикновено над 1500 м) и добре развит „килим” от боровинки. Рядко се
среща и в смесени иглолистно-широколистни гори (с примеси на бук), а понякога и в чисти
широколистни гори. Видът е ловен обект, включен в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и
ал. 5 на Закона за лова и опазване на дивеча, като разрешени за отстрел са само мъжките. На
много места популациите и местообитанията на вида се подържат в добро състояние с цел
устойчиво ползване на глухаря за ловен туризъм. Заплаха за вида е унищожаването на
естествените му местообитания (в това число и старите иглолистни гори) и прекомерния
отстрел поради бракониерство.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като постоянен вид с численост 30 токуващи мъжки. Гнезди в старите бял борови гори по
високите части на защитената зона, като по изключение гнезди и в буковите гори. При
проучванията в изпълнение на проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ е установено, че видът е със силно
редуцирана численост, предполагаща изчезването му от защитената зона.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен да гнезди в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка. Най-близките територии в
които е установено гнездене са в стари иглолистни гори в най западните части на общините
Чупрене и Белоградчик и в южната част на Община Берковица.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездящи двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очаква. Видът не гнезди
в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка, тъй като в тях няма
подходящи за глухаря местообитания. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в
спад на числеността му не се очакват степен 0.
Загуба на местообитания: Териториите в землищата на землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка за които в проекта за ОУП има нови предвиждания са
разположени извън гнездовите и трофичните местообитания на глухаря. Загуба на
местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Бухал (Bubo bubo)
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на ЗЗ в нея гнездят 1823 двойки в скалисти места на скални корнизи.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в UTM
квадрати UTM квадрати FN87 в който попадат новопредвидената УЗ Са1. При проучванията
в изпълнение на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ броят на гнездещите двойки не е потвърден.
Видът е активен през нощта, като ловува и в покрайнините на населените места.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителност към човешко присъствие и често се заселва в нови местообитания с
антропогенен произход. При разположение на разстояние по-голямо от 0,8км от установени
гнездилища на трасето на лифт съоръжението като част от транспортната инфраструктура,
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както и предвидените ски писти и съоръжения за обслужването им и извършване в
постгнездовия период когато птиците са нечувствителни на необходимите за създаването им
дейности (сечи на дървесна растителност, подравняване на ски пистите, монтиране на
сълбовете на лифтовете и влековете, въжените линии) и изграждането на станциите на
лифтовете и влековете въздействията могат да бъдат сведени до незначителни, без
прогонване на гнездещи в зоната двойки, компроментиране на гнезденето и загиване на
поколението. При спазване на заложените изискавания за изработванео на специализиран
ПУП-ПРЗ за УЗ Са1 въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на
числеността на бухала поради безпокойство могат да бъдат сведени до незначителни без
прогонване и смъртност на индивиди (степен 1)
Загуба на местообитания: Всички нови предвиждания в проект за ОУП на община Вършец
за жилищно и промишлено строителство са за територии разположени извън границите на
защитената зона. Териториите в които е възможно гнездене и отглеждане на поколението,
попадат в клас земно покритие N16 Широколистни листопадни гори. По данни от
кадастралната карта горите в предвидената УЗ Са1 са с площ 1354,35ха, което е 1,563% от
клас земно покритие N16, потенциални гнездови местообитания на бухала. При спазване на
заложените конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които окончателния
проект на СПУП следва да се съобрази въздействията от прилагането на плана, поради
загуба на гнездови местообитания на вида чрез отстраняване на дървесна растителност само
в определени имоти в границите на УЗ Са1 могат да бъдат сведени до засягане на по-малко
от 1% от клас земно покритие N16, респективно по-малко от 1% от гнездовите
местообитания на вида и да бъдат сведени до незначителни (степен 1). С обособяване на
терени за ски писти, лифтове и влекове ще бъдат създадени открити площи в които жертвите
му ще бъдат по лесно откриваеми, което води до увеличаване на потенциалните ловни
територии. Увеличаването на откритите площи в тази част от защитената зона ще бъде
благоприятно за него. Загуба на трофични местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: Приспазване на заложените за изработването на специализирания ПУПРЗ за зона Са1 въздействията могат да бъдат сведени от средни (2) до незначителни (1)
Обща оценка: От незначителни (1) до средни (2).
Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)
Биологични особености: Постоянен за България вид. До началото на XX в. е била широко
разпространена в планините, особено в Родопите, но след това започва спад в числеността ѝ
до застрашен от изчезване вид. През 21 век числеността на популацията ѝ в България е 825–
1200 двойки (Шурулинков 2011). Подобно на врабчовата кукумявка обитава стари смърчови
гори, по високите места и със северно изложение, а в Странджа и букови гори. Токува в
периода от март до май и рядко през есента – септември-октомври. Гнезди в хралупи, като
предпочита издълбани дупки от черен кълвач. На Витоша гнезди и в изкуствени гнездилки.
Ловните ѝ местообитания са горски поляни, просеки, открити пространства и покрайнини.
Храни се с дребни бозайници, земеровки, мишки и полевки, по-рядко през зимата птици и
насекоми.
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на ЗЗ в нея гнездят 2030 двойки. Установените гнездилища са в южната част на защитената зона на териториите на
общините Берковица и Белоградчик.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен да гнезди в
землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка, за които в проекта за ОУП
има нови предвиждания. В тях липсват подходящи за пернатоногата кукумявка
местообитания поради разположението им под пояса на смърчовите гори.
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Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездящи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват поради
разположените на терените в които в проекта за ОУП има предвиждания под пояса на
смърчовите и буковите гори. Въздействия не се очакват (степен 0)
Загуба на местообитания: Местообитанията на гнездещите в защитената зона птици няма да
бъдат засегнати, поради разположението им извън землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка и терените за които в проекта за ОУП има нови
предвиждания. Въздействия от прилагането на плана поради загуба на местообитания няма
да бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Уралска улулица (Strix uralensis)
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на защитената зона в
нея гнездят 1-3 двойки. Данните за присъствие на вида са за южната част на защитената зона, в
община Берковица (Янков, 2007)
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен да гнезди
землищата на землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка и терените за
които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Не ползва територията им за ловуване, тъй
като са отдалечена на разстояние по-голямо от това на което се отдалечава от гнездилищата
ѝ.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездящи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват поради
разположените на терените в които в проекта за ОУП има предвиждания на повече от 20км
от установените гнездилиша. Въздействия не се очакват (степен 0)
Загуба на местообитания: Местообитанията на уралската улулица в защитената зона няма
да бъдат засегнати, поради разположението им извън землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка и терените за които в проекта за ОУП има нови
предвиждания. Въздействия от прилагането на плана поради загуба на местообитания няма
да бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0)
Козодой (Caprimulgus europaeus)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като вид от категория DD (без достатъчно достоверни данни).
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в UTM
квадрати UTM квадрати FN87, FN88 и FN98 и в частта от защитената зона вкоято попада
новопредвидената УЗ Са1. В границите на трофичните местообитания на вида попадат
селскостопанските земи, застроените площи и земеделските земи в землищата на гр. Вършец
и селата Спанчевци и Горна Бела речка.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездящи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Тъй като е
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нощен вид през дена е укрит на безопасно място, далеч от териториите за които в проекта за
ОУП има предвиждания. Определящи ще бъдат въздействията в горите от предвидените по
ЛУП на ДГС Берковица дейности и селскостопанските практики, които са извън обхвата на
проекта за ОУПО. Въздействията не се очакват (степен 0)
Загуба на местообитания: Всички нови предвиждания в проект за ОУП на община Вършец
за жилищно и промишлено строителство са за територии разположени извън границите на
защитената зона. Териториите в които е възможно гнездене и отглеждане на поколението,
попадат в клас земно покритие N16 Широколистни листопадни гори. По данни от
кадастралната карта горите в предвидената УЗ Са1 са с площ 1354,35ха, което е 1,563% от
клас земно покритие N16, потенциални гнездови местообитания на бухала. При спазване на
заложените конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които окончателния
проект на СПУП следва да се съобрази въздействията от прилагането на плана, поради
загуба на гнездови местообитания на вида чрез отстраняване на дървесна растителност само
в определени имоти в границите на УЗ Са1 могат да бъдат сведени до засягане на по-малко
от 1% от клас земно покритие N16, респективно по-малко от 1% от гнездовите
местообитания на вида и да бъдат сведени до незначителни (степен 1). Видът се храни с
насекоми, които улавя във въздушния слой, включително и в урбанизирани територии
поради което загуба на трофични местообитания не се очаква (степен 0).
Обща оценка: От незначителни (1) до средни (2).
Синявица (Coracias garrulus)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като гнездящ и преминаващ вид с численост 5 гнездящи двойки. Гнездовищата се изолирани
едно от друго.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен като гнездящ в
UTM квадрати UTM квадрати FN87, FN88 и FN98 в южната част на които попадат части от
защитената зона и на територията на новопредвидените УЗ. Най-близките територии в които
е установено гнездене са в съседната ЗЗ Врачански Балкан.
Очаквани въздействия от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездящи двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват тъй като не
гнезди в частта от защитената зона, която е в землищата на гр. Вършец и селата Спанчевци и
Горна Бела речка. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на
числеността му поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се очакват –
(степен 0)
Загуба на местообитания: Местообитанията на гнездещите в защитената зона птици няма да
бъдат засегнати, поради разположението им извън землищата на гр. Вършец и селата
Спанчевци и Горна Бела речка и терените за които в проекта за ОУП има нови
предвиждания. Въздействия от прилагането на плана поради загуба на местообитания няма
да бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен – 0).
Сив кълвач (Picus canus)
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на ЗЗ в нея гнездят 5575 двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в UTM
квадрати UTM квадрати FN87, FN88 и FN98 в южната част на които попадат части от
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защитената зона. В постгнездовия период може да бъде видян в покрайнините на гр. Вършец
и в селата Спанчевци и Горна Бела речка. по клоните на стари дървета, предимно орехи и
зимата покрай комините на обитаеми сгради.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: При
разположение на разстояние по-голямо от 0,8км от установени гнездилища на трасето на
лифт съоръжението като част от транспортната инфраструктура, както и предвидените ски
писти, съоръжения за обслужването им и паркинги и извършване в постгнездовия период
когато птиците са нечувствителни на необходимите за създаването им дейности (сечи на
дървесна растителност, подравняване на ски пистите, монтиране на машините за изкуствен
сняг, изграждане на водопреносните съоръжения за захранване с вода на машините за
изкуствен сняг, монтиране на сълбовете на лифтовете и влековете, въжените линии) и
изграждането на станциите на лифтовете и влековете въздействията могат да бъдат сведени
до незначителни, без прогонване на гнездещи в зоната двойки, компроментиране на
гнезденето и загиване на поколението. При спазване на заложените изискавания за
изработванео на специализиран ПУП-ПРЗ за УЗ Са1 въздействия от прилагането на плана,
изразяващи се в спад на числеността на сивия кълвач поради безпокойство могат да бъдат
сведени до незначителни без прогонване и смъртност на индивиди (степен 1).
Загуба на местообитания: Всички нови предвиждания в проект за ОУП на община Вършец
за жилищно и промишлено строителство са за територии разположени извън границите на
защитената зона. Териториите в които е възможно гнездене и отглеждане на поколението,
попадат в клас земно покритие N16 Широколистни листопадни гори. По данни от
кадастралната карта горите в предвидената УЗ Са1 са с площ 1354,35ха, което е 1,563% от
клас земно покритие N16, потенциални гнездови местообитания на сивия кълвач. При
спазване на заложените конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които
окончателния проект на СПУП следва да се съобрази въздействията от прилагането на плана,
поради загуба на гнездови местообитания на вида чрез отстраняване на дървесна
растителност само в определени имоти в границите на УЗ Са1 могат да бъдат сведени до
засягане на по-малко от 1% от клас земно покритие N16, респективно по-малко от 1% от
гнездовите местообитания на вида и да бъдат сведени до незначителни (степен 1).
Обща оценка: Приспазване на заложените за изработването на специализирания ПУППРЗ за зона Са1 въздействията могат да бъдат сведени от средни (2) до незначителни (1)
Обща оценка: От незначителни (1) до средни (2).
Черен кълвач – (Dryocopus martius)
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на ЗЗ в нея гнездят 100
двойки. Горите в които се регистрирано гнездене са на територията на общините
Белоградчик, Чупрене и Берковица.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в UTM
квадрати UTM квадрати FN88 и FN98 в южната част на които попадат части от защитената
зона и новопредвидената УЗ Са1. В постгнездовия период отделни индивиди навлизат и на
територията на населените места.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен към, човешко присъствие, среща се и в населени места и прогонване
поради дейности в постгнездовия период не се очаква. При разположение на разстояние поголямо от 0,8км от установени гнездилища на трасето на лифт съоръжението като част от
транспортната инфраструктура, както и предвидените ски писти, съоръжения за
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обслужването им и паркинги и извършване в постгнездовия период когато птиците са
нечувствителни на необходимите за създаването им дейности (сечи на дървесна
растителност, подравняване на ски пистите, монтиране на сълбовете на лифтовете и
влековете, въжените линии) и играждането на станциите на лифтовете и влековете
въздействията могат да бъдат сведени до незначителни, без прогонване на гнездещи в зоната
двойки, компроментиране на гнезденето и загиване на поколението. При спазване на
заложените изискавания за изработванео на специализиран ПУП-ПРЗ за УЗ Са1 въздействия
от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на черния кълвач поради
безпокойство могат да бъдат сведени до незначителни без прогонване и смъртност на
индивиди (степен 1).
Загуба на местообитания: Всички нови предвиждания в проект за ОУП на община Вършец
за жилищно и промишлено строителство са за територии разположени извън границите на
защитената зона. Териториите в които е възможно гнездене и отглеждане на поколението,
попадат в клас земно покритие N16 Широколистни листопадни гори. По данни от
кадастралната карта горите в предвидената УЗ Са1 са с площ 1354,35ха, което е 1,563% от
клас земно покритие N16, потенциални гнездови местообитания на черния кълвач. При
спазване на заложените конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които
окончателния проект на СПУП следва да се съобрази въздействията от прилагането на плана,
поради загуба на гнездови местообитания на вида чрез отстраняване на дървесна
растителност само в определени имоти в границите на УЗ Са1 могат да бъдат сведени до
засягане на по-малко от 1% от клас земно покритие N16, респективно по-малко от 1% от
гнездовите местообитания на вида и да бъдат сведени до незначителни (степен 1).
Обща оценка: Приспазване на заложените за изработването на специализирания ПУППРЗ за зона Са1 въздействията могат да бъдат сведени от средни (2) до незначителни (1)
Обща оценка: От незначителни (1) до средни (2).
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на ЗЗ в нея гнездят 75
двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в UTM
квадрати UTM квадрати FN88 и FN98 в южната част на които попадат части от защитената
зона и новопредвидената УЗ Са1. В постгнездовия период отделни индивиди навлизат и на
територията на населените места.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен към, човешко присъствие, среща се и в населени места и прогонване
вследствие, антропогенно присъствие и шумови въздействия не се очаква. При разположение
на разстояние по-голямо от 0,8км от установени гнездилища на трасето на лифт
съоръжението като част от транспортната инфраструктура, както и предвидените ски писти,
съоръжения за обслужването им и паркинги и извършване в постгнездовия период когато
птиците са нечувствителни на необходимите за създаването им дейности (сечи на дървесна
растителност, подравняване на ски пистите, монтиране на машините за изкуствен сняг,
изграждане на водопреносните съоръжения за захранване с вода на машините за изкуствен
сняг, монтиране на сълбовете на лифтовете и влековете, въжените линии) и играждането на
станциите на лифтовете и влековете въздействията могат да бъдат сведени до незначителни,
без прогонване на гнездещи в зоната двойки, компроментиране на гнезденето и загиване на
поколението. При спазване на заложените изискавания за изработванео на специализиран
ПУП-ПРЗ за УЗ Са1 въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на
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числеността на сивия кълвач поради безпокойство могат да бъдат сведени до незначителни
без прогонване и смъртност на индивиди (степен 1)
Загуба на местообитания: Всички нови предвиждания в проект за ОУП на община Вършец
за жилищно и промишлено строителство са за територии разположени извън границите на
защитената зона. Териториите в които е възможно гнездене и отглеждане на поколението,
попадат в клас земно покритие N16 Широколистни листопадни гори. По данни от
кадастралната карта горите в предвидената УЗ Са1 са с площ 1354,35ха, което е 1,563% от
клас земно покритие N16, потенциални гнездови местообитания на средния пъстър кълвач.
При спазване на заложените конкретни изисквания и ограничения към зона Са1/1, с които
окончателния проект на СПУП следва да се съобрази въздействията от прилагането на плана,
поради загуба на гнездови местообитания на вида чрез отстраняване на дървесна
растителност само в определени имоти в границите на УЗ Са1 могат да бъдат сведени до
засягане на по-малко от 1% от клас земно покритие N16, респективно по-малко от 1% от
гнездовите местообитания на вида и да бъдат сведени до незначителни (степен 1).
Обща оценка: Приспазване на заложените за изработването на специализирания ПУППРЗ за зона Са1 въздействията могат да бъдат сведени от средни (2) до незначителни (1)
Обща оценка: От незначителни (1) до средни (2).
Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos)
Оценка на популацията в зоната: Според Стандартният формуляр на ЗЗ в нея гнездят 70 80 двойки. Регистриран е на по ниски места в широколистния пояс.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен като гнездящ в
като гнездящ в UTM квадрати UTM квадрати FN88 и FN98 в южната част на които попадат
части от защитената зона, но в постгнездовия период отделни индивиди навлизат и в селата
Спанчевци и Горна Бела речка.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен към, човешко присъствие, среща се и в населени места и прогонване
поради дейности в постгнездовия период не се очаква. Местообитанията на гнездещите в
защитената зона птици няма да бъдат засегнати, поради разположението им извън землищата
на гр. Вършец и селата Спанчевци и Горна Бела речка и терените за които в проекта за ОУП
има нови предвиждания. Въздействия от прилагането на плана поради загуба на
местообитания няма да бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен – 0).
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като постоянен гнездящ вид с численост 400 -700 гнездящи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е синантропен, гнезди предимно в
населени места включително и в териториите за които в проекта за ОУП има нови
предвиждания.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Сирийският пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) е синантропен вид и гнезди предимно в
населените места на защитената зона. По тези причини прогонване на индивиди и спад в
числеността му не се очакват. Въздействията от прилагането на плана не се очакват - (степен
0)
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Загуба на местообитания: Във високопланинските части от защитената зона в които попада
новопредвидената УЗ Са1 видът не гнезди. Към съществуващите подходящи естествени
местообитания с прилагането на плана ще се прибавят новосъздадените зелени площи с
дървета и храсти в новообособените устройствени зони с ниска плътност на застрояване.
Въздействията от прилагането на плана, поради загуба на местообитания ще положителни +.
Обща оценка: положителни въздействия +.
Горска чучулига (Lullula arborea)
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост
в защитената зона 3412 двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е широко разпространен в
землищата на селата Гюргич и Плешивец. Гнезди в широколистните гори и
необработваемите земеделски земи с храсталаци в ниските части в тези землища. В
постгнездовия период е ята от горски чучулиги прелитат над териториите в които в проекта
за ОУП има нови предвиждания, включително и в терените в землищата на гр. Вършец и в
селата Спанчевци и Горна Бела речка.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездящи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Видът е с
кратък жизнен цикъл (продължителност на живота 4-6 години), големи възпроизводствени
възможности (снася 3-6 яйца и често с две люпила годишно) и числеността ѝ на дадена
територия зависи основно от числеността на хищниците за които тя е храна. В постгнездовия
период не е чувствителна към човешко присъствие. При спазване на изискването всички
дейности по време на строителството да бъдат в постгнездовия период отрицателни
въздействия няма да бъдат предизвикани. По време на експлоатацията гнездещите в повисоките части на защитената зона птици под формата на ята ще се съсредоточат в пониските непокрити със сняг части от нея илли извън защитената зона. Въздействия от
прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността поради безпокойство,
прогонване и смъртност на индивиди не се очакват. (степен -0)
Загуба на местообитания: Със създаванто на просеки за ски писти и обслужващи
съоръжения в новопредвидената УЗ Са1 делът на откритите части от защитената зона ще се
увеличи. Като се има предвид, че по време на експлоатация откритите площи в
новопредвидената УЗ Са1 през лятото ще бъдат неизползваеми загуба на местообитания
няма да бъде предизвикана (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Полска бъбрица (Anthus campestris)
Биологични особености: Гнездещо-прелетен и преминаващ за България вид. Обитава
разнообразни открити места и ниви. Гнезди по сухи открити, припечни места, ниви, угари,
пустеещи зами, поляни, пасища, каменисти и песъчливи терени, голи хълмисти ридове, стари
сечища и пожарища, а отделни двойки проникват в покрайнините на селища (Нанкинов
2012) и сметища.
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът гнезди в
защитената зона с численост 65 – 90 двойки. Установените гнездилища са в най-южната и
най-северната част на защитената зона.
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Оценка на популацията в територията на плана: Най-близките територии в които гнезди
са разположени на повече от 20км от землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна
Бела речка и съседните на тях.
Очаквани въздействия от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездящи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението тъй като видът не гнезди на територията в обхвата на ОУП. Очакваната от
прилагането на плана смъртност ще бъде в границите на естествената и промени в
числеността им няма да бъдат предизвикани. Въздействия не се очакват – степен 0
Загуба на местообитания: Местообитания на вида в защитената зона са разположени извън
терените в землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна Бела речка за които в
проекта за ОУП има нови предвиждания. Загуба на местообитания няма да бъде
предизвикана (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Червеногърба сврачка (Lanius collurio)
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост
в защитената зона 3500 гнездящи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Гнезди в редки широколистни гори и
необработваемие земеделски земи с храсталаци в землищата на гр. Вършец и в селата
Спанчевци и Горна Бела речка.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен към антропогенно натоварване, гнезди в населените места и
индустриалните зони. При извършване на всичкидейности в постгнездовия период
въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността поради
безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Със създаванто на просеки за ски писти и обслужващи
съоръжения в новопредвидената УЗ Са1 делът на откритите части от защитената зона ще се
увеличи. Като се има предвид, че по време на експлоатация откритите площи в
новопредвидената УЗ Са1 през лятото ще бъдат неизползваеми загуба на местообитания
няма да бъде предизвикана (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Черночела сврачка (Lanius minor)
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост
в защитената зона 50-100 гнездящи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен като гнездящ в
новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна Бела речка.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен към антропогенно натоварване, гнезди в населените места и
индустриалните зони. Намаляването на числеността ѝ в Западна Европа се дължи предимно
на употребата на растителнозащитни препарати в селскостопанските земи. Определящи ще
бъдат въздействията от дейностите в горското и селското стопанство които не са част от
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проекта за ОУП. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността
поради безпокойство, прогонване и смъртност на не се очакват (степен -0).
Загуба на местообитания:С прилагането на плана промени в площта на потенциалните
местообитания на вида не се предвиждат. Местообитания на гнездещите в защитената зона
птици са разположени извън терените в землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и
Горна Бела речка за които в проекта за ОУП има нови предвиждания. Загуба на
местообитания няма да бъде предизвикана (степен 0).
Обща оценка: Въздействия от прилагането на плана не се очакват.
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост
в защитената зона 70-600 гнездящи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в UTM
квадрати UTM квадрати FN88 и FN98 в южната част на които попадат части от защитената
зона и новопредвидената УЗ Са1.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
е толерантен към човешко присъствие, гнезди и в населени места и индустриални зони и
безпокойство, прогонване на гнездещите двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Търси
насекоми по земята и сред храстите, в дворове и градини, поради което урбанизацията със
създаването на нови зелени площи не води до намаляване на местообитанията му. При
спазване на изискването всички дейности по време на строителството да бъдат в
постгнездовия период отрицателни въздействия няма да бъдат предизвикани.
Загуба на местообитания: Подходящите за гнездене местообитания в защитената зона са
храсталаци и открити сухи места с храсти от драка, шипка, паркове и градини в населени
места. Със създаванто на просеки за ски писти и обслужващи съоръжения в
новопредвидената УЗ Са1 делът на откритите части от защитената зона ще се увеличи. Като
се има предвид, че по време на експлоатация откритите площи в новопредвидената УЗ Са1
през лятото ще бъдат неизползваеми загуба на местообитания няма да бъде предизвикана
(степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Червеногуша мухоловка (Ficedula parva)
Биологични особености: гнездящо-прелетен за България вид с обща численост за страната
700-1000 двойки (Бисерков и др. (ред.) 2015). Гнезди основно в стари букови гори с
естествена структура, но в Странджа е установена като гнездеща във вековна гора от благун.
В ареала си на разпространение извън България обитава различни видове иглолистни,
смесени иглолистни-широколистни и широколистни гори на север от тайгата до южните
субтропични вечнозелени широколистни гори и в равнините, в подножието и планините до
2350 m н.в. Среща се в заливните гори и храсталаци, паркове, стари овощни градини и като
изключение в лозя. Придържа се към средните и долни дърво-храстови горски пояси
(Редькин, Коновалова, 2004). По време на миграция се среща на различни места в цялата
страна включително и населени места, обикновено ниско между клоните или в храсти и по
огради. Гнезди по дърветата в естествени и издълбани от други птици, хралупи, кухини,
ниши на място паднали клони, дупки, различни ниши и кухини по стволовете и в
разклоненията на клоните. Хранителната ѝ база включва насекоми от различни групи и етапи
на развитие, също и паяци. По-рядко кълват малки мекотели, а през втората половина на
лятото и есента сочните плодове на някои растения (бъз, къпина).
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Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост
в защитената зона 60-80 гнездящи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не е установен като гнездящ в
UTM квадрати UTM квадрати FN88 и FN98 в южната част на които попадат части от
защитената зона, но гнезди в южната част на зоната по ниските части на северните склонове
на Стара планина. Местата в които е регистрирано гнездене са на повече от 20км от
предвидените за нови УЗ терени, но в постгнездовия период отделни индивиди навлизат и в
тях.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездящите двойки, нисък гнездови успех и загиване на
поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. В
постгнездовия период се среща и в населените места сред храстите, в дворове и градини.
Определящи ще бъдат въздействията от предвидените по ЛУП на ДГС Своге дейности в
горското стопанство, които са извън обхвата на проекта за ОУП. Въздействия от прилагането
на плана, изразяващи се в спад на числеността ѝ не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите за нея местообитания в защитената зона гори,
храсталаци, паркове, овощни градини, крайпътни и крайречни насаждения и зелени площи в
защитената зона запазват площта си. Въздействия от прилагането на плана поради загуба на
местообитания няма да бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост
в защитената зона 100-300 гнездящи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в
ниските части на UTM квадрати FN88 и FN98 в южната част на които попадат части от
защитената зона. Предвидената УЗ Са1 обхваща високопланинската част от територията на
защитената зона, която е извън потенциалните ѝ местообитания.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
е толерантен към човешко присъствие, гнезди и в населени места и индустриални зони,
регистриран е и в двора на британското посолство в София поради което безпокойство,
прогонване на гнездящите двойки, нисък гнездови успех и загиване на поколението поради
свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Търси насекоми по земята и сред
храстите, в дворове и градини и урбанизацията със създаването на нови зелени площи не
води до намаляване на местообитанията ѝ. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи
се в спад на числеността ѝ не е очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите местообитания в защитената зона гори в ниската
част на зоната, храсталаци, паркове, овощни градини, крайпътни и крайречни насаждения и
зелени площи на територията на община Вършец и в защитената зона запазват площта си.
Въздействия от прилагането на плана поради загуба на местообитания няма да бъдат
предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
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Градинска овесарка (Emberiza hortulana)
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост
в защитената зона 325 гнездящи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в UTM
квадрат FN98 в които попадат най-източната част от защитената зона и част от землището на
с. Горна Бела речка. Терените в землището на с. Горна Бела речка са разположени извън
границите на защитената зона, но същите се облитат в постгнездовия период, когато птиците
се събират на ята. Подходящите места за гнездене попадат в защитената зона са
дървопроизводителни и защитни гори, а местата за търсене на храна земеделски земи в които
промяна на предназначението не се придвижа.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Прогонване на гнездящи двойки, нисък гнездови успех и загиване на поколението поради
свързани с прилагането на плана дейности не се очакват. Видът е толерантен към човешко
присъствие и е наблюдаван от автора на тази част на доклада в урбанизирани територии
(местността Мапи в землището на гр. Созопол, на около 30 м от построения ваканционен
комплекс, където гнезди в храсти (Вълчанов непубл). Определящи ще бъдат въздействията
от горското и селското стопанство в защитената зона. Въздействия от прилагането на плана,
изразяващи се в спад на числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на
индивиди не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Подходящите за гнездене местообитания в защитената зона
храсталаци и открити сухи места с храсти от драка, шипка запазват площта си. Извън зоната
гнезди също в паркове и градини в населени места. В подходящите за градинската
местообитания в защитената зона дейности не се предвиждат. Загуба на местообитания няма
да бъде предизвикана (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Ливаден дърдавец (Crex crex)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като размножаващ се вид с численост 46-147 токуващи мъжки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в
ниските части на UTM квадрати FN88 и FN98 в южната част на които попадат части от
защитената зона. Новопредвидените УЗ за жилищно и промишлено строителство в
землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на защитената зона. Новопредвидената УЗСа 1 заема част от високопланинската
територия в зната извън подходящите местообитания на вида.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Безпокойство, прогонване на гнездящи птици, нисък гнездови успех и загиване на
поколението тъй като видът не гнезди на територията в която в проекта за ОУП има нови
предвиждания. Очакваната от прилагането на плана смъртност ще бъде в границите на
естествената и промени в числеността им няма да бъдат предизвикани. Въздействия не се
очакват – степен 0
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ за жилищно и промишлено строителство в
землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън
границите на защитената зона. Новопредвидената УЗСа 1 заема част от високопланинската
територия в зната извън подходящите местообитания на ливадния дърдавец. Въздействия от
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прилагането на плана поради загуба на местообитания няма да бъдат предизвикани (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Земеродно рибарче (Alcedo atthis)
Оценка на популацията в зоната: По данни от стандартния формуляр видът е с численост
в защитената зона 20-25 гнездящи двойки.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в UTM
квадрат FN88 в южната част на който попада част от защитената зона. Не гнезди на
територията на новопрецдвидените УЗ, които са извън границите на защитената зона.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не е чувствителен в постгнездовия период. В подходящи местообитания – рибарници и
зарибени язовири не проявяват реакции на безпокойство спрямо човешко присъствие като се
придържат само на безопасно разстояние. Очакваната поради прилагането на плана
смъртност сред обитаващите защитената зона ще бъде в границите на в границите на
естествената и промени в числеността на гнездящите не се очаква. Въздействията от
прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността на популацията му не се очакват
- (степен 0)
Загуба на местообитания: Местообитанията на вида в защитената зона няма да бъдат
засегнати. Новопрецдвидените УЗ са разположени извън границите на подходящи за
земеродното рибарче местообитания в нея. Въздействия от прилагането на плана поради
загуба на местообитания няма да бъдат предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Видове по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР:
Обикновен мишелов (Buteo buteo)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като размножаващ се в зоната вид с численост 49-85 гнездящи двойки и 122 индивида,
концентриращи се в зоната по време на миграции и зимуване. Разпределението на
гнездящите двойки е равномерно във всички квадрати в защитената зона.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в
землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна Бела речка. Зимуващи и прелитащи
птици ловуват в откритите площи и покрай пътищата. Подходящите за гнездене
местообитания на обикновения мишелов са гори в които промяна на предназначението на
земите не се предвижда.
Очаквани въздействия от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: При
разположение на трасето на лифт съоръжението като част от транспортната инфраструктура,
както и предвидените ски писти и съоръжения за обслужването им на разстояние по-голямо
от 0,8км от установени гнездилища и извършване в постгнездовия период когато птиците са
нечувствителни на необходимите за създаването им дейности (сечи на дървесна
растителност, подравняване на ски пистите, монтиране на сълбовете на лифтовете и
влековете, въжените линии) и играждането на станциите на лифтовете и влековете
въздействията могат да бъдат сведени до незначителни, без прогонване на гнездещи в зоната
двойки, компроментиране на гнезденето и загиване на поколението. Обиконовеният
мишелов е толерантен вид и често ловува в покрайнините на населени места където
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числеността на дребните гризачи е по голяма, а нерядко и покрай натоварени пътища и
автомагистрали. При спазване на заложените изискавания за изработванео на специализиран
ПУП-ПРЗ за УЗ Са1 въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на
числеността на обикновения мишелов (Buteo buteo) поради безпокойство могат да бъдат
сведени до незначителни без прогонване и смъртност на индивиди (степен 1)
Загуба на местообитания: Всички нови предвиждания в проект за ОУП на община Вършец
за жилищно и промишлено строителство са за територии разположени извън границите на
защитената зона. Териториите в които е възможно гнездене и отглеждане на поколението,
попадат в клас земно покритие N16 Широколистни листопадни гори. По данни от
кадастралната карта горите в предвидената УЗ Са1 са с площ 1354,35ха, което е 1,563% от
клас земно покритие N16, потенциални гнездови местообитания на обикновения мишелов
(Buteo buteo). При спазване на заложените конкретни изисквания и ограничения към зона
Са1/1, с които окончателния проект на СПУП следва да се съобрази въздействията от
прилагането на плана, поради загуба на гнездови местообитания на вида чрез отстраняване
на дървесна растителност само в определени имоти в границите на УЗ Са1 могат да бъдат
сведени до засягане на по-малко от 1% от клас земно покритие N16, респективно по-малко от
1% от гнездовите местообитания на вида и да бъдат сведени до незначителни (степен 1). С
обособяване на терени за ски писти, лифтове и влекове ще бъдат създадени открити площи в
които жертвите му ще бъдат по лесно откриваеми, което води до увеличаване на
потенциалните ловни територии. Увеличаването на откритите площи в тази част от
защитената зона ще бъде благоприятно за него. Загуба на трофични местообитания не се
очаква (степен 0).
Обща оценка: Приспазване на заложените за изработването на специализирания ПУПРЗ за зона Са1 въздействията могат да бъдат сведени от средни (2) до незначителни (1)
Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като размножаващ се в зоната вид с численост 37-60 гнездящи двойки и 20 индивида
концентриращи се в нея по време на миграции и зимуване.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в
землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна Бела речка. Зимуващи и прелитащи
птици ловуват в откритите площи, покрай пътищата и в селските дворове.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Освен
в горите видът гнезди и на електрически стълбове, по сгради и в зелени площи в населени
места, като често ловува в дворове, като напада млади пилета, врабчета и млади гълъби.
Наблюдавана е да ловува и в големи градове. Не се очаква отрицателно въздействие върху
вида изразяващо се в безпокойство, загиване на поколението по време на гнездене и спад в
числеността на вида (степен 0).
Загуба на местообитания: Въздействия от прилагането на плана поради загуба на
местообитания няма да бъдат предизвикани, тъй като освен в гори и земеделски земи, гнезди
и в населени места, включително и в индустриални зони(степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Сокол орко (Falco subbuteo)
Биологични особености: Прелетногнездещ за България вид с численост на националната
популация 600-1200 двойки, при малка плътност, максимум 2 двойки в квадрат (100 кв км).
Предпочита степи и други подходящи открити местности покрити нарядко с дървета. Гнезди
в широколистни, иглолистни и влажни алувиални гори. Гнезди в изоставени гнезда от
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вранови птици най-често на чавки. Не се среща в градски или заселени от човек зони. Храни
се предимно с насекоми и дребни птици, които улавя по време на полет.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като гнездящ вид с численост 8 гнездящи двойки и 3 прелитащи в постгнездовия период. Поголям брой птици прелитат над нея по време на пролетната и есенната миграция.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен като гнездящ в UTM
квадрат FN98 в южната част на който попадат най-източната част от защитената зона и част
от землището на с. Горна Бела речка.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Новопредвидените УЗ в землището на с. Горна Бела речка са разположени извън границите
на защитената зона. Безпокойство, прогонване на гнездящи двойки, нисък гнездови успех и
загиване на поколението поради свързани с прилагането на плана дейности не се очаква.
Определящи ще бъдат въздействията в горите от предвидените по ЛУП на ДГС Своге
дейности, които са извън обхвата на проекта за ОУПО. Въздействия не се очакват (степен 0)
Загуба на местообитани: Подходящите за гнездене местообитания в защитената зона са
широколистните гори, а трофичните откритите площи, обработваеми и необработваеми земи.
В землището на с. Горна Бела речка промяна на предназначението на земеделските земи и
горските земи в защитената зона не се предвижда. Загуба на местообитания няма да бъде
предизвикана (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Зеленоножка (Gallinula chloropus)
Биологични особености: Гнездещ, преминаващ и зимуващ за България вид. Пролетната
миграция е от февруари до май, а есенната от септември до ноември. Гнезди два пъти
годишно в обрасли с водна растителност различни водоеми. Храни се със семена, издънки,
коренчета, насекоми и охлюви, които събира от повърхността на водата и по брега.
Оценка на популацията в зоната: Видът е включен в стандартния формуляр на защитената
зона като постоянен гнездящ вид с численост 1-9 гнездящи двойки. Гнезди в заблатени места
и мочурища.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не гнезди и не пребивава в частта
от защитената зона, която е в землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна Бела
речка, включително и на терените за които в проекта за ОУП има нови предвиждания тъй
като в тях няма подходящи за нея местообитания.
Очаквани въздействия от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Тъй
като не гнезди на територията на терените за които в проекта за ОУП има нови
предвиждания безпокойство на гнездящи двойки, нисък гнездови успех и смъртност сред
новоизлюпените и възрастни индивиди с прилагането на плана не се очаква. Видът е слабо
чувствителен. Среща се и във водоеми в съседство с големи населени места. Очакваната от
прилагането на плана смъртност сред прелитащите и зимуващите в защитената зона ще бъде
в границите на естествената и промени в числеността им не се очаква. Въздействията от
прилагането на плана, изразяващи се в спад на числеността ѝ не се очакват (степен 0)
Загуба на местообитания: Подходящите за зеленоножката (Gallinula chloropus)
местообитания в защитената зона са обрасли с водолюбива растителност заблатени места и
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мочурища. В частта от защитената зона, която е в землищата на в землищата на гр. Вършец и
в селата Спанчевци и Горна Бела речка подходящи за зеленоножката местообитания няма.
Въздействия от прилагането на плана поради загуба на местообитания няма да бъдат
предизвикани (степен - 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Средна бекасина (Gallinago gallinago)
Биологични особености: Гнездещ в миналото, мигриращ, зимуващ, летуващ, а сега
нередовно гнездящ за България вид (Нанкинов, 2012). Обитава блата, мочурища и торфища.
По време на миграции и зимуване се среща в най-разнообразни влажни зони, предимно по
Черноморското крайбрежие и Южна България. През зимата е с ниска численост, предимно в
Южна България и по Черноморското крайбрежие – средно около 80 птици с максимум 134
през 2001 г.. Най-много зимуващи птици са установени в Атанасовското езеро – 1 30 през
1987 г. (Димитров и др, 2005). По време на миграции и зимуване се среща в крайбрежни
бракични водоеми, язовири, оризища, канали с тинесто дъно, плитки езера, залети редки
гори, обработваеми площи, овощни градини, влажни ливади, старици на реки, малки и
временни водоеми. Гнезди в обширни блата и мочурища с обилна тревна растителност, както
и в преходната зона между тях и обкръжаващите ги територии. Гнездото е разположено близо
до водна повърхност сред туфи от полевица (Agrostis capillaries), дзуки (Juncus
conglomerates) и острици (Carex sp.). Видът е включен в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1
и ал. 5 от Закона за лова и опазването на дивеча.
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включена
като преминаващ вид с численост 2 индивида.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не гнезди и не пребивава в частта
от защитената зона, която е в землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна Бела
речка, включително и на терените за които в проекта за ОУП има нови предвиждания.
Очаквани въздействия от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Числеността на средната бекасина (Gallinago gallinago) в ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан”
зависи от броя на прелитащите и предвидените в Закона за лова и опазването на дивеча и
Правилника за прилагането му мерки- за запазване и обогатяване на видовото разнообразие,
подобряване на местообитанията, опазване и възпроизводство на дивеча, гарантиране на
биологичния минимум, достигане и поддържане на допустимите запаси, осигуряване на
рационално и устойчиво ползване в ловностопанските райони. Числеността на допустимия
запас зависи от одобрения план за ползване с ловоустройствения проект на ловния район,
попадащ на територията на защитената зона. Въздействия от прилагането на плана,
изразяващи се в спад на числеността на вида не се очакват (степен 0).
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и в селата
Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на подходящите за средната
бекасина (Gallinago gallinago) местообитания в защитената зона. Въздействия от прилагането
на плана, поради загуба на местообитания няма да бъдат предизвикани – (степен 0)
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius)
Биологични особености: Гнездещо-прелетен, преминаващ и нередовно зимуващ за
България вид. По размери е с големината на врабче. Обитава предимно пясъчни и чакълести
брегове, острови и коси, край реки, езера, язовири, рибарници, блата и Черноморското
крайбрежие.
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Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като гнездящ в зоната вид с численост 1-3 гнездящи двойки. Установен е като гнездящ в
южната част на защитената зона и на територията на община Белоградчик.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не гнезди и не пребивава в частта
от защитената зона, която е в землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна Бела
речка, включително и на терените за които в проекта за ОУП има нови предвиждания.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди:
Задължително условие за речния дъждосвирец е наличието на сладководен водоем, с пясъчна
или чакълеста ивица покрай водата. Подходящите за гнездене места са пясъчните и
чакълестите ивици покрай водните течения на протичащите през територията на общината
реки. Тъй като с настъпването на пълноводието, местоположението им се променя,
подходящи за гнездене наносни отложения могат да се образуват и съвсем близо до
урбанизирани територии или съществуващите да бъдат завлечени от реката след
прииждането ѝ. Видът се среща и в крайбрежната ивица на временни или изкуствени
водоеми. Видът не е особено чувствителен към човешкото присъствие и по време на
есенната миграция през август се среща в повечето плажове по Черноморското крайбрежие
без да проявява на реакции на безпокойство от плажуващите на тях. В случай на
доближаване на гнездото от човек или хищник мъжкият не отлита, а застава на близо, все
едно че предоставя възможност да бъде уловен след което при доближаване отново се
отдалечава на няколко метра с цел да отвлече вниманието от гнездото и мътещата женска.
Няколко часа след излюпването малките напускат гнездото, което гарантира успешното
възпроизводство и оцеляване на вида. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в
спад на числеността на размножаващите се и прелитащите над зоната речени дъждосвирци
(Charadrius dubius)- не се очакват (степен 0)
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и в селата
Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на подходящите за средната
бекасина (Gallinago gallinago) местообитания в защитената зона. Въздействия от прилагането
на плана, поради загуба на местообитания няма да бъдат предизвикани – (степен 0)
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Обикновена калугерица (Vanellus vanellus)
Биологични особености: Гнездящ, мигриращ и зимуващ за България вид от семейство
Дъждосвирцови. Гнезди на земята в пасища, влажни ливади и земеделски земи близо до
водоеми, но и в други биотопи, включително и населени места (Нанкинов, 2012).
Числеността на популацията ѝ у нас е 300-600 гнездящи двойки (Нанкинов, 1984). През
зимата се концентрира около Бургаските езера. Мигриращи птици се срещат през цялата
година. В стандартния формуляр на защитената зона е включена като гнездящ и преминаващ
вид с численост 0 -3 гнездящи двойки и без данни за броя на прелитащите над защитената
зона.
Оценка на популацията в зоната: Видът е включен в стандартния формуляр на защитената
зона като гнездящ с численост 2-18 гнездящи двойки. Установен е в най-северната част на
защитената зона на територията на община Белоградчик.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът не гнезди и не пребивава в частта
от защитената зона, която е в землищата на гр. Вършец и в селата Спанчевци и Горна Бела
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речка, включително и на терените за които в проекта за ОУП има нови предвиждания, тъй
като територията е с хълмисто планински характер.
Очаквани въздействия от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не гнезди на територията на общината поради което безпокойство на гнездящи двойки,
нисък гнездови успех и смъртност сред новоизлюпените и възрастни индивиди с
прилагането на плана няма да има. Очакваната от прилагането на плана смъртност сред
прелитащите над защитената зона ще бъде в границите на естествената и промени в
числеността им не се очаква. Въздействия от прилагането на плана, изразяващи се в спад на
числеността ѝ не се очакват (степен 0)
Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ в землищата на гр. Вършец и в селата
Спанчевци и Горна Бела речка са разположени извън границите на подходящите за
обикновената калугерица местообитания в защитената зона. Въздействия от прилагането на
плана, поради загуба на местообитания няма да бъдат предизвикани – (степен 0)
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
Обикновен пчелояд (Merops apiaster)
Биологични особености: Гнездещопрелетен за България вид с численост на националната
популация 25 000 50 000двойки. Обитава места с надморска височина до 850м (Янков, 2007).
Пчелоядите гнездят в дупки, които изкопават в отвесни стени. Предпочитат по-мека почва
(льос), в която могат да изкопаят тунели дълги повече от метър. При липса на подходящи
условия (отвесни стени) могат да изкопаят дупка и в някой полегат склон. Тунела завършва с
гнездова камера. По време на прелет може да бъде видян на малки ята над населени места да
почива по електропроводи включително и в индустриални зони или регистриран акустично
по издаваните звуци, когато лети на голяма височина и не може да бъде забелязан от земята.
Често гнезди на големи колонии в льосови стени на няколко метра от сгради в сравнително
големи населени места (Тутракан, Русе). На много места местообитанията му са с
антропогенен произход (кариери, места в които в миналото селяните са копали глина за
измазване на сгради, автомагистрала Тракия и др.)
Оценка на популацията в зоната: В стандартния формуляр на защитената зона е включен
като гнездящ в зоната вид с численост 100 гнездящи двойки и концентриращ се в нея с
численост 3170 индивида. По-голям брой птици прелитат над защитената зона по време на
пролетната и есенната миграция.
Оценка на популацията в територията на плана: Видът е установен да гнезди Видът е
установен като гнездящ в UTM квадрат FN98 в южната част на който попадат най-източната
част от защитената зона и част от землището на с. Горна Бела речка, но не гнезди на терените
в землището ѝ за които в проекта за ОУП има предвиждания, тъй като в тях няма условия
(отвесни стени) за изкопаване на дупки. Територията на общината се облитат от пчелояда по
време на сезонните му миграции.
Оценка на въздействията от прилагането на плана:
Промени в числеността поради безпокойство, прогонване и смъртност на индивиди: Видът
не гнезди на терените в землището на с. Горна Бела речка за които в проекта за ОУП има
предвиждания, а пребиваването му в тях е временно. Обикновеният пчелояд е толерантен
към човешко присъствие и при подходящи условия за копаене на дупки гнезди съвсем близо
до сгради и в действащи кариери. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида
изразяващо се в безпокойство, загиване на поколението по време на гнездене и спад в
числеността на вида (степен 0).
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Загуба на местообитания: Новопредвидените УЗ в землището на с Горна Бела речка са
разположени извън границите на подходящите за обикновенаия пчелояд местообитания в
защитената зона. Въздействия от прилагането на плана, поради загуба на местообитания
няма да бъдат предизвикани – (степен 0). Въздействия от прилагането на плана поради загуба
на местообитания няма да бъдат предизвикани (степен 0).
Обща оценка: Не се очакват въздействия (степен 0).
5.Б. Описание и анализ на въздействието на плана върху целостта на
защитенитезони с оглед на тяхната структура функции и природозащитни цели
(загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на
видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на
реализацията, така и при експлоатацията
5.Б.1. Защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“
Структура
С проекта за ОУП на Община Вършец в границите на ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ се
предвижда промяна предназначение на земеделски земи с цел застрояване на площ от общо
8.98 ha. Тази промяна се равнява на 0.07% спрямо общата площ на земеделските територии в
защитената зона и не води до нарушаване на целостта и структурата на защитената зона.
Функции и природозащитни цели
Загуба на местообитания
Реализирането на проекта за ОУП на Община Вършец не е свързано с нарушаване на типове
природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона. Предвижданията за
устройствено развитие на територията засягат непосредствено прилежащите земеделски
територии до населените места, които са подходящи за застрояване, или вече са с променено
предназначение.Не се очаква пряко увреждане на типове природни местообитания, предмет
на опазване в защитената зона.
Фрагментация
Няма да настъпи фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове и
техните популации, предмет на опазване в защитената зона. Не се очаква фрагментация в
следствие на косвени въздействия от реализирането на новопредвидените устройствени зони.
Няма да има допълнителен бариерен ефект върху видове животни. Няма условия за
създаване на значими бариери и прегради, ограничаващи ежедневните придвижвания на
индивиди спрямо потенциални или ключови местообитания на видове животни в защитената
зона.
Обезпокояване на видове
В проекта за ОУП на Община Вършец се предвижда основно устройствена намеса на
територията на населени места и прилеижащи на тях терени и територии извън границите им
в които вече е реализирано строителство, преди изготвянето на проекта за ОУПО, като в поголямата си част новите предвиждания са за терени извън границите на защитени зони от
мрежата Натура 2000. Териториите в които се предвижда допускане на строителство и
производствени дейности се определят като пригодни за обитаване от бозайници, включени
като целеви видове за опазване в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“, но присъствието им
освен прилепите, които ловуват в приземния въздушен слой и в урбанизираните територии е
по скоро изключение. Новопредвидените устройствени зони са отдалечени от подходящи за
леговища, бърлоги и зони за размножаване в които е необходима по-висока степен на
спокойствие. Останалите видове, предмет на опазване в защитената зона са с примитивна
нервна система, което изключва възможността за наличие на безпокойство от дейности
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извън средата, която обитават и обхвата на сетивните им органи. С прилагането на плана
безпокойство на видове предмет на опазване в защитената зона няма да бъде предизвикано.
Нарушаване на видовия състав
Не се очаква нарушаване на установения видов състав в т.ч. и въздействие върху
популациите на растителните и животински видове обект на опазване в ЗЗ. Реализацията на
проекта няма да окаже въздействие върху видовия състав на защитените видове животни,
както в ЗЗ, така и в съседните територии извън мрежата на НАТУРА-2000, тъй като не се
нарушават техни убежища, не се унищожават индивиди, не се прекъсват миграционни
коридори.
Както се вижда от анализа по видове в т. 5 и от заключенията в т. 2 и 3, реализацията на
проекта за ОУП няма да окаже негативно въздействие върху видове животни и техните
местообитания. Не се очаква нарушаване на видовия състав и на популациите на
животинските видове, предмет на опазване в защитената зона.
Химически промени
- Няма да настъпят.
Хидрогеоложки промени
- Не се очакват.
Геоложки промени
- Не се очакват.
Други промени
- Не се очакват.
Предварителният проект на ОУП на Община Вършец няма да окаже пряко и значимо
косвено въздействие върху целостта за защитената зона с оглед на нейната структура,
функции и природозащитни цели.
Не са необходими специални компенсиращи мерки.
5.Б.2. Защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“
Структура
В границите на ЗЗ BG0001040 с предварителния проект на ОУП на Община Вършец се
предвиждат нови устройствени зони с обща площ от 1909.82 ha, което представлява 0.87 %
от общата площ 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. С реализирането на проекта няма да настъпи нарушаване на
целостта, намаляване на разнообразието и стесняване на териториите на естествените
местообитания.Целостта на защитената зона, нейната структура, функции и природозащитни
цели няма да бъдат засегнати.
Функции и природозащитни цели
Загуба на местообитания
С предварителният проект на ОУП на Община Вършец не се засягат типовете природни
местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и
Предбалкан“. Няма да има въздействие върху площта на природните местообитания,
предмет на опазване в рамките на защитената зона. Няма да има въздействие върху
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естественото състояние на природните местообитания, предмет на опазване в рамките на
защитената зона. Не се очакват промени в условията на средата.
Фрагментация
Не се очаква фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. Не се очаква
фрагментация в следствие на косвени въздействия от реализирането на новопредвидените
устройствени зони.
Обезпокояване на видове
В проекта за ОУП на Община Вършец се предвижда основно устройствена намеса на
територията на населени места и урбанизираните територии извън границите им в които вече
е реализирано строителство, преди изготвянето на проекта за ОУПО, като в по-голямата си
част новите предвиждания са за терени извън границите на защитени зони от мрежата
Натура 2000. Новопредвидените устройствени зони с изключение на УЗ Са1/1 са отдалечени
от подходящи за леговища, бърлоги и зони за размножаване в които е необходима по-висока
степен на спокойствие. Останалите видове, предмет на опазване в защитената зона са с
примитивна нервна система, което изключва възможността за наличие на безпокойство от
дейности извън средата, която обитават и обхвата на сетивните им органи. На настоящия
етап разположението на съоръженията за зимен спорт в новоотредената УЗ Са1/1 не е
определено. При определяне на местоположението на необходимите трасета за ски писти,
влекове, лифт и други спомагателни дейности след предварителни проучвания на разстоние
по-голямо от 0,8км от възможни за устройване на леговища и терени за европейския вълк
възможноти въздействия поради безпокойство сред бозайниците могат да бъдат сведени до
краткосрочни и временни по време на строително монтажните дейности. Поради вродени
инстинкти за самосъхранение по време на експлоатацията ѝ едрите бозайници без тези които
изпадат взимен сън ще се придържат на безопасно разстояние от ски зоната поради което
въздействията поради обезпокояване на животинските видове, които се срещат на
територията на ски зоната, предмет на опазване в защитената зона могат да бъдат оценени
като незначителни, а за останалите видове с прилагането на плана безпокойство а няма да
бъде предизвикано.
Нарушаване на видовия състав
Не се очаква нарушаване на установения видов състав в т.ч. и въздействие върху
популациите на растителните и животински видове обект на опазване в ЗЗ. Реализацията на
проекта няма да окаже въздействие върху видовия състав на защитените видове животни,
както в ЗЗ, така и в съседните територии извън мрежата на НАТУРА-2000, тъй като не се
нарушават техни убежища, не се унищожават индивиди, не се прекъсват миграционни
коридори.
Както се вижда от анализа по видове в т. 5 и от заключенията в т. 2 и 3, реализацията на
проекта за ОУП няма да окаже негативно въздействие върху видове животни и техните
местообитания. Не се очаква нарушаване на видовия състав и на популациите на
животинските видове, предмет на опазване в защитената зона.
Химически промени
- Няма да настъпят.
Хидрогеоложки промени
- Не се очакват.
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Геоложки промени
- Не се очакват.
Други промени
- Не се очакват.
Предварителният проект на ОУП на Община Вършец няма да окаже пряко и значимо
косвено въздействие върху целостта за защитената зона с оглед на нейната структура,
функции и природозащитни цели.
Не са необходими специални компенсиращи мерки.
5.Б.3. Защитена зона BG0000593 „Билерниците“
Структура
Реализацията на предварителния проект на ОУП на Община Вършец не е свързанас
отнемане на площи от защитената зона, поради което въздействие върху целостта,
структурата и природно защитните цели на опазване не се очакват.
Функции и природозащитни цели
Загуба на местообитания
Реализирането на проекта за ОУП на Община Вършецне е свързано с нарушаване на типове
природни местообитания и местообитания на видове, предмет опазване в защитената зона.
Фрагментация
Няма да настъпи фрагментация на природни местообитания и местообитание на видове и
техните популации, предмет на опазване в защитената зона, тъй като всички свързани с
реализирането на устройствения план дейности ще бъдат извън границите на защитена зона
BG0000593. Не се очаква фрагментация в следствие на косвени въздействия от изграждане
на урбанистични единици извън защитените зони.
Няма да има допълнителен бариерен ефект върху видове животни.Няма условия за
създаване на значими бариери и прегради, ограничаващи ежедневните придвижвания на
индивиди спрямо потенциални или ключови местообитания на видове животни в защитената
зона.
Обезпокояване на видове
Териториите за които в проекта за ОУПO Вършец се предвижда устройствена намеса с
възможност за застрояване са разположени извън границите на BG0000593 „Билерниците“.
При това разположение на предвидените в проекта за ОУПО нови устройствени зони
въздействията от дейности на терените в които се предвижда устройствена намеса ще бъдат
недоловими за животинските видов, които се опазват в защитената зона.
Нарушаване на видовия състав
Не се очаква нарушаване на установения видов състав в т.ч. и въздействие върху
популациите на растителните и животински видове обект на опазване в ЗЗ. Реализацията на
проекта няма да окаже въздействие върху видовия състав на защитените видове животни,
както в ЗЗ, така и в съседните територии извън мрежата на НАТУРА 2000, тъй като не се
нарушават техни убежища, не се унищожават индивиди, не се прекъсват миграционни
коридори.
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Както се вижда от анализа по видове в т. 5 и от заключенията в т. 2, реализацията на проекта
за ОУП няма да окаже негативно въздействие върху видове животни и техните
местообитания. Не се очаква нарушаване на видовия състав и на популациите на
животинските видове, предмет на опазване в защитената зона.
Химически промени
 Няма да настъпят.
Хидрогеоложки промени
 Не се очакват.
Геоложки промени
 Не се очакват.
Други промени
 Не се очакват.
Предварителният проект на ОУП на Община Вършец няма да окаже пряко и значимо
косвено въздействие върху целостта за защитената зона с оглед на нейната структура,
функции и природозащитни цели.
Не са необходими специални компенсиращи мерки.
5.Б.4. Защитена зона BG0002090 „Берковица”
Структура
На територията на Община Вършец, за която е изготвен проекта за ОУПО в границите на ЗЗ
BG0002090 „Берковица” по Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици попада
югозападната част от землището на с. Драганица. В проекта за ОУПО всички нови
предвиждания и терени, които са получили нов устройствен статут са разположени извън
границите на защитената зона. В частта от землището на с. Драганица, която е в границите
на ЗЗ BG0002090 „Берковица” промяна на предназначението на земята не се предвижда, а в
графичната част на проекта за ОУПО видовете територии се обозначават съгласно посочения
в легендата на проекта начин.
Загуба на местообитания
Загуба на местообитания не може да бъде отчетена, тъй като с прилагането на плана не се
предвиждат дейности на територията на защитената зона. Структурата на защитената зона
ще се запази непроменена.
Фрагментация
Прилагането на плана и реализирането на свързаните с него инвестиционни намерения няма
да предизвика фрагментация на нито един вид от птиците, които се опазват в защитената
зона, тъй като не засяга територия в границите ѝ.
Безпокойство на видовете
Територията за която в проекта за ОУПO Вършец се предвижда устройствена намеса с
възможност за застрояване е разположена извън границите BG0002090 „Берковица”. При
това разположение на предвидените в проекта за ОУПО нови устройствени зони
въздействията от дейности на терените в които се предвижда устройствена намеса ще бъдат
недоловими за животинските видов, които се опазват в защитената зона.
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Нарушаване на видовия състав
Територията за която в проекта за ОУПО Вършец се предвижда устройствена намеса с
възможност за застрояване е разположена извън границите на BG0002090 „Берковица”
поради което не са налични предпоставки за прогнозиране на възможни промени във
видовия състав на обитаващите защитената зона животински видове.
Въздействие върху качеството на: води, атмосферен въздух и генериране на шум, вибрации,
отпадъци.
С прилагането на проекта за ОУПО Вършец не се предвижда директно заустване във
водоприемници на непречистени производствени и битово-фекални води. Замърсяването на
атмосферния въздух ще бъде основно от дейности извън границите на защитената зона и в
границите на допустимото съгласно действащите в Република България норми.
Въздействията от шум и вибрации ще бъдат в границите на допустимите норми за населени
места и ще бъдат недоловими на територията на ЗЗ BG0002090 „Берковица”. Генериращите
се по време на строителството и населението строителни и битови отпадъци ще се извърши
по утвърдена схема от община Вършец, без да се увреждат местообитания в защитената зона.
Химически промени
В проекта за ОУПО Вършец не се предвижда обособяване на терени за производствени
дейности на територията на защитената зона или в съседство с нея и химически промени не
се очакват.
Хидроложки промени
Не се очакват хидроложки промени в границите на защитената зона, тъй като не се
предвиждат дейности с потребление на големи количества вода или генериране на
производствени води.
Кумулативен ефект
В проекта за ОУПО Вършец не се предвижда устройствена намеса с възможност за
застрояване на територията на ЗЗ BG0002090 „Берковица”. При строителството ще бъде
засегната територия извън границите на защитената зона и кумулативен ефект изразяващ се
в отнемане на площи от местообитания, трансформирането им в друг вид, повишени шумови
нива и други водещи до намаляване на благоприятното природозащитно състояние на
видовете и местообитанията в защитената зона не може да бъде отчетен.
Антропогенно присъствие
Най-близко до границите на защитената зона е с Драганица, което се определя като много
малко село. Прилагането на проекта за ОУПО Вършец не е свързано с демографски промени
на територията на общината и ръст на населението или преместване на огромни маси от
хора, от което следва, че кумулативен ефект изразяващ се в увеличено антропогенно
присъствие в защитената зона не може да бъде отчетен.
5.Б.5. Защитена зона BG0002053 „Врачански балкан”
В границите на ЗЗ BG0002053 „Врачански балкан” от територията на община Вършец
попадат части от землищата на гр. Вършец, с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна
Бела речка, с. Долно Озирово и с. Стояново. В проекта за ОУПО новите предвиждания са за
прилежащи на селата Горна Бела речка, Горно Озирово, Долна Бела речка и Долно Озирово
терени. В останалите части от землищта им е предвидено запазване на площта на всички
горски територии, земеделски земи, водни площи, терени за транспорт, комуникации и
техническа инфраструктура, резервати, защитени местности и природни забележителности.
Реализирането и прилагането на плана не е в противоречие с наложените забрани в Заповед
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№ РД 801/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите с която е обявявена ЗЗ
BG0002053 „Врачански балкан”.
Загуба на местообитания
С прилагането на проекта за ОУПО Вършец съгласно баланса на територията ѝ площта на
местообитанията на птиците, които гнездят и обитават гори и скалисти места, грабливи
видове птици, сови, лешояди и кълвачите, които се опазват в защитената зона ще останат
непроменени. В проекта за ОУПО във всички заети от гори, водни площи и мочурища
територии, гнездови местообитания и места за търсене на храна на водолюбивите видове и
гнездещите в горите в частта от ЗЗ BG0002053 „Врачански балкан”, която е на територията
на общината устройствени промени не се предвиждат. Допустимото в проекта за ОУПО
урбанизиране на територията на общината в по-горе посочените землища заедно с
териториите в които вече е реализирано строителство е с обща площ 27,44ха, което е 0,089%
от площта на защитената зона. В границите на новите предвидени устройствени попадата
открити площи, със започнало захрастяване в тях, обработваеми земи и тревни
местообитания с обща площ, 13,33ха (1,439% от площта им) които са ловни местообитания
на грабливите видове птици и потенциални гнездови и трофични местообитания на
представителите на чучулиги, сврачки, овесарки и други пойни птици.
Размерът на площта на горите, водните площи, териториите за инженерно-техническа
инфраструктура, транспорт и комуникации, остава непроменен. Загубата на местообитания
за видовете птици, които се опазват в ЗЗ BG0002053 „Врачански балкан” ще бъде
незначителна, тъй като се засягат незначителни части от местообитанията на обитаващите я
птици, които съгласно заповедта за обявяването ѝ се опазват в нея, при което структурата ѝ
ще се запази без съществени промени.
Фрагментация
Прилагането на плана и реализирането на свързаните с него инвестиционни намерения няма
да предизвика фрагментация на местообитанията на нито един вид от видовете птици, които
се опазват в защитената зона, тъй като частта от защитената зона в която с прилагането на
плана се допуска урбанизирането ѝ е незначителна, спрямо размерите ѝ. Популациите на
птиците, предмет на опазване в защитената зона поради големите си възможности за
придвижване на големи разстояния са слабо уязвими от фрагментиране, като основните
фактори за фрагментация са с свързани с тотална подмяна на местообитанията - пресушаване
на водоеми, замяна на широколистни гори с иглолистни, усвояване на големи масиви за
селското стопанство, големи горски пожари и др. С прилагането и реализирането на плана
няма да бъдат фрагментирани популациите на нито един от видовете птици, предмет на
опазване в ЗЗ BG0002053 „Врачански балкан”
Обезпокояване на видове
От включените в заповедтта за обявяване на ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“ птици 16
вида в различни периоди от жизнения си цикъл се срещат или прелитат на териториите на
населените места, покрайнините им и терените за които в проекта за ОУП има нови
предвиждания. Прогнозите за наличие на безпокойство или липса на такова са направени на
основание, чувствителността на вида, периода от жизнения цикъл (по-време на гнездене,
мътене и отглеждане на малките до напускането на гнездото птиците са по-чувствителни) и
разстоянието до което допускат хора и машини без да проявяват ответни реакции (промяна
на местоположението, предупредителни звуци, пляскане с криле, напускане на територията и
др.).
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Два от включените в запошедта за обявяване на ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“ видове
птици са синантропни, бял щъркел (Ciconia ciconia) и сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos
syriacus), гнездят предимно на териториите на населените места и за тях наличие на
безпокойство не се очаква. Бухалът (Bubo bubo), който е нощен вид често гнезди в
местообитания с антропогенен произход, включително и кариери, където шумовите
въздействия значително надвишават нормите за урбанизираните среди и ловува в
покрайнините на населените места. Подоно на него кoзодоят (Caprimulgus europaeus) който
също е нощен вид ловува в покрайнините на населените места, над, обори торища и
контейнери за смет където обилието от насекоми е по-голямо За тези два вида птици
безпокойство също не се очаква.
Останалите видове от кълвачите сив кълвач (Picus canus), черен кълвач – (Dryocopus
martius)и среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), гнездят в гори, ивици и групи дървета
и в гнездовия период са извън обхвата на възможните въздействия от дейностите в
новоотредените устройствени зони. В постгнездовия период са често срещани видове в
населените места, предимно по стари дървета, орехи и сливи. За тези видове птици
обезпокояване не се очаква. Двата вида чучулиги, които гнездят в землищата на населените
места в които в проекта за ОУП има нови предвиждания разполагат гнездата си на
отдалечени, закътани и далеч от потенциални въздействия места. В постгнездовия период
птиците се събират на ята и облитат заедно с предвидените за нови УЗ терени и застроените
територии, градини и зелени площи. Обезпокояване за дебелоклюната чучулига
(Melanocorypha calandra) и горската чучулига (Lullula arborea)не се очаква. Червеногърбата
сврачка (Lanius collurio), ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria), полубеловратата
мухоловка (Ficedula semitorquata) и градинската овесарка (Emberiza hortulana) които гнездят
в землищата на селата Горна Бела речка, Долна Бела речка, Горно Озирово и Долно Озирово,
освен в естествените горски местообитания и храсталаци гнездят и в населени места, градски
паркове паркове и градини и индустриални зони. За тези видове обезпокояване също не се
очаква.
От грабливите видове птици малъкият ястреб (Accipiter nisus), черношипата ветрушка (Falco
tinnunculus) и обикновения мишелов (Buteo buteo) често могат да бъдат видяни над населени
места, а малъкият ястреб (Accipiter nisus), черношипата ветрушка (Falco tinnunculus), освен в
откритите площи ловуват и гнездяат в населени места, където нападат малките на домашната
кокошка, домашния гълъб и останалите гнездещи в населените места птици поради което
обезпокояването им не се очаква. За останалите видове птици, които се опазват в защитената
зона обезпокояване също няма да бъде предизвикано поради разположението на гнездовите и
ловните им местообитания на разстояние по-голямо от обхвата на възможните въдействия от
дейностите в новопредвидените устройствени зони. Въздействията, изразяващи се в
безпокойство на обитаващите защитената зона птици, които се опазват в нея ще бъдат
незначителни.
Нарушаване на видовия състав
В проекта за ОУПО Вършец се предвижда устройствена намеса основно в терените на
територията на населените места и урбанизираните територии извън границите им, а
новопредвидените устройствени зони са прилежащи на тях терени, поради което не са
налични предпоставки за прогнозиране на възможни промени във видовия състав на
обитаващите защитената зона птици.
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Въздействие върху качеството на: води, атмосферен въздух и генериране на шум, вибрации,
отпадъци
Реализирането на плана не е свързано с изпускането на непречистени отпадни води и заплахи
за влошаване качеството на водите на разположените на територията на защитената зона
водни тела. С прилагането на проекта за ОУПО Вършец не се предвижда директно заустване
във водоприемници на непречистени производствени и битово-фекални води. В проекта за
ОУПО се предвижда реконструкция и доизграждане на съществуващата канализационна
мрежа и в случай на развитието на община Вършец по умерено оптимистичния вариант
обезпечаване на всички нови предвиждания с канализационни мрежи с необходимото
пречистване на водите. Замърсяването на атмосферния въздух ще бъде основно от дейности
извън границите на общината и в границите на допустимото съгласно действащите в
Република България норми. При спазване на определените съгласно природозащитното
законодателство условия за заустване влошаване на качеството на водите във
водоприемниците няма да бъде допуснато. Въздействията от шум и вибрации ще бъдат в
границите на допустимите норми за населени места и ще бъдат недоловими на места за
гнездене на птици, които се опазват в ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан“. Генериращите се
по време на строителството и населението строителни и битови отпадъци ще се събират и
третират по утвърдена от община Вършец схема, без да се увреждат местообитания в
защитената зона.
Химически промени
В проекта за ОУПО не се предвижда обособяване на терени за нови производствени
дейности с висок рисков потенциал за увреждане на околната среда и химически промени не
се очакват. С плана не се предвиждат дейности водещи до значително увреждане на
компонентите на околната среда, тъй като проектът не допуска реализирането на
инвестиционни предложения, увреждащи околната среда посредством отделяне на емисии с
концентрации над допустимите, генериране на отпадъци и други физични фактори, които
пряко или косвено биха увредили компонентите ѝ.
Хидроложки промени
Не се очакват хидроложки промени в границите на защитената зона, тъй като не се
предвиждат дейности с потребление на големи количества вода или генериране на
производствени води. В резултат на прилагането на плана не се очакват пресушаване,
унищожаване, замърсяване и увреждане по какъвто и да е било начин на водни обекти и
влошаване на хидроложкия им режим.
Антропогенно присъствие
По броят на жителите ѝ, Община Вършец се числи към малките общини. Тенденции за
значително увеличение на населението ѝ в периода на действие на плана посредством
естествен или механичен прираст не се наблюдава. Прилагането на проекта за ОУПО
Вършец не е свързано с демографски промени на територията на общината, а ръст на
населението на територията на общината, макар и стабилен не води до значително
увеличение на населението ѝ или преместване на огромни маси от хора, от което следва, че
кумулативен ефект изразяващ се в увеличено антропогенно присъствие в защитената зона не
може да бъде отчетен.
5.Б.6. Защитена зона BG0002002 „Западен Балкан”
Реализирането и прилагането на плана не е в противоречие със наложените забрани в
заповед РД-119/09.02.2012г. на МОСВ с която е обявявена ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“ и
Заповед РД-68/28.01.2013г. с които е променен режима на опазването ѝ.
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Загуба на местообитания
В проекта за ОУП на община Вършец освен предвижданията в границите на населените
места и прилежащите им терени се предвижда отреждане на УЗ Са1/1 за зимни спортове.
По данни от кадастралната карта горите в предвидената УЗ Са1 са с площ 1354,35ха, което е
1,563% от клас земно покритие N16, представляващо потенциални гнездови местообитания
на гнездещите в горите птици. При спазване на заложените конкретни изисквания и
ограничения към зона Са1/1, с които окончателния проект на СПУП следва да се съобрази
въздействията от прилагането на плана, поради загуба на гнездови местообитания на вида
чрез отстраняване на дървесна растителност само в определени имоти в границите на УЗ Са1
могат да бъдат сведени до засягане на по-малко от 1% от клас земно покритие N16,
респективно по-малко от 1% от гнездовите местообитания гнездещите в горите птици и
бъдат сведени до незначителни (степен 1).
За обитаващите откритите площи птици и гнездещите в гори, но ловуващи в открити площи
със създаването на просеки незначително ще бъде увеличена площта на ловните им
местообитания. Тъй като по-голямата част от птиците ежегодно изоставят старото гнездо и
правягт ново или периодично заемат старите си гнезда с направата на просеки загубата на
гнездови местообитания няма да бъде от съществено значение за благоприятния им статус.
От друга страна с увеличението на откритите площи и възможностите за забелязване на
плячката в просеките от грабливите прилагането на плана ще бъде благоприятно за тях.
Фрагментация
Прилагането на плана и реализирането на свързаните с него инвестиционни намерения няма
да предизвика фрагментация на местообитанията на нито един вид от видовете птици, които
се опазват в защитената зона, тъй като не засяга местообитанията им в границите ѝ.
Популациите на птиците, предмет на опазване в защитената зона поради големите си
възможности за придвижване на големи разстояния са слабо уязвими от фрагментиране, като
основните фактори за фрагментация са с свързани с тотална подмяна на местообитаниятапресушаване на водоеми, замяна на широколистни гори с иглолистни, усвояване на големи
масиви за селското стопанство, големи горски пожари и др. С прилагането и реализирането
на плана няма да бъдат намалени площи на местообитания на нито един от видовете птици,
предмет на опазване в ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан“ или фрагментирани популациите им.
Безпокойство на видовете
При спазване на предварително заложените услововия и мерки в ДОСВ за определяне на
трасетата за ски пписти влекове и техническа инфраструктура и извършване на
необходимите сечи извън сезона на гнездене и мътене обезпокояване на птици не се очаква.
Дейностите ще бъдат аналогични на всички останали дейности, които се извършват в
дървопроизводителните горски участъци. От дейностите на терените в които се допуска
строителство и производствени дейности в населените места и прилежащите на тях
въздействията от дейностите които се предвиждат с устройствения режим на всяка една зона
ще бъдат недоловими за птиците извън териториите заети от населени места и урбанизирани
територии при което възможността за безпокойство на видове се изключва.
Нарушаване на видовия състав
В проекта за ОУП на община Вършец освен предвижданията в границите на населените
места и прилежащите им терени се предвижда отреждане на УЗ Са1/1 за зимни спортове.
При спазване на предварително заложените услововия и мерки в ДОСВ за определяне на
трасетата за ски писти влекове и техническа инфраструктура и извършване на необходимите
сечи извън сезона на гнездене и мътене нарушаване на видовия състав на гнездещите в
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защитената зона птици не се очква и не са налични предпоставки за прогнозиране на
възможни промени във видовия състав на обитаващите защитената зона видове птици. По
време на експлоатацията на ски съоръженията през зиния сезон когато ски съоръженията ще
се експлоатират по-голямата част от птиците, които се опазват в защитената зона тъй като са
прелетни видове ще са напуснали страната. Постоянно пребиваващите на територията на
страната със застудяването слизат в ниските части където условията за намиране на храна и
преживяване са по-благоприятни.
Въздействие върху качеството на: води, атмосферен въздух и генериране на шум, вибрации,
отпадъци
Реализирането на плана не е свързано с изпускането на непречистени отпадни води и заплахи
за влошаване качеството на водите на разположените на територията на защитената зона
водни тела. С прилагането на проекта за ОУП на община Вършец не се предвижда директно
заустване във водоприемници на непречистени производствени и битово-фекални води.
Замърсяването на атмосферния въздух ще бъде основно от дейности извън границите на
общината и в границите на допустимото съгласно действащите в Република България норми.
При спазване на определените съгласно природозащитното законодателство условия за
заустване влошаване на качеството на водите във водоприемниците няма да бъде допуснато.
Въздействията от шум и вибрации ще бъдат в границите на допустимите норми за населени
места и ще бъдат недоловими на територията на ЗЗ BG0002020 „Западен Балкан”.
Генериращите се по време на строителството и населението строителни и битови отпадъци
ще се събират и третират по утвърдена от община Вършец схема, без да се увреждат
местообитания в защитената зона.
Химически промени
В проекта за ОУП не се предвижда обособяване на терени за нови производствени дейности
на територията на защитената зона или в съседство с нея с производства с пптенциал за
увреждане на околната среда и химически промени не се очакват. С плана не се предвиждат
дейности водещи до значително увреждане на компонентите на околната среда, тъй като
проектът не допска реализирането на инвестиционни предложения, увреждащи околната
среда посредством отделяне на емисии с концентрации над допустимите, генериране на
отпадъци и други физични фактори, които пряко или косвено биха увредили компонентите
ѝ.
Хидроложки промени
Не се очакват хидроложки промени в границите на защитената зона, тъй като не се
предвиждат дейности с потребление на големи количества вода или генериране на
производствени води. В резултат на прилагането на плана не се очакват пресушаване,
унищожаване, замърсяване и увреждане по какъвто и да е било начин на водни обекти и
влошаване на хидроложкия им режим.
Антропогенно присъствие
Режимът на новотредената УЗ Са1/1 не позволява строителството на сгради за подслон и
настаняване на туристи в тях, а само единствено на ски съоръжения които ще се използват
през зимния сезон. По време на строително монтажните дейности броят на заетите в
строително монтажните дейности ще бъде съвместм с броя на заетите в горскостопанските
дейности работници в участъците в които се извършва дърводобив. През зиния сезон когато
ски съоръженията ще се експлоатират по-голямата част от птиците, които се опазват в
защитената зона тъй като са прелетни видове ще са напуснали страната. Постоянно
пребиваващите на територията на страната съзастудяването слизат в ниските части където
условията за намиране на храна и преживяване са по-благоприятни. Антропогенното
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присъствие по време на експлоатацията на ски зоната няма да се отрази отрицателно на
видовия състав на орнитофауната в защитената зона. Прилагането на проекта за ОУП на
Община Вършец не е свързано с демографски промени на територията на общината и ръст на
населението на територията на общината или преместване на огромни маси от хора, от което
следва, че кумулативен ефект изразяващ се в увеличено антропогенно присъствие в
защитената зона не може да бъде отчетен.
6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и
възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на
проекта върху защитените зони и определяне на степента им на въздействие върху
предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените
смекчаващи мерки
Мерките за смекчаване на въздействията върху природните местообитания и
местообитанията на птиците и останалите животински видове са заложени още при
проектирането. Мерките, които се предлагат с плана са:
 Контрол върху строителните работи и процеси с цел ограничаване на емисиите от
прах и вредни вещества изпускани във въздуха;
 Съобразяване на всички проектни решения с максимално опазване и запазване на
съществуващата зелена система;
 Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за с.Долно Озирово, Драганица,
Спанчевци и Долно Озирово;
 При проектирането на нови обекти да се спазва принципа на запазване на
съществуващата растителност, чрез непрекъснат контрол върху изсичането на
растителността при разчистване на терените;
 Озеленителните мероприятия да се извършват с подходящи местни видове, с цел
запазване от инвазия на чужди и несвойствени видове в граничните местообитания;
 Сечите в горите в защитените зони да се провеждат при спазване на чл. 101 от Закона
за горите;
 При провеждане на строителни дейности в периода май-юни да се прави
предварителен оглед на терените за избягване унищожаването на гнезда, яйца и малки
на наземно гнездящи видове птици;
 Организирано третиране на отпадъците, съгласно Закона за управление на отпадъците
/ЗУО/;
 Инвестиционни предложения/планове, програми или проекти, заложени с предвидени
с проекта на ОУП, за които се изисква провеждане на процедура по ОВОС/ЕО (по
реда на глава шеста на ЗООС) и оценка на степента на въздействие с предмета и
целите на опазване на защитени зони (по реда на ЗБР) да се одобряват по реда на
съответния специален закон само след акт за съгласуване от компетентните органи по
околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с
условията на съответния акт;
 Местоположението на трасета за ски писти, влекове лифт и друга техническа
инфраструктура да бъде определено след предварително проучване и определяне на
местоположението на подходящите за устройване на бърлоги и леговища места, а
също така и гнезда на грабливи птици, с цел същите да не бъдат засегнати;
 При наличие по трасетата на стари и хралупати дървета, подходящи за летни убежища
на горските видове прилепи широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългоух
нощник (Myotis bechsteinii), твърдокрилите обикновен сечко (Cerambyx cerdo), буков
сечко (Morimus funereus), бръмбар рогач (Lucanus cervus) алпийска розалия (Rosalia
alpina) и миризлив отшелник (Osmoderma eremita), рисодес (Rhysodes sulcatus), грапав
бегач (Carabus variolosus) и кълвачите, които също са предмет на опазване в
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защитената зона по възможност трасето да бъде изместено с цел опазването им;
 Да не се допуска изгаряне на негодната за използване дървесина от клони и подраст.
 Спазване стриктно на Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Вършец.
7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху
защитените зони, включително нулева алтернатива
Предварителният проект за ОУП на Община Вършец не предвижда алтернативи, които да
бъдат разгледани в настоящата оценка, както се изисква от чл. 23, ал.2, т. 7 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
За всяка една от защитените зони като нулева алтернатива е оценяван действащият към
настоящия към момент ТУП на Община Вършец.
“Нулева алтернатива”
Според т. 8 от допълнителните разпоредби към настоящата наредба „нулева алтернатива” е
описание на настоящото състояние и последиците от него в случай, че инвестиционните
предложения, които се предлагат, не бъдат осъществени. В конкретния случай при
реализиране на нулевата алтернатива би се запазило сегашното състояние и параметри на
компонентите на околната среда и изпълнено условието за опазване на защитената зона и
прилагане на действащите Закон за биологичното разнообразие, Директива 2009/147/ЕОи
Директива 92/43/ЕИО.
От описаното по-горе в доклада става ясно, че новопредвидените устройствени зони в
предварителния проект на ОУП са съобразени с предмета и целите на опазване и режима на
дейностите в защитените зони по Натура 2000 и не се очаква реализацията им да повлияе
съществено върху защитената зона и нейните елементи.
8. Картен материал с местоположението на всички елементи на проекта спрямо
защитените зони и техните елементи
В Приложение са представени:
 Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 1 Опорен план, М 25 000;
 Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 1.2 Опорен план Вид територия, М 25 000
 Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 2 Прогноза за социално-икономическо и
пространствено развитие, М 25 000;
 Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 3 Прогноза за социално-икономическо и
пространствено развитие гр. Вършец, М 10 000;
 Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 4 Транспортно комуникационна система,
М 25 000;
 Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 5 Културно наследство, М 25 000;
 Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 6 Зелена система, М 25 000;
 Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 7 Отдих и туризъм, М 25 000;
 Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 10 Водоснабдяване и канализация, М
25000;
 Карта на Защитена зона BG 0000166„Врачански балкан“ спрямо предвижданията на
предварителния проект на ОУП на Община Вършец;
 Карта на Защитена зона BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ спрямо
предвижданията на предварителния проект на ОУП на Община Вършец;
 Карта на Защитена зона BG 0000593 „Билерниците“ спрямо предвижданията на
предварителния проект на ОУП на Община Вършец;
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 Карта на Защитена зона BG 0002090 „Берковица“ спрямо предвижданията на
предварителния проект на ОУП на Община Вършец;
 Карта на Защитена зона BG 0002053 „Врачански Балкан“ спрямо предвижданията на
предварителния проект на ОУП на Община Вършец;
 Карта на Защитена зона BG 0002002 „Западен Балкан“ спрямо предвижданията на
предварителния проект на ОУП на Община Вършец;
 Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Вършец.
9.
Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно
критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС
При изготвянето на настоящата оценка, предмета на опазване в защитените зони е изведен
приоритетно отчитането на всички екологични ефекти, които противоречат на екологичните
цели за включване на зоните в Натура 2000. При изготвяне на анализите е ползван принципа
на предпазливостта, като е възприет възможно най-лошия сценарий за всяко вероятно
въздействие в рамките на научните предпоставки за съществуването на последното.
Анализирани са потенциалните влияния от реализацията на отделните елементи на проекта
за ОУП и възможното им кумулиране с такива, произхождащи от реализацията на всички
други инвестиционни предложния, планове и програми. Оценена е степента и потенциала им
за въздействие върху всеки един от видовете и местообитанията в предмета и целите на
опазване на защитените зони, както и общо върху целостта, структурата, функциите и
природозащитните и цели.
Имайки предвид изяснените подробно в т. 3 описания на елементите на предварителния
проект на ОУП, 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. Въз основа на извършените анализи и оценки за
защитените зони, може да се обобщи следното:
 Реализацията на предварителния проект на ОУП на Община Вършец в посочените
терени и граници не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето
на защитените зони;
 Предвижданията на проекта за устройствено развитие на Община Вършец не засяга
находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на
Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове.
 Не се очаква фрагментиране на местообитанията на видовете и ограничаване на
ежедневните им миграции в степен, която би могла да повлияе числеността или
ареала на популациите на нито един от видовете предмет на опазване в защитените
зони.
 Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици.
 Не се очаква стагнация на размножителния процес нито на местните, нито на
размножаващите се миграционни популации или каквото и да било съществено
повлияване на размножителния им успех.
 Не се очаква безпокойство на индивиди, в степен, която би могла да доведе до
трайното им прогонване и съществена промяна на числеността и ареала им на
разпространение.
 Не се очакват дейности или обекти, които биха могли да доведат до съществено
намаляване на числеността на популациите (в следствие лов, умъртвяване, отравяне,
сблъсък или др.).
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 За всички животински видове, включени в предмета на опазване на защитените зони
не очакваме снижение на съществуващия праг, категоризиращ тяхното
природозащитно състояние;
 Реализацията на проекта за ОУП няма да предизвика сукцесионни процеси, водещи до
мащабна промяна на видовия състав или в условията на средата - химически,
хидроложки, геоложки или други промени;
 Не се налагат специални компенсиращи мерки.
Заключение:
С предвижданията на предварителния проект на ОУП на Община Вършец няма да
бъде значително увреден 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 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Берковица“ с код BG0002090,
„Врачански балкан“ с код BG0002053, „Западен Балкан“ с код BG0002002 по Директива
2009/147/ЕЕС за опазване на дивите птици. Няма да бъдат засегнати и увредени видове,
местообитания на видове предмет на опазване в защитените зони. Няма да бъдат
фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични видове,
както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации.
10.Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително доказателства за това и
предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението
по т. 9 е, че предметът на опазване на защитените зони ще бъде значително увреден от
реализирането на проекта или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното
предложение и че не е налице друго алтернативно решение.
Според направените проучвания и оценка, липсва наличие на обстоятелства по чл. 33 от
Закона за биологичното разнообразие, в т.ч. доказателства за това и предложение за
конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 от закона.
11.Информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и
период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието,
източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация
За оценка състоянието на биоразнообразието в обхвата на проекта на ОУП – територията на
Община Вършец и определяне размерът на щетите от реализацията му, са извършени
теренни наблюдения през периода август, септември и октомври 2020г. и април, май и юни
2021г. Използвани са кадастрални карти на имотите, подлежащи на усвояване, Стандартните
Натура формуляри на защитените зони и литературни източници. Проучванията са насочени
върху фито- и зооценозите, както и върху местообитанията и възможните популации на
конкретните видове, резултатите, от които са посочени и дискутирани в настоящият доклад.
Теренните проучвания са извършени съгласно методиките за мониторинг на природните
местообитания и целевите за опазване в двете защитени зони животински видове поместени
в информационната система Натура 2000, раздел Национална приоритетна рамка за действие
достъпна онлайн на сайта http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents.
При изследване на растителният свят е използван маршрутният метод и методът на пробните
площадки. Определянето на видовете е извършено по Флора на Република България, том 110 и по Определител на висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 1992). Определянето
на местообитанията е според Ръководството за определяне на местообитания от европейска
значимост в България (Кавръкова и др., 2009). Използвани са резултатите от проект:
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„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I” (МОСВ 2013).
При разработването на Оценката за съвместимост по отношение на флората и растителността
е направен преглед на съществуващите източници на информация за флората и
растителността (научни публикации, провеждани експертизи, снимки, карти, национални и
международни нормативни документи и др. информационни източници, свързани с
рационалното ползване и опазване на растителните ресурси и биологичното разнообразие).
Анализират се публикуваните материали за състоянието на флората и растителността в
територията, която е обект на въздействие от плана и се провеждат теренни проучвания за
оценка на състоянието в критични участъци.
При оценяване въздействието върху местообитанията в детайлите са следвани изискванията
на методичното ръководство на Европейската комисия за Оценка на планове и проекти
значително засягащи Натура 2000 места, както и Методическо ръководство по разпоредбите
на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО.
Степента на въздействие върху местообитанията е оценена на базата на стандартните
критерии за оценка на въздействията залегнали в Европейските директиви – дългосрочност,
обратимост, периодичност, кумулативност, тип на въздействие (основно, вторично),
възможност да бъдат приложени смекчаващи/компенсиращи мерки. При определянето на
обхвата на въздействията, приоритетите при определянето на видовете, които могат да бъдат
засегнати както и въздействията, които следва да бъдат оценявани сме се съобразявали с
препоръките на Европейската комисия в изготвеното ръководство Насоки за развитието на
вятърната енергия в съответствие с характера на законодателството на ЕС (ориг. EU
Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation Final draft
document European Commission, March 2010
За определяне степента на въздействието върху типове природни местообитания, предмет
на опазване в ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“, BG0001040 „Западна Стара планина и
Предбалкан“ и BG000059 „Билерниците“ е използвана 10-степенна скала на оценка, която
позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно въздействие спрямо
стандартните показатели за оценка на степента на въздействие (Таблица 11-1).
Таблица 11-1. Десет степенна скала за оценка на въздействието
Оценка
0
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Критерии
Дейността не оказва въздействие
Дейността има много слабо отрицателно въздействие
Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия
Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия
Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия
Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия
Дейността може да предизвика синергични въздействия
Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни
въздействия. Въздействието може да бъда премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни
мерки.
Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни, синергични
отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез
смекчаващи/компенсаторни мерки.
Дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългострочни/постоянни
отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез
смекчаващи/компенсаторни мерки.
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Оценка
10

Критерии
Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно въздействие.
Въздействието не може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.

Възприети са следните четири степени на въздействие в зависимост от баловите оценки:
0 – няма въздействие
от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на
специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;
от 4 до 6 – средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в
комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване;
от 7 до 10 – значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез
избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки.
За оценка състоянието на фауната са използвани основни методи и подходи за преки теренни
изследвания. Това са маршрутния или трансектен метод (Line transects) и методът на
точковото броене (Point counts) (Bibby et al., 1992). Всеки от тях има определени предимства
и зависи от поставените цели и характера на местността.
За установяване видовия състав на прилепите, тяхната срещаемост в проучваната територия,
са проведени теренни изследвания посредством регистрация на ехолокационните и социални
звуци на прилепите с Детектор за ултразвук, като получените записи са анализирани чрез
специализиран софтуер „BatSound“. Използван бе ултразвуков детектор тип NE612-receiver тип heterodyne and Transect Tranquuility time expansion detector. Принципът на ултразвуковият
детектора е, че преобразува звуците на прилепите които не са доловими за човешкото ухо, в
такива, които могат да бъдат чути от човека.
За определяне на земноводните и влечугите е ползван Определител на земноводните и
влечугите в България. София, Зелени Балкани, 2007г.
Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния
практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни зони, защитени
територии, на редки, застрашени и защитени растителни и животински видове в България.
Прогнозната оценка е на база информацията за степента на засягане на съответния вид и
неговия хабитат в района на Община Вършец. Направените анализи и изводи са в
съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз, хармонизираното
българско природозащитно законодателство и на всички международни конвенции, по които
България е страна. Използвана е справочна литература, Уеб страници и публикации от НПО,
като източници на информация за региона и защитената зона.
Обследването на птиците е извършено чрез прилагането на трансектния метод (Line transects
methods Bibby et al., 1992) като са отчетени нереещи птици и такива, ползващи като
миграционни коридори въздушното пространство в района. Наблюденията на птиците са
извършвани рано сутрин по време на излитането от местата за нощуване. Проучванията са
извършвани с помощта на бинокъл Opticron с увеличение 8 x 40.
Прогнозите и оценките на въздействието върху птиците са извършени въз основа на
многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни
зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в България. При
определянето на възможността на достоверност за гнездене е използвана 16 степенната скала

288

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

използвана при съставянето на Европейския орнитологичен атлас (HAGEMEUER,BLAIR), и
Атласа на гнездещите птици в България (П Янков).
A: Възможно гнездене
1. Вид наблюдаван през размножителния период (РП) в подходящ за гнезденето му биотоп;
2. Пеещ/и мъжки, наблюдаван/и поне веднъж през РП
В: Твърде възможно гнездене
3. Двойка, наблюдавана през РП в подходящ за гнездене биотоп
4. Демонстрация от вида на заета гнездова територия през интервал от няколко дни
5. Брачни игри или копулация
6. Посещаване на вероятно гнездово място, полети за смяна на партньорите при мътене
7. Прояви на тревога, подсказващи наличие на малки или гнезда
8. Наличие на мътилно петно по птица, държана в ръка
9. Строеж на гнездо или изкопаване на гнездова камера
С: Сигурно гнездене
10. Демонстриране на силна тревога или демонстриране на ранена птица
11. Празно гнездо или на черупки от яйца
12. Нелетящи малки
13. Възрастни птици, често посещаващи недостъпни места,(скрити гнезда)
14. Пренасяне на храна на малките или на фекални торбички
15. Гнездо с яйца
16. Гнездо с малки
За оценка на степента на въздействията върху целевите растителни и животинки видове е
приложена специфична скала за оценка на въздействието, тъй като методичният подход за
тяхното оценяване (според резултатите от проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, МОСВ 2013;
вж. методиките за определяне БПС на съответните видове) се различават значително от тези
при природните местообитания. Възприетите тук степени при оценката на степента на
въздействие са дефинирани по следния начин:
Степен 0 – без въздействие. Не се очаква въздействие върху вида, тъй като той не се
среща в границите на засегнатата защитена зона (не е регистриран по време на проведените
собствени полеви изследвания; няма литературни данни за присъствието му в тази
територия; няма потенциални местообитания на вида в защитената зона според съответния
специфичен доклад по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“; МОСВ 2013).
Степен 1 – незначително въздействие. Очакваното въздействие ще бъде
краткосрочно, пространствено ограничено (в рамките на не повече от 1% от площта на
потенциалните местообитания на вида в зоната, определена в съответния специфичен
доклад, според резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и няма да доведе до
промяна на природозащитното състояние на вида в рамките на защитената зона по нито един
от критериите. Въздействието може да бъде естествено компенсирано от екосистемата или
ограничено чрез прилагане на мерки. Необходимостта от прилагане на мерки се основава на
експертна преценка, освен в случай, че ПС на вида в рамките на защитената зона е
определено като „неблагоприятно - лошо“ (според съответния специфичен доклад по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“; МОСВ 2013), когато прилагането на мерки и/или алтернативни решения е
задължително.
Степен 2 – средно въздействие. Очакваното въздействие ще бъде дългосрочно и/или
ще засегне значителна площ (повече от 1% от площта на потенциалните местообитания на
вида в зоната, определена в съответния специфичен доклад, според резултатите от проект
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„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I“ (МОСВ 2013), но няма да доведе до промяна на природозащитното
състояние на вида в рамките на защитената зона по нито един от критериите. Задължително е
прилагането на мерки (и/или алтернативни решения в случай, че ПС на вида в разглежданата
защитена зона е „неблагоприятно - лошо“), които биха могли да сведат степента на
въздействие до 1 - незначително въздействие.
Степен 3 – значително въздействие. Очакваното въздействие ще бъде дългосрочно
и/или ще засегне значителна площ (повече от 1% от площта на потенциалните
местообитания на вида в зоната, определена в съответния специфичен доклад, според
резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), като ще доведе до промяна на
природозащитното състояние на вида в рамките на защитената зона по един или повече от
критериите.
При значително въздействие задължително се прилагат адекватни, изпълними и
контролируеми мерки за смекчаването им. В случай, че оценката на ефекта от
прилагането им покаже, че степента на въздействие не се променя, се предлагат и
разглеждат алтернативни решения.
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Изх.№2143/20.07.2018г. на РИОСВ-Монтана;

Изх.№2721/12.10.2020г. на РИОСВ-Монтана;

Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 1 Опорен план, М 25 000;

Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 1.2 Опорен план Вид територия, М 25
000;

Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 2 Прогноза за социалноикономическо и пространствено развитие, М 25 000;

Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 3 Прогноза за социалноикономическо и пространствено развитие гр. Вършец, М 10 000;

Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 4 Транспортно комуникационна
система, М 25 000;

Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 5 Културно наследство, М 25 000;

Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 6 Зелена система, М 25 000;

Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 7 Отдих и туризъм, М 25 000;

Предварителен проект на ОУПО Вършец, схема 10 Водоснабдяване и канализация, М
25000;

Карта на Защитена зона BG 0000166„Врачански балкан“ спрямо предвижданията на
предварителния проект на ОУП на Община Вършец;

Карта на Защитена зона BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ спрямо
предвижданията на предварителния проект на ОУП на Община Вършец;

Карта на Защитена зона BG 0000593 „Билерниците“ спрямо предвижданията на
предварителния проект на ОУП на Община Вършец;

Карта на Защитена зона BG 0002090 „Берковица“ спрямо предвижданията на
предварителния проект на ОУП на Община Вършец;
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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


Карта на Защитена зона BG 0002053 „Врачански Балкан“ спрямо предвижданията на
предварителния проект на ОУП на Община Вършец;

Карта на Защитена зона BG 0002002 „Западен Балкан“ спрямо предвижданията на
предварителния проект на ОУП на Община Вършец;

Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Вършец.
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