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ВЪВЕДЕНИЕ 

Докладът за Оценка степента на въздействие на „Общ устройствен 

план на община Русе“, област Русе, с предмета и целите на опазване 

на защитени зони BG0000608 „Ломовете“, BG0000168 „Лудогорие“ и 

BG0000529 „Мартен – Ряхово“ по Директива 92/43 EEC за запазване 

на природните местообитания и BG0002025 „Ломовете“ и 

BG0002062 „Лудогорие“ по Директива 2009/147//ЕЕС за 

съхранение на дивите птици се изготвя по задание на Възложителя 

Община Русе и в съответствие с изискванията на чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие и чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 

г., поел. изм. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.). 

Проектът за ОУП на община Русе подлежи на задължителна 

екологична оценка (ЕО) по реда на Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ 

бр.57/ 2004 г, поел. изм. доп ДВ бр.94/ 2012г.) и попада в обхвата на 

т. 11.1. на Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 към нея. Той очертава 

рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по 

Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС). Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ).  
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Докладът се разработва в съответствие с чл. 9, ал. 1, на база 

критериите по чл. 22 и в обхвата на изискванията на чл. 23, ал. 2 на 

Наредбата. Представя се под формата на приложение към Доклада 

за екологична оценка, като представлява неразделна част от него. 

Докладът е съобразен с резултатите и данните от проект Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове публикувани в Информационната система 

за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 и на база 

графични файлове с границите на природните местообитания и 

местообитанията на целевите животински видове предмет на 

опазване в защитените зони, засегнати от плана, предоставени от 

МОСВ. 

Разглежданият проект за “Общ устройствен план на община Русе ” 

се отнася за територията на община Русе, според който отделни 

устройствени зони граничат в непосредствена близост или засягат 

частично защитени зони от Националната екологичната мрежа 

„Натура 2000“. 

При оценката на вероятността от отрицателни въздействия и 

тяхната значимост са взети предвид следните принципи: 

 Принципът на предпазливост, залегнал като основа за 

опазване на околната среда, 

 За въздействията, по отношение на количествените 

параметри площ на местообитания (местообитания на 

видове) и популация на видове за референтни стойности са 

взети стойностите при научно описание на зоната, но не и 

преди ратифициране на договора за присъединяване към ЕС 

(април 2005), 

 Използване на наличната информация за провеждане на 

оценката, 

Заедно с общите параметри за благоприятен статус на всеки вид и 

местообитание, са оценени и въздействията на структури, функции 

и роля, важни за съответните видове и местообитания. 
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Връзката между чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕЕС, изискващ оценка 

на последствията за целостта и целите на всяка една зона и 

мрежата, като цяло и чл.2 (2) на Директивата, че мерките 

предприети по тази директива следва да водят до опазване или 

възстановяване на благоприятния природозащитен статус на 

видовете и местообитанията. 

Целостта и целите на защитените зони са тълкувани в светлината 

на подробните параметри за благоприятен природозащитен статус 

(БПС) на природните местообитания и видовете в съответствие с 

определенията на чл. 1 на Директивата в рамките на Българо-

холандския проект по програмата МАТРА BBI. Освен общите 

параметри за благоприятен статус на всеки вид и местообитание, са 

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

съответните видове и местообитания. По отношение на 

количествените параметри площ на природни местообитания или 

местообитания на видове и популация на видове за референтни 

стойности са отчитани стойностите при научно описание на зоната, 

но не и преди ратифициране на договора за присъединяване на 

страната към ЕС (април 2005). 

 

1. Анотация на планове, програми и проекти/инвестиционни 

предложения; 

Необходимостта от изготвяне на Общ устройствен план (ОУП) на 

община Русе, се обосновава с настъпилите съществени изменения в 

социално-икономическата среда и условията, в които се развиват 

икономиката, социалната сфера, техническата инфраструктура. 

Тези промени дават отражение върху процесите, свързани с 

развитието на основните функционални системи на общината. 

Изготвянето на ОУП е продиктувано от устройствените последици, 

произтичащи от промените в законодателството, свързано със 

собствеността на гражданите, реституционните закони, тези за 

земята и др. 
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Устройствените планове в съответствие с изискванията на чл. 7 и 

10 от ЗУТ имат за цел да създават планова основа за дългосрочно, 

устойчиво устройствено развитие на териториите, обвързано с 

документите за стратегическо планиране и програмиране на 

регионалното развитие и с документите за стратегическо 

планиране на пространственото развитие, регламентирани в 

Закона за регионалното развитие (ЗРР), които в съответните си 

части извеждат обществените приоритети, свързани с опазването и 

развитието на физическата среда и функционалните системи. 

Реализациите на тези предвиждания на стратегическите 

документи, включително евентуалното им финансиране по 

структурните фондове на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна 

устройствена планова основа. За осигуряване плановата основа на 

управлението, Законът за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ 

бр.1, 02.01.2001г., с изм. и доп. бр. 28 от 19.03.2013 г.) регламентира 

изработването на общи устройствени планове на община (ОУПО), 

които обхващат населените места в общината и техните землища. 

Предназначението на тези планови документи е дефинирано по-

подробно в чл.106 от закона, а прогнозния период - 15-20 години в 

чл.17, ал. 3 от Наредба №8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове. 

1.1. Анотация на ОУП на община Русе 

Обхватът на ОУП включва цялата територия на община Русе, всички 

населени места в нея и землищата им. 

Общината Русе се намира в Североизточна България, в северната 

част на област Русе, чийто административен център е гр. Русе. 

Площта на общината е 570,624 km2, което съставлява 18,79% от 

територията на областта. 

На североизток общината граничи с община Сливо поле, на изток - с 

община Кубрат, област Разград, на юг - с общините Ветово и 

Иваново, а на северозапад – с Република Румъния, посредством река 

Дунав. 
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Придунавското й местоположение осигурява връзка на общинския 

център с десетте държави, през които преминава реката, както и 

със страните по продължението на река Рейн, посредством 

каналните връзки на Западна и Централна Европа. 

Съгласно Закона за административно-териториално устройство на 

Република България и Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. 

на министъра на регионалното развитие и благоустройството 

относно категоризацията на общините и населените места, община 

Русе е първа категория.  

На територията на общината има общо 14 населени места, като две 

от тях са градове – Русе и Мартен, а останалите са села – Басарбово, 

Бъзън, Долно Абланово, Николово, Ново село, Просена, Сандрово, 

Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода и Ястребово.  

Град Русе спада към I категория за населените места; град Мартен е 

IV категория; селата  Басарбово, Бъзън, Николово, Ново село, 

Сандрово, Семерджиево, Тетово и Червена вода са V категория; с. 

Просена и Хотанца са VI категория;   с. Долно Абланово и Ястребово 

са VII-ма категория.  

Общинският център гр. Русе се намира на отстояние 310 km от 

столичния град. Той е и областен град. Връзката на община Русе със 

съседните територии се осъществява основно чрез път I-5 (Е 83) от 

Републиканската пътна мрежа в направление север-запад – за гр. 

София и I-2 (Е 70) в направление север-изток – за гр. Варна. Основен 

европейски транспортен възел е Дунав мост. Той т осигурява и 

интеграция на пътната мрежа на страната с тази на Република 

Румъния.  

Във връзка с процеса на изработване на ОУП на община Русе е 

изготвена оценка на културното, социално-икономическото и 

териториално-пространственото развитие, имаща за цел да обобщи 

направените в процеса на работа констатации и формулираните 

конкретни проблеми и предимства, които са обект на внимание в 

настоящата стратегическа рамка.  
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ОУП се изработва в съответствие с изискванията на Закона за 

устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба 

към него. 

ОУП е основополагащ програмен документ за цялостното 

устройство на разглежданата територия и важен инструмент при 

формирането и провеждането на политиката за устойчиво и 

балансирано развитие на община Русе. 

За територията на общината са влезли в сила и предстоят да бъдат 

актуализирани система от документи за стратегическо планиране и 

програмиране на регионалното развитие по смисъла на Закона за 

регионално развитие. Реализациите на предвижданията на тези 

стратегически документи, в т.ч. и тяхното евентуално финансиране 

по оперативни програми на ЕС, се нуждаят от актуална и адекватна 

устройствена планова основа. За осигуряване на такава основа, 

Законът за устройство на територията регламентира възможността 

за изработване на общ устройствен план на община (ОУПО), който 

обхваща населените места в общината и техните землища. 

Предназначението на този планов документ е дефинирано по-

подробно в чл. 106 от ЗУТ. 

Ръководството на община Русе оценява потребността от 

изработване на ОУПО като основа на бъдещото управление на 

общинската територия. Настоящият проект е разработен в 

съответствие със стратегическата рамка за регионално развитие на 

Северен централен район, област Русе, община Русе и законовата 

нормативната уредба в тази сфера, като спазва изискванията, 

дефинирани в Техническото задание на Възложителя. 

Главна цел на Общия устройствен план на Община Русе е да бъде 

създадена оптимална пространствена и функционална структура на 

развитие, както и да бъде изградено комплексно устройство на 

общината в единство на урбанизираните структури със 

съществуващите природна и антропогенна среда и специфични 

социално-икономически условия.  

Общият устройствен план ще бъде стратегически управленски 

инструмент за прилагане на политиките на общината и основа за 
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нейното дългосрочно устойчиво пространствено развитие. 

Документът ще определи визия, цели и стратегия на развитието, 

както и преобладаващото предназначение и начин на устройство на 

отделните структурни части на територията, която обхваща, за 

следващите 15-20 години. Съгласно изискванията на Закона за 

устройство на територията, ОУП на община Русе ще се съобразява с 

принципите и политиките в областта на пространственото 

развитие на Европейския съюз и Република България, както и с 

предвижданията на актуалните планови документи от по-горна 

йерархична степен, като ще представлява по отношение на тях по-

пълна, по-подробна и конкретна разработка. 

При изработване на Общия устройствен план на община Русе ще 

бъдат взети предвид регионалните фактори като дадености и цели 

на развитието, съставляващи важен компонент в устройственото 

планиране за общината. Налице е необходимост проектът на ОУП да 

има адекватна взаимовръзка и приемственост с целите и 

приоритетите, заложени в Областната стратегия и Общинския план 

за развитие и ще се реализира чрез изработването и прилагането на 

тези и следващи, нови и актуализирани общи и секторни 

стратегически планове и програми на общината и региона с 

краткосрочен и средносрочен характер. Същевременно ще бъде 

ясна и устройствена база за изработване и актуализация на 

необходимите подробни устройствени планове за територията.  

По този начин ОУП цели да създаде пространствени предпоставки 

за подобряване на начина на живот и за реализация на 

приоритетните инвестиционни инициативи и дейности за 

социално-икономическото развитие на общината. 

ОУП цели да послужи като основа за цялостното устройство на 

територията на общината и да способства изграждането на 

благоприятна среда за живот и развитие на бизнеса чрез 

привличане на повече инвестиции в общината. 

При изработването на ОУПО следва да се отчетат взаимовръзките, 

взаимозависимостите и възможностите за развитие в регионален 

контекст, с оглед осигуряване на балансиран растеж и създаване на 
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устройствени условия за реализация на проекти с надобщинско 

значение и/или на съвместни проекти със съседни общини.  

ОУП също така има за цел да създаде планова основа за 

дългосрочно, устойчиво устройствено развитие и хармонична 

жизнена среда на урбанизираните територии и териториите извън 

тях, обвързани с Общинския план за развитие и подходящи условия 

за обитаване и реализация на дейности за цялостно социално-

икономическо развитие.  

Въз основа на задълбочен анализ на текущото състояние на 

общинската територия ще се създаде добра териториална планова 

основа за устойчиво и балансирано развитие на територията в 

дългосрочен аспект. При тази постановка следва да бъдат отчетени 

съответните програмни документи на общинско, областно и 

национално ниво, съобразени със специфичния ресурсен потенциал 

на общината.  

На първо място, би следвало да се структурира йерархически 

селищната мрежа в общината, съобразено с демографския и 

икономически потенциал. Следва да се създадат предпоставки за 

реализиране на потенциалните им възможности. Трябва да се 

определят опорните селища и селищата със затихващи функции. 

Важно е да се проучи и отбележи демографският профил на 

населението в общината и неговите тенденции, като се има предвид 

общата за страната негативна тенденция. Важен аспект е да се 

проучи и планира комуникационно-транспортната схема на 

общината и връзките ѝ със съседните общини, и главните пътни 

артерии на страната, във връзка с предвижданите с ОУПО нови 

зони. 

Основната цел на общия устройствен план на община Русе е 

осигуряване на оптимални условия за социално и пространствена 

развитие, в нейните административно-териториални граници, на 

базата на пространствено-урбанистичната концепция, основаваща 

се на ясни принципи и закономерности, като се създаде качествена 

урбанистична и пространствена структура за развитие на средата за 

живот, производството и земеделието, капиталови вложения на 
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населението на общината, както и съхраняване на местната 

културна идентичност в близка и в по-далечна перспектива. 

Тази цел ще бъде постигната в съответствие с: 

• отчитане на местните човешки, културни и природни ресурси 

и тяхното максимално ефективно използване и взаимодействие; 

• отчитане на благоприятните и неблагоприятните 

въздействия на външни фактори на различни равнища - локално, 

регионално, национално, европейско и световно; 

• ефективна интеграция за постигане на съвместни цели със 

съседните общини, при отчитане на взаимните им интереси; 

• регионална политика на ЕС, с оглед на благоприятното 

транспортно-комуникационно локализиране на транспортните 

потоци и връзки между Балканите, Европа и Азия; 

• стратегия за развитие на селищната мрежа в урбанистично -

пространствени ареални структури в съответствие с приоритетите 

на областната политика за устройство на урбанизираните и 

неурбанизираните територии; 

• стимулиране на аграрната политика за развитие на 

селскостопанските райони в общината и възстановяване на 

традиционните селскостопански производства; 

• концентрация на ресурсите. 

Задачите, които трябва да бъдат постигнати, с оглед на основната 

цел на плана са: 

• развитие и усъвършенстване на средата за обитаване, 

съобразена с местните политики, практики и търсене на нови 

форми за обитаване; 

• развитие, усъвършенстване и модернизиране на 

производствената инфраструктура, в двата основни отрасъла - 

земеделие и промишленост, чрез създаване на идентични 

функционално- пространствени модели и условия, с оглед на 
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възможностите за ефективна интеграция и въвеждането и 

прилагането на иновативни практики и дейности; 

• развитие и усъвършенстване на социалната инфраструктура, 

в нейните разнообразни форми, като се търсят възможности за 

широко прилагане на публично-частното партньорство; 

• развитие и усъвършенстване на рекреационната 

инфраструктура, като се използват наличните природни и 

подземни минерални и екоресурси на територията на общината; 

• доразвиване и изграждане на благоустройствената 

инфраструктура в рамките на цялата община; 

• локализиране и развитие на пътната, железопътната и 

пристанищната инфраструктура в рамките на общината, както и на 

съпътстващите я обслужващи обекти; 

• създаване благоприятни условия за привличане на чужди 

инвестиции, с оглед пространственото изграждане на транспортни 

интермодални терминали, логистични центрове и бази, 

спедиционна инфраструктура и обезпеченост на трасетата на 

основните съществуващи и новоизграждащи се пътища на 

територията на общината; 

• осигуряване на оптимални екологични условия, с оглед на 

съхраняването на биоразнообразието, екологичните 

характеристики на средата и специфичните ландшафти на 

територията на община Русе; 

• запазване, развитие и целесъобразно използване на 

наличните недвижими културни ценности и археологически 

обекти. 
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1.2 Характеристика на предвижданите дейности. 

Устройствено планиране на територията. Правила и нормативи 

за прилагане на ОУП. 

 

1.2.1. Устройствени зони и режими в обхвата на ОУП на община Русе 

В Таблица 1.2.1-1 е представен Баланс на територията на община 

Русе както е по съществуващо и проектно предложение.
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Таблица 1.2.1-1  ОУПО - БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

№ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/Ха % ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/Ха % 

1.0. УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ 13337,6 23,48 УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ 11641,4 20,49 

1.1. Централна смесена зона 44,12 0,33    

1.2. Централна историческа зона 26,23 0,20 Жилищни функции 2746 23,59 

1.3. Жилищни функции 2341,29 17,55 Общественообслужващи функции 522,82 4,49 

1.4. Общественообслужващи функции 223,21 1,67    

1.5. Крайбрежна зона 28,20 0,21 Смесена многофункционална зона 3,21 0,03 

1.6. Смесена многофункционална зона 1686,19 12,64 Производствени дейности 1586,15 13,63 

1.7. Производствено-складови дейности 1778,73 13,34 Складови дейности 109,96 0,94 

1.8. Озеленяване, паркове и градини 626,15 4,69 Озеленяване, паркове и градини 243,87 2,09 

1.9. Рекреационни дейности, курортни и 
вилни зони 

1231,83 9,24 Рекреационни дейности, курортни и вилни 
зони 

1427,53 12,26 

1.10. Спорт и рекреация 80,03 0,60 Спорт и рекреация 47,02 0,40 

1.11. Техническа инфраструктура 412,38 3,09 Техническа инфраструктура 278,06 2,39 

1.12. Транспорт и комуникации 2932,74 21,99 Транспорти комуникации 2550,68 21,91 

1.13 Водни площи 1926,5 14,44 Водни площи 2126,1 18,26 

2.0 ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ 35421,89 62,36 ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ 36676,89 64,57 

2.1 Обработваеми земи - ниви 30981,48 87,46 Обработваеми земи - ниви 32499,77 88,61 

2.2 Обработваеми земи - трайни насаждения 1466,27 4,14 Обработваеми земи - трайни насаждения 1145,68 3,12 

2.3 Необработваеми земи 2974,14 8,40 Необработваеми земи 3031,44 8,27 
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Таблица 1.2.1-1  ОУПО - БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

ПРОЕКТНО ПОЛОЖЕНИЕ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

№ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/Ха % ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПЛОЩ/Ха % 

3.0 ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 7710,97 13,57 ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 8263,91 14,55 

3.1 Гори 7611,74  98,71 Гори 8164,22 98,79 

3.2 Горски земи 99,23 1,29 Горски земи 99,69 1,21 

4.0 ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ 334,79 0,59 ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ 223,05 0,39 

4.1 А) За природозащита - защитени 
територии 

1,2 0,36 А) За природозащита - защитени 
територии и зони 

1,2 0,54 

4.11 А.1) За природозащита - защитени зони 
"Натура" 

7004,65 12,33 А.1) За природозащита - защитени зони 
"Натура" 

7004,65 12,33 

4.2 Б) За опазване на културното наследство 6,41 1,91 Б) За опазване на културното наследство 8,04 3,60 

4.3 Г) За възстановяване и рекултивация 97,57 29,14 Г) За възстановяване и рекултивация 131,97 59,17 

4.4  65,68 19,62 Е) Други нарушени територии 71,81 715,95 

5.0 ОБЩА ПЛОЩ 56805,25 100,00 ОБЩА ПЛОЩ 56805,25 100,00 
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1.2.2. Урбанистично развитие на община Русе 

Община Русе се състои от четиринадесет населени места, от които 

два града - гр. Русе и гр. Мартен и дванадесет села. Мартен е обявен 

за град с Решение 591 на МС от 07.08.2006 г., обнародвано в ДВ бр. 

66 от 15.08.2006 година. 

Демография: Общината е най-голямата по брой население от 

осемте общини в област Русе. Град Русе е административен център 

на общината и на областта, с население в края на 2016 г. от 144936 

души, което е 89,6% от населението на общината. Град Мартен е с 

население 3461 души към същия момент. Най-голямото село е с. 

Николово и наброява 2810 души, а най-малкото е село Долно 

Абланово с 252 души население. 

По броя на населението гр. Русе се класифицира като „голям град“. 

Тъй като град Русе е най-голямото по брой население населено 

място в общината, то делът на градското население в община Русе е 

91,7% - градовете Русе и Мартен определят демографските процеси 

в общината. 

Населението на община Русе към края на 2016 г. е 161838 души, 

което съставлява 72,4% от общото население на област Русе 

(223489 души). От 2011 г., когато е бил 71,4%, този дял се е 

увеличил с 1 процентен пункт. 

В края на 2016 г. населението на община Русе е намаляло спрямо 

2011 г. с 3% (Таблица 1.2.2-1). За сравнение, това намаление за 

област Русе е по-голямо - минус 4,4%, докато за страната е минус 

3,1%. Това показва, че в община Русе негативните тенденции с 

интензитет, подобен на тези за страната. 

Таблица 1.2.2-1 2011 2016 Темп на прираст (%) 
Общо за страната 7 327 224 7 101 859 -3,1% 
Област Русе 233 767 223 489 -4,4% 
Община Русе 166 881 161 838 -3,0% 
гр. Русе 149 134 144 936 -2,8% 
гр. Мартен 3 632 3 461 -4,7% 
с. Николово 2 908 2 810 -3,4% 
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Таблица 1.2.2-1 2011 2016 Темп на прираст (%) 
с. Тетово 1 978 1 833 -7,3% 
с. Червена вода 1437 1 347 -6,3% 
с. Басарбово 1404 1 386 -1,3% 
с. Сандрово 1 321 1 203 -8,9% 
с. Бъзън 1 192 1 120 -6,0% 
с.Ново село 1 139 1 060 -6,9% 
с.Семерджиево 1022 976 -4,5% 
с. Хотанца 641 663 3,4% 
с.Просена 567 536 -5,5% 
с.Ястребово 292 255 -12,7% 
с.Долно Абланово 214 252 17,8% 
Населението на град Русе също намалява през периода, но по-слабо 

от общината като цяло - минус 2,8%. Това се дължи на статута на 

града като притегателен областен център, в който негативните 

демографски тенденции са по-слабо изразени, отколкото в 

останалите населени места в общината и областта. В село Ястребово 

намалението е с 12,7% спрямо 2011 г., а в села Сандрово - минус 

8,9%. Единствено в селата Хотанца и Долно Абланово се наблюдава 

увеличение на населението, но то се дължи на механично движение 

на населението. 

Естественото движение на населението се определя от развитието 

на два от основните демографски процеса - раждаемост и 

смъртност. Тези процеси осигуряват режима на възпроизводство на 

населението и формирането на неговите демографски структури. 

Раждаемостта сред населението от края на миналия и началото на 

настоящия век бележи трайна тенденция на намаление. Независимо 

от нейното преустановяване в средата на предишното десетилетие 

и повишаване на равнището на раждаемостта, което след 2010 г. е 

последвано от ново понижаване, статистическите данни показват, 

че раждаемостта на този етап, при съответното равнище на 

смъртността, не може да осигури дори просто възпроизводство на 

населението. Негативните демографски тенденции и за община 

Русе се потвърждават от анализа на съответните коефициенти. 

От анализираните данни за развитието на населението и неговите 

основни демографски структури в областта и общината косвено е 



Страница 17 от 142 

 

идентифицирано, че съществуват проблеми в демографското 

развитие. Един от сравнимите показатели, характеризиращи 

интензивността (равнището) на раждаемостта е коефициентът на 

обща раждаемост. 

Въз основа на този показател се установява, че през 2011 г. 

равнището на раждаемостта в община Русе е 7,9%о. Тя се увеличава 

през 2016 г. до 8,2%о. Като равнище, раждаемостта в общината е 

значително по-ниска от тези за страната - през 2016 г. равнището на 

раждаемостта в страната е 9,2%о. 

При изследване на демографските процеси и тяхната връзка с 

икономическите функции на населението в общественото развитие, 

важно значение има установяването на характеристиките на 

съществуващите демографски зависимости или т. нар. демографско 

натоварване на трудоспособното население. 

Създалата се демографска ситуация досега в общината и града 

взаимно ще се обуславя и ще оказва влияние в бъдеще върху 

възпроизводството на населението и неговите трудови ресурси. 

Въз основа на разработената прогноза до 2037 г. се очаква 

населението в общината да продължи да намалява, ако се запазят 

същите условия в естественото и механично движение на 

населението. Подобна е тенденцията и по отношение на развитието 

на населението в гр. Русе. И населението на града ще намалява, но с 

по-малък темп. До края на прогнозирания период населението на 

града се очаква да намалее с около 20 хил. души. 

И трите варианта на ОУПО, разработените прогнози проектират 

такава тенденция. Прогнозите са разработени като са заложени 

нетвърде големи различия в измененията на равнищата на 

раждаемостта (плодовитостта на населението) и на смъртността. 

Хипотезите за тези тенденции силно са повлияни от наложилите се 

тенденции в развитието на демографските процеси през 

последните десетина години., т.е. прогнозите нямат строго целеви 

характер. 
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Реалистичният вариант следва и е синхронизиран с общата 

тенденция в демографското развитие на страната. Очаква се 

неговата реализация да се постигне, ако се запазят същите темпове 

на икономическо развитие на града и в неговото благоустрояване. 

Оптимистичния вариант по отношение на реалистичния допуска 

малко по-високи нива на плодовитост на населението и по-ниско 

равнище на смъртността. Допускането за влошаване на 

демографската ситуация в града (трети вариант на прогнозата) е 

свързана с очаквания за слабо повишаване на равнището на 

смъртността и намаляване на плодовитостта. Осъществяването на 

заложените тенденции в този вариант са свързани със забавяне на 

икономическите темпове на развитие. 

Тези прогнозни очаквания за развитието на населението следва да 

се приемат с условността на демографските прогнози и 

допускането, че няма да настъпят екстремни изменения в 

демографското поведение на населението. Върху това поведение 

влияние оказва не само естественото развитие на демографските 

процеси (раждаемост, смъртност, миграция), но промените в 

социалните и икономически фактори и условията на живот, които в 

някои случаи е възможно да доведат до бърза положителна или 

отрицателна промяна. 

Тъй като община Русе е водеща за икономиката на област Русе (с 

над 85% от заетите в областта), може да се обобщи, че тя е и 

определяща при определянето на обема и динамиката на 

произведените БВП и БДС в областта. 

Произведеният през 2015 г. БВП в община Русе е 19247 млн. лв. по 

текущи цени. Растежът му по съпоставими цени, в сравнение с 2008 

г., е 3,9%. Това е недостатъчна динамика, тъй като за същия период 

растежът на БВП на страната, изчислен по същия начин, е 11,3%. 

Динамиката на БВП на човек от населението показва подобни 

тенденции. 

Въпреки, че за периода нарастването в община Русе е 15,6% по 

сътоставими цени, то е малко по-забавено от това за страната - 

17,6%. 
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Може да се обобщи, че икономическият растеж в общината за 

периода 2008 - 2015 г. не е достатъчен за догонващо развитие 

спрямо т Структурата на икономиката се определя чрез структурата 

на добавената стойност (БДС) по агрегираната номенклатура АЗ на 

икономическите дейности в три сектора - аграрен, индустрия и 

услуги. 

През 2015 г., в община Русе водещ сектор е този на услугите с 57,8% 

от БДС. 

През 2008 г. този дял е бил 59,7%, тоест се регистрира намаление. 

За сметка на това се увеличава делът на индустриалния сектор - от 

31,6% през 2008 г. до 35,5% през 2015 година. Значението и делът 

на аграрния сектор намаляват през периода от 8,7% до 6,7% с два 

процентни пункта. 

За страната, делът на индустрията през 2015 г. е 27,9%, тоест по-

малък от този на община Русе. Освен това, тенденциите за страната 

са различни - увеличава се делът на услугите, което е за сметка на 

дела на индустрията и аграрния сектор. Би могло да се каже, че в 

община Русе се наблюдава положителна тенденция, дължаща се на 

увеличеното значение на индустрията за икономиката на 

общината. 

Общо регистрираните нефинансови предприятия в община Русе 

през 2015 г. са 9465. В сравнение с 2008 г. техният брой е намалял с 

434 или 4,4%. Най-голям е делът на нефинансовите предприятия в 

сектора „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 37,9% 

от всички предприятия, следван от „Преработваща промишленост“ - 

1,1%. 

Динамиката на средните и големи предприятия е непроследима 

поради статистическата конфиденциалност на данните. 

Заетите лица са основно в „Преработващата промишленост“ - 41,4% 

от всички заети в общината. На второ място е секторът „Търговия; 

ремонт на автомобили и мотоциклети“ с 19,8% заети. 
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Съществена част от инвестиционния профил на община Русе е 

създаването на Индустриален парк с обща площ 638 дка, с цел 

привличане на чуждестранни и български инвеститори. В Русе са 

установени производствени мощности на водещи компании в 

сферата на автомобилостроенето. Комбинацията между 

пристанища, ЖП гари и летище е благоприятна за развитие на 

силен и конкурентоспособен транспортен бизнес, който да 

привлича инвестиции. 

Местните власти в Русе и Гюргево си сътрудничат в 

стратегическото планиране на дългосрочните приоритети за 

развитие на трансграничната агломерация, като през 2012 г. е 

приет Мастерплан за интегрирано управление на възможностите за 

развитие в еврорегиона Русе-Гюргево, съдържащ 10 трансгранични 

инвестиционни проекта, които следва да бъдат изпълнени до 2027 

г. 

През 2016 г., в община Русе са регистрирани 26396 жилищни 

сгради, от които основната част (61,9%) са в градовете - 16352. В 

сравнение с 2011 г. броят на сградите е нараснал незначително (с 

по-малко от 1%). Повече от половината сгради (55,2% или 14568 

сгради) се намират в общинския център, град Русе. 

Значителна част от сградния фонд в общината, 89,3%, е построен до 

1990 година. В селата на общината, този дял е малко по-голям - 

92,3%. Половината от сградите в общината са построени до 1970 г., 

а едва 4,2% са построени след 2001 г. (от тях - 0,8% или 139 сгради - 

след 2010 година). От новопостроените след 2001 г. сгради, 92,2% са 

в град Русе. Голямата част от най-старите сгради, построени до 1918 

г. не намират в общинския център - 83,3%. 

В селата делът на построените до 1970 г. е по-висок - 57,1%. В някои 

от селата няма нито една сграда, построена след 2010 г. - Ново село, 

Просена, Тетово, Хотанца, Ястребово. Констатацията е, че сградният 

фонд в общината е твърде „застарял“. Това се отнася, както за 

селата, така и за градовете Мартен и Русе. 
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В общината, както в двата града, така и в селата, преобладават 

къщите като тип сграда. За общината делът им е близо 70%, за град 

Русе - 56,4%, а в селата на общината - 85%. 

Жилищните блокове са концентрирани в град Русе - 99% от всички. 

В град Мартен има 5, а в селата - общо 11 жилищни блока. 

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на 

жилищата и условията на живот в тях са наличие на 

водоснабденост, канализация и тоалетна. Данни са тях са налични 

към последното Преброяване на населението и жилищния фонд от 

2011 година. 

Голяма част от жилищата в общината имат водопровод - общо 

97,2%. От тях 1,8% са с водопровод извън жилището. За селата на 

общината този дял е по-висок - 9,1% от жилищата са с водопровод 

извън жилището, но общият дял на тези с водопровод е близък до 

този на общината - 96,7%. От всички жилища с водопровод вътре в 

жилището, 87,1% се намират в общинския център - град Русе. 

По отношение на канализацията, близо 77,8% от жилищата в 

общината са свързани със системата на обществената канализация, 

12,1% са свързани с попивни ями, 5,3% със септични ями или др. 

пречиствателно съоръжение и 1,6% - с изгребни ями. Без 

канализация са 3,2% от жилищата н общината. 

На територията на Община Русе функционират две висши училища 

– Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Виеше училище по 

агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, филиал Русе. 

През учебната 2016/2017 г. учащите се в ВУЗ на територията на 

общината са общо 7673 души. Преподавателите са 485 

Гимназиите са профилирани според нуждите на местната 

икономика, като са обхванати специалности и професии, които 

отговарят на потребностите на регионалната икономика към 

настоящия момент - строителство, механотехника, електроника, 

транспорт, туризъм, облекло, икономика. 
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Основните тенденции в развитието на професионалните гимназии 

са свързани с насърчаване сътрудничеството между бизнес и 

образование, модернизиране на образователната система и 

подготвяне на по-мотивирани, компетентни и информирани 

специалисти. 

На територията на Община Русе функционират четири частни 

училища - Средно общообразователно духовно училище, Частна 

профилирана гимназия „Джордж Байрон“, Частна профилирана 

гимназия „Джон Атанасов“ и Първо частно общообразователно 

училище „Леонардо да Винчи“. Частното образование в Общината 

не е достатъчно развито, което се дължи на редица социално-

икономически причини като липса на традиции, финансови 

ограничения и др. 

На територията на Община Русе работи едно помощно училище „Д-р 

Петър Берон”, което е открито през учебната 1954/55 г. 

През учебната 2016/2017 г., в община Русе функционират общо 22 

детски градини. Две от детските градини се намират извън град 

Русе. 

На територията на община Русе, през 2016 г., функционират 16 

детски ясли и детски яслени групи с общо 687 места. 

На територията на община Русе, през 2016 г., са разположени общо 

72 здравни заведения за болнична и извънболнична помощ. От тях 

- 7 са заведения за болнична помощ, разполагащи общо 1358 легла 

(от общо 9 с 1733 легла за цялата област). 

На територията на общината функционират още 6 болнични 

заведения, част от които са: „Специализирана болница за активно 

лечение на пневмофтизиатрични заболявания д-р Димитър 

Граматиков - Русе“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център Русе“ 

ЕООД и „Център за психично здраве - Русе“ ЕООД. 

Заведенията за извънболнична помощ на територията на общината 

са общо 62, от които 3 ДКЦ и 47 самостоятелни медико-

диагностични и медико-технически лаборатории. 
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Извънболничната помощ се осъществява от три медицински 

центъра: „Диагностично-консултативен център 1 Русе“ ЕООД; 

„Диагностично-консултативен център 2 Русе“ ЕООД и „ТДКЦ“ ЕООД - 

гр. Бургас, клон Русе. 

Стоматологичната помощ се осъществява от специализирана 

клиника „Център подентална медицина - 1 - Русе“ ЕООД и Дентален 

център "Продонт" ЕООД. 

Приоритетен ангажимент в дейността на Община Русе е 

осигуряването на достъп до социални услуги на всички граждани, 

живеещи на нейна територия, в т. ч. хората в неравностойно 

положение, всички уязвими общности и възрастови групи. 

Специализираните институции за предоставяне на социални услуги 

от община Русе към 01.09.2017 г. са: Дом за стари хора 

"Възраждане"; Дом за пълнолетни лица с деменция "Приста"; Дом за 

пълнолетни лица с физически увреждания "Милосърдие"; Център 

за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - от 

01.05.2017. 

Социални услуги в общността, на територията на община Русе, се 

предоставят в: Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие"; 

Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания; Дневен 

център за деца с увреждания до 18 г.;  Дневен център за деца с 

увреждания - седмична грижа "Мечо Пух"; Дневен център за деца с 

увреждания - седмична грижа; Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания; Звено "Майка и бебе" (ЗМБ) към Обединени услуги 

(ОДУ) "Слънчо" – Русе; Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи с увреждания; Център за настаняване от семеен тип 

за деца/младежи с увреждания - "Вяра"; Център за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) "Надежда"; 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания (ЦНСТДМУ) "Любов"; Център за настаняване от семеен 

тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) "Розовата къща" 

към Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС); 

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 

увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи 

(ЦНСТДМУ-ПМГ) към Обединени детски услуги "Слънчо" — Русе; 
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Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги 

за деца и семейства (КСУДС) – Русе;  Център за обществена подкрепа 

"Том Сойер"; Център за работа с деца на улицата; Център за работа с 

деца на улицата към Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства (КСУДС) – Русе; Център за социална рехабилитация и 

интеграция - Детски кът за развитие; Дневен център за стари хора; 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания; Защитено 

жилище за лица с психични разстройства; Защитено жилище за 

лица с психични разстройства; Защитено жилище за лица с 

умствена изостаналост; Кризисен център за лица, пострадали от 

домашно насилие и трафик на хора; Кризисен център за жертви на 

трафик и всички форми на насилие; Приют за лица "Добрият 

самарянин"; Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с психични разстройства – 1; Център за настаняване от семеен 

тип на пълнолетни лица с психични разстройства "Света Петка" – 2; 

Център за настаняване от семеен тип "Райна Гатева" – 3; Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства "Райна Гатева" 4; Център за социална рехабилитация 

и интеграция за бездомни и лица в риск; Център за социална 

рехабилитация и интеграция; Център за социална рехабилитация и 

интеграция на незрящи - /ЦСРИН- Русе/. 

Озеленени площи за широко обществено ползване има във всички 

населени места, но благоустрояването им в малките населени места 

е осъществено само за централните им части, най-вече поради 

недостига на финансови средства. 

В урбанизираната територия на гр. Русе обществените озеленени 

площи са общо 1 208 дка., като само парковете са 679 дка. 

Лесопарковете „Липник“ и „Приета“, намиращи се в крайградската 

зона, са с обща площ малко над 6 000 дка., като 

благоустройствените мероприятия и плановете за изграждане на 

необходимата вътрешно паркова инфраструктура и съоръжения за 

спорт са само частично реализирани. 

Характерно за зелената система на града е нейното неравномерно 

разпределение, породено както от спецификите на релефа и 
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естествените (природни и антропогенни) бариери за развитие на 

територията, така и от намалената степен на озелененост в по-

скоро изградените жилищни комплекси, спрямо по-старите такива. 

Въпреки отчетените проблеми и ограничения финансов ресурс, 

зелената система в община Русе е добре развита и се наблюдават 

непрекъснати усилия за нейното обогатяване и поддържане. 

Русе е град с многовековна история, която го прави уникален е 

неповторим, съчетавайки българските градски традиции с типично 

европейски стил и дух. Богатото културно-историческо наследство 

и красивата крайдунавска природа дават възможности за 

създаването на специализиран туристически продукт, който да 

отговаря на изискванията и съвременните тенденции в туризма. 

Русе се характеризира с уникална за страната европейска градска 

архитектура от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Той се явява 

своеобразен архитектурен резерват. В града функционират 

религиозни храм-паметници на 13 различни вероизповедания. Но 

териториалното разпределение на богатото културно- историческо 

наследство е неравномерно. В преобладаващата степен то е 

концентрирано в западната част на общинската територия и в 

частност – в строителните граници на общинския център, и то 

предимно в Централна градска зона. 

Антропогенни и природни обекти 

На територията на община Русе са локализирани следите природни 

и антропогенни обекти, имащи туристически потенциал: 

Музеи: Регионален исторически музей; Екомузей с аквариум; Музей 

на транспорта; Къща музей "Градски бит на Русе - краят на XIX - 

началото на XX век"; Къща музей "Захари Стоянов"; Музей "Баба 

Тонка"; Музейна къща "Тома Кърджиев" 

Сгради - значими културни ценности: Доходно здание; Гранд хотел 

"Тетевен"; Някогашна банка "Гирдап"; Съдебна палата; Княжески 

дворец; Държавна опера; Търговска къща "Мартинов"; Банка на 

братя "Симеонови"; Мъжка гимназия; Регионална библиотека 
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"Любен Каравелов"; Пощенска палата; Дом Канети; Музикално 

училище. 

Храмове: Църква "Св. Троица"; Църква "Св. Георги"; Католическа 

църква "Св. Павел от Кръста"; Арменска църква "Света Богородица"; 

Джамия "Саид Паша" ;Манастир "Св. Димитър Басарбовски"; 

Православен храм "Свети Николай Чудотворец"; Църква "Св. Петка"; 

Православен храм "Свето Възнесение Господне"; Православен храм 

"Свети Архангел Михаил"; Църква "Веех Святих". 

Историческо наследство: Пантеон на възрожденците; Гробница на 

Захари Стоянов; Паметник на Стефан Караджа; Паметник на Баба 

Тонка; Паметник на Свободата; Римска крепост "Сексагинта 

Приста"; Крепостна врата "Кюнто Капу"; Каменно укрепление 

"Левент табия". 

Природни обекти: Лесопарк "Липник" - с. Николово; Русенски кей; 

Парк на Възрожденците; Парк на младежта; Западен парк "Приста". 

Транспортната инфраструктура на територията на Община Русе 

включва: пътна, Ж.П. мрежа, воден и въздушен транспорт. Пътните 

артерии са от републиканската пътна мрежа. Те са концентрирани, 

както в гр. Русе, така и около него. Пътищата 1-2 (Е70) Граница 

Румъния-Русе-Цар Калоян-Разград-Шумен-Варна, П-21 Русе-о.п. 

Тутракан-о.п. Силистра, 1-5 (Е85) Русе-Бяла-Велико Търново-о.п. 

Дебелец-Габрово-Шипка-Казанлък-о.п. Стара Загора-Хасково-

Кърджали-Маказа, П-23(Русе-Цар Калоян)-Червена вода-Кубрат-

Исперих-Окорш-Овен-(о.п. Дулово-о.п. Шумен) и HI- 501 Русе-

Иваново-Две могили-Бяла се явяват вход-изход от Република 

България през ГКПП Дунав-мост. Други пътища от републиканската 

пътна мрежа на територията на общината са П-52 (Русе-Бяла)-

Мечка-Новград-Свищов-Никопол и Ш-2302 Червена вода-

Семерджиево-Ветово-Сеново-Просторно (о.п. Разград-Кубрат). При 

справка в Агенция „Пътна инфраструктура“ се установи, че към 

момента няма заложени инвестиционни проекти, които са свързани 

с ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа на 

територията на Община Русе. Голяма част от настилката на 

пътищата от републиканската пътна мрежа са в добро състояние. 
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На територията на общината няма изградена автомагистрала. 

В населените места от Област Русе уличната мрежа сравнително 

цялостно изградена. Проблемите й са предимно конструктивни и 

технически параметри. Те са с по-добри характеристики в градовете 

в сравнение с по-малките населени места. При планирани 

рехабилитационни и ремонти дейности от значение е първо да се 

изпълнят проектите, касаещи водопроводните и канализационни 

мрежи. 

Железопътната инфраструктура на територията на общината е 

добре развита изградена. На територията на град Русе са 

разположени терминални структури на железопътния и воден 

транспорт, както и КПП „Дунав мост”. Тази гара е от значение за 

осъществяването на комбинирани превози по европейските 

транспортни коридори №№7 и 9. От основно стопанско значение е 

линията Русе - Горна Оряховица, освен нея е и Ж.П. линията Русе - 

Варна. 

Железопътният транспорт на територията на община Русе е добре 

развит. 

На територията на Община Русе е наличен и воден транспорт 

заради излаза към река Дунав. Транспортната функция на реката и 

потенциалът за развитие на транспорта, индустрията, земеделието 

и трансграничното сътрудничество. Потенциал за развитие се явява 

използването на река Дунав за интермодални превози. За цялостно 

развитие е необходимо да не се пренебрегват и останалите 

транспортно-комуникационни системи - автомобилен, Ж.П. и 

въздушен транспорт. Важна е и наличието на добра логистична 

база. 

Най-голямото пристанище в българския участък на река Дунав е 

пристанище Русе. 

То е и най-голямото пристанище в пристанищния комплекс и заема 

ключова позиция в Пан-Европейските транспортни коридори: 

Коридор VII - Рейн-Майн-Дунав; Коридор 1Х-Хелзинки-С. Петербург-

Москва-Киев - Букурещ - Русе - Александруполис; Пътят на 
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коприната - комбиниран транспорт на транзитни товари по 

линията Варна-Русе; Коридор ТРАСЕКА - Узбекистан-Азербайджан-

Грузия-България-Европа. 

Пристанището осъществява връзка между три основни вида 

транспорт - воден, автомобилен и железопътен. 

Град Русе има добре развита система на масовия градски транспорт. 

Територията на града е обезпечена с 18 автобусни и 8 тролейбусни 

линии. 

В близост до община Русе има и летище, намиращо се до с. 

Щръклево, което е създадено през 1967 г., като военно летище, 

собственост на Министерството на отбраната. От февруари 2015 г. е 

собственост на община Русе. 

Водоснабдителна мрежа 

Основен водоизточник на общината са подземните води от 

крайдунавските водоносни хоризонти, захранващи 

водоснабдителна система (ВС) “Сливо поле”, от която се 

водоснабдяват град Русе, кварталите Долапите и Средна кула и 

селата Басарбово, Мартен и Сандрово. Всички останали населени 

места се снабдяват от собствени водоизточници. 

Общото количество питейна вода подавано от предприятието 

„ВиК”-Русе е 1900 л/с. 

Общата мощност на собствените водоизточници на промишлените 

предприятия - около 1200 л/с и на съоръженията за промишлено 

водоснабдяване с дунавска вода - също 1200 л/с. 

За водоснабдяването на населените места фирмата поддържа и 

експлоатира 71 бр. водоизточници (тръбни кладенци, шахтови 

кладенци, каптажи и дренажи), 33 бр. помпени станции за питейна 

вода, две канализационни помпени станции, 41 бр. водоеми, 662 559 

м. вътрешна водопроводна мрежа и 42 081 м. външна водопроводна 

мрежа. 



Страница 29 от 142 

 

Всички населени места в общината са водоснабдени. Онези от тях, 

захранвани от системата „Сливо поле” биха могли да поемат 

допълнителни нови консуматори без особени затруднения. 

Нивото на покритие за дейността доставяне на питейна вода е 100% 

от населението в обслужваната територия и на територията на 

община Русе. 

Канализационна мрежа 

Общата дължина на съществуващата и експлоатирана 

канализационна мрежа на гр. Русе е приблизително 288 км. 

Канализационната система на гр. Русе е смесен тип, изградена по т. 

нар. „перпендикулярно пресечена схема”, при която всички 

напречни колектори са включени в надлъжен крайбрежен колектор 

чрез преливници. В канализационната система се отвеждат битови, 

промишлени отпадъчни води и дъждовни води. Водите от 

канализационната система на гр. Русе заустват в реките Дунав и 

Русенски Лом. 

ПСОВ Русе е проектирана за 240 000 еквивалент жители с хоризонт 

2030 г. Основни параметри на потока са: 

- Сух поток: 52 500 куб.м/ден (от които 19 600 инфилтрация); 

- Максимален поток: 3 200 куб.м/час. 

Електроснабдяване 

На територията на община Русе няма населено място без 

електрозахранване. В по-голяма част от тях са на разположение 

свободни мощности, като се изключват с. Ново село и бившите 

крупни животновъдни ферми. Общото техническо състояние на 

използваните съоръжения е за средно напрежение. 

Електропреносната система е в добро състояние и има капацитет да 

поеме големи натоварвания. На места електропреносната система е 

необходимо да се доизгради или реконструира. Отчетен е недостиг 

на инсталирана мощност в мрежата на трансформаторните постове. 
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Електроразпределителната мрежа на общината е собственост на 

„Електроразпределение Север“ АД. 

Топлоснабдяване 

В община Русе е изградена топлопреносна мрежа, която е 

собственост на „Топлофикация Русе“ ЕАД. Покрити квартали са: 

„Възраждане“, „Централен Южен район“, „Родина“, „Здравец Изток“, 

„Здравец Север“ и „Център“. 

Топлоенергията, която се предлага от „Топлофикация Русе“ ЕАД е 

под формата на топлоносители - гореща вода и промишлена пара. 

Дължината на топлоснабдителната мрежа за битово-гореща вода е 

около 80 км и продължава да се разраства. 

Газоснабдяване 

На територията на общината газоснабдителните услуги се 

извършват от „Овергаз Север“ ЕАД. 

Общата дължина е над 130 км газоразпределителна мрежа и 

продължава да нараства. 

2. Описание на характеристиките на други планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в 

процес на разработване или одобряване, които в съчетание с 

оценявания план, програма и проект/инвестиционно 

предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие 

върху защитената зона; 

Получената систематизирана информация за инвестиционни 

предложения от РИОСВ-Русе е представена в таблица 2.1. 

Тя включва 163 инвестиционни предложения, от които   4 попадат в 

защитени зони от мрежата на Натура 2000, а 42 са в близост до тях. 

В т. 8 от настоящия доклад са представени инвестиционните 

предложения, попадащи в защитените зони от мрежата на Натура 

2000 на карта.  
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Таблица 2.1. 

№ ВЪЗЛОЖИТЕЛ Адрес Инвестиционно предложение 
вид 

(ИП/ПП) 
Площ в 
дка 

Код на ЗЗ по 
хабитати 

Код на ЗЗ 
по птици 

Код на ЗЗ 
по 

хабитати 

Код на ЗЗ 
по птици 

1 Храм Всех Святих 
176653784 

Русе Изграждане на топлопровод за захранване на 
абонатната станция на Храм Всех Святих 

ИП 0.910         

2 Ин Инвест АД 
201125293 

Русе Изграждане на комплексна бензиностанция ИП 4.762     BG0000608 BG0002025 

3 ЗП А. З. С. Ястре
бово 

Ремонт на съществуваща стопанска сграда за 
отглеждане на пилета бройлери, увеличаване на 
капацитета от 15 000 на 33 000 места за птици и 
строителство на гараж за селкостопанска 
механизация 

ИП 5.361         

4 Лубрика ООД 
117015709 

Русе Подмяна на амортизирано пречиствателно 
съоръжение -неутрализациониа колона и 
тръбопроводи към инсталация за контактна 
очистка, монтаж на 6 броя охлаждащи системи и 
приемане на площадката на отпадък с код 05 01 
06* за дейност по оползотворяване (код R9) в 
инсталация за преработка (регенерация) на 
отработени масла 

ИП 17.335         

5 Евро дом ЕООД 
117051534 

Русе Монтаж и пускане в експлоатация на камера за 
лакиране на плоскости от МДФ и ПДЧ 

ИП 20.972        

6 Оргахим резинс АД 
202723137 

Русе Монтаж на нов технологичен съд - дисолвер 
(смесител) за хомогенизиране на суровини за 
производство на гелкоати и електронна везна за 
автоматизирано дозиране на суровини в 
технологичната схема на цех „Смоли" преди 
подаване в реактори  

ИП 30.615         

7 Гр. Русе, кв-здравец-
изток, ул. Райна 
Княгиня № 2, вл. 
Сирма Войвода, вх. 1 

Русе Енергийно обновяване на жилищна сграда Сирма 
войвода в гр. Русе, ул. Райна Княгиня № 2 по 
националната програма за енергийна ефективност 

ИП 0.544         
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Таблица 2.1. 

№ ВЪЗЛОЖИТЕЛ Адрес Инвестиционно предложение 
вид 

(ИП/ПП) 
Площ в 
дка 

Код на ЗЗ по 
хабитати 

Код на ЗЗ 
по птици 

Код на ЗЗ 
по 

хабитати 

Код на ЗЗ 
по птици 

8 П. Р. Т. Русе Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) 
- план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с 
идентификатор 63427.3.766 по КК и КР на гр. Русе с 
цел създаване на устройствена основа за 
изграждане на Диагностичен център 

ПП 0.934     BG0000608 BG0002025 

9 Габик ЕООД 
117626483 

Русе Полагане на кабел за ниско напрежение за 
захранване на шивашки и печатарски цех 

ИП 2.001         

10 В. Й. В., Д. И. В. Русе Изграждане на склад за инвентар ИП 16.670         

11 В. Н. Я. Русе Изграждане на склад за инвентар ИП 13.003         

12 Еко Трейдинг 
Къмпани ООД 
201224494 

Софи
я 

Разнообразяване на дейности по третиране на 
отпадъци на съществуваща площадка 

ИП 2.410 BG0000608 BG0002025     

13 Билбобул ООД 
117605421 

Русе Промяна на параметрите на съгласувано 
инвестиционно предложение за преоборудване и 
модернизация на леярски цех за производство на 
детайли от легирана стомана и увеличаване на 
топилния капацитет до 8 400 кг за денонощие 

ИП 13.802     BG0000608 BG0002025 

14 И. Н. М. Русе Изграждане на складове за инвентар ИП 5.998         

15 В. Т. Т. Русе Изграждане на складове за инвентар ИП 112.656         

16 Г. А. М. Тетов
о 

Магазин за строителни материали и автомика ИП 3.021     BG0000168 BG0002062 

17 Стефани стил ЕООД 
117623519 

Русе Изграждане на котелно помещение към 
съществуваща производстена сграда със склад за 
ПДЧ плоскости 

ИП 16.661         

18 И. Н. М. Русе Изготвяне на Подробен устройствен план- План за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с № 
018004 и № 018005 в землището на с. Басарбово, 
общ. Русе и отреждането им за „смесена 
обществено-обслужваща и складова зона" (Сос) 
зона 

ПП 16.00         

19 Холлеман България 
ООД 117666577 

Русе Монтаж на два броя подземни резервоара за 
противопожарни нужди и изграждане на 
площадков водопровод в границите на поземлен 

ИП 10.668         
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Таблица 2.1. 

№ ВЪЗЛОЖИТЕЛ Адрес Инвестиционно предложение 
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Площ в 
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Код на ЗЗ 
по 

хабитати 

Код на ЗЗ 
по птици 

имот с идентификатор 63427.180.13 по КК и КР на 
гр. Русе 

20 Викард България ООД 
202731422 

Софи
я 

Изработване на подробен устройствен план - план 
за застрояване и план за регулация за поземлен 
имот с идентификатор 63427.9.1239 по КК и КР на 
гр. Русе с цел създаване на устройствена основа за 
изграждане на складова база за санитарен фаянс 

ПП 4.789         

21 Полисан АД 
117693631 

Русе Подмяна на оборудване и съоръжения от 
инсталация за производство на гудрон и битум-
участък за производство на гудрон на площадката 
на Полисан АД 

ИП 0     BG0000529   

22 Голд - Аполо ООД 
117038608 

Русе Изграждане на склад номер 2 за материали ИП 31.930     BG0000608 BG0002025 

23 Теленор България 
130460283 

Софи
я 

Преустройсво на съществуваща базова станция № 
4508 

ИП 0.348         

24 С. Д. Й., Ц. К. Й. Русе Разширение на производствено складова сграда 
към цех  за преработка на пласмаса - ново метално 
хале 

ИП 3.989         

25 Монтюпе ЕООД 
131429080 

Русе Модернизация на вентилационна система и нови 
спомагателни дейности към предприятие за 
производство на автомобилни компоненти от 
алуминиева сплав Монтюпе ЕООД, гр. Русе 

ИП 138.361     BG0000529   

26 Голд - Аполо ООД 
117038608 

Русе Изграждане на промишлени газови иснталации за 
захранване на инфрачервени газови-керамични 
излъчватели в производствените сгради на 
площадката на Голд Аполо ООД 

ИП 31.930     BG0000608 BG0002025 

27 М. Б. А. Русе Магазин за хранителни стоки ИП 0.376         

28 Пропърти Булинвест 
АД 204151578 

Сине
море
ц 

Изграждане на складове за инвентар ИП 45.002         

29 Холлеман България 
ООД 117666577 

Русе ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.180.34 по КК 
и КР на гр. Русе 

ПП 23.003         
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№ ВЪЗЛОЖИТЕЛ Адрес Инвестиционно предложение 
вид 

(ИП/ПП) 
Площ в 
дка 
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Код на ЗЗ 
по птици 

Код на ЗЗ 
по 

хабитати 

Код на ЗЗ 
по птици 

30 Н. А. Б. Русе Изграждане на склад за негорими авточасти - 
втора употреба без опаковка с местоположение ПИ 
с идентификатор 63427.107.42 по КК и КР на гр. 
Русе 

ИП 8.410         

31 Енергомонтаж-Р АД 
117017343 

Русе ПУП-ИПР и ПЗ за ПИ с идентификатор 61710.8.499 
по КККР на гр. Русе с цел създаване на 
устройствена основа за изграждане на сграда за 
съхранение на метални конструкции 

ПП 3.063         

32 Еуратек-Фаворит ООД Софи
я 

Изграждане на технически център Шкода - Шоурум 
и пункт за автодиагностика 

ИП 1.886         

33 Екогалваник ЕООД 
117623234 

Русе Увеличаване на капацитета на линия за 
тривалентно никел-хром покритие от 140 000 кв.м  
на 306 000 кв.м 

ИП 45.535     BG0000529   

34 Нордик Прпъртис 
ЕООД 203217662 

Русе Реконструкция и преустройство на жилищно-
търговска сграда с промяна предназначението й за 
обществено-обслужващи функции и две нови 
пристройки към съществуваща сграда-
ул.„Добруджа" № 101, УПИ XI-545, кв. 63 по плана 
на гр. Русе 

ИП 0.282         

35 ДЗЗД Корект Изол 
176972294 

Русе Обновяване за енергийно ефективност на 
многофамилна жилищна сграда в гр. Русе ул. 
Антим I № 1, бл. Пловдив по Националната 
програма за енергийна ефективност 

ИП 0         

36 Лубрика ООД 
117015709 

Русе Оптимизиране на технологичная процес към 
инсталация за  селективна очистка 

ИП 0         

37 Теленор България 
130460283 

Софи
я 

Преустройство на съществуваща базова станция № 
4666 

ИП 1.011         

38 Община Русе 
000530632 

Русе Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
на обект: Многофамилна жилищна сграда в гр. 
Русе, ул. Измаил № 7, бл. Дилянка, входове А, Б, В 

ИП 0         
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№ ВЪЗЛОЖИТЕЛ Адрес Инвестиционно предложение 
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по 

хабитати 

Код на ЗЗ 
по птици 

39 Тео сързвиз ЕООД 
117672516 

Русе Работилница за корабно оборудване ИП 3.531         

40 Община Русе 
000530632 

Русе Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
на обект: Многофамилна жилищна сграда в гр. 
Русе, ж.к. „Възраждане”, ул. „Митрополит 
Григорий” №6, бл. „Родина”, входове „А”, „Б”, „В” 

ИП 0         

41 Ангел Петров Иванов Варна Изграждане на предприятие за преработка на 
слънчоглед 

ИП 44.272     BG0000608 BG0002025 

42 Гр. Мартен, Община 
Русе, ул. България № 
73, блок 2, вх. 1, 2, 3, 4  
176835915 

Март
ен 

Енергийно обновяване на жилищни сгради ИП 0.781     BG0000529   

43 Н. П. П. Русе Изпълнение на Инженеринг-проектиране и 
изпълнение на СМР за обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
по обособена позиция № 5 на обект: 
Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, кв. 
Здравец, ул. Околчица № 11, блок № 83, входове А, 
Б, Б, Г 

ИП 0         

44 Община Русе 
000530632 

Русе Комбинирана спортна площадка - стрийт и фитнес 
на открито 

ИП 10.850     BG0000529   

45 Мегафрукт ООД 
117633844 

Русе Цех за производство на машини от готови 
елементи в Център за ремонт, продажба и 
поддръжка на товарни автомобили, автобуси, 
ремаркета и продажба на част от тях 

ИП 6.301         

46 Р. Л. К., А.  Л. К. Русе Изграждане на гараж към автобояджийска 
работилница 

ИП 3.001         
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47 Енерго-про мрежи АД 
104518621 

Варна Изграждане на кабелна линия ниско напрежение 
за присъединяване на Зала за тъжни ритуали, офис 
и магазин със склад за погребални аксесоари 

ИП 254 м         

48 Боримес ООД 
117879083 

Русе Разширяване на месопреработвателен цех с 100 
кв.м за предверия и складове и разширение на 
кулинарен цех с 180 кв.м за складове и столова 

ИП 14.635     BG0000608 BG0002025 

49 М. Н. П. Русе Изграждане на уличен водопровод с дължина 16 м 
с цел захранване на жилищна сграда 

ИП 0.830     BG0000529   

50 Сдружение на 
собствениците на 
блок Руй 
планина176832449 

Русе Изпълнение на Инженеринг-проектиране и 
изпълнение на СМР за обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
по обособена позиция № 3 на обект: 
Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. 
Родопи № 4, блок Руй планина, входове А, Б, В и Г 

ИП 0         

51 Община Русе 
000530632 

Русе Възстановяване на водосток в кв. Гагаля, с. 
Николово на общински път RSE 1130-Русе-
Николово-Юделник 

ИП 0         

52 Мобилтел ЕАД 
131468980 

Софи
я 

Преустройство на съществуваща базова станция с 
честотен обхват 900-2100 Mhz RSE0041.A Мостова 

ИП 1.048         

53 Мобилтел ЕАД 
131468980 

Софи
я 

Преустройство на съществуваща базова станция с 
честотен обхват 900-2100 MHz RSE0113.A Канети 

ИП 0.277     BG0000608 BG0002025 

54 Мобилтел ЕАД 
131468980 

Софи
я 

Преустройство на съществуваща базова станция с 
честотен обхват 900-2100 MHz RSE0038.А МНО 

ИП 1.160     BG0000608 BG0002025 

55 Сипиен 
ООД117606838 

Русе Логистичен център с офиси и складове, ЕТАП 1 - 
Изграждане на паркинг с помещение за охрана и 
офис 

ИП 6.002     BG0000608 BG0002025 

56 Ти Ви Ейч България 
ЕООД 203302778 

Русе Изграждане на сервизен център за подемно-
транспортна техника, магазин и склад за резервни 
части 

ИП 69.865     BG0000608 BG0002025 
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57 Община Русе 
000530632 

Русе Обновяване на 35 броя съществуващи детски 
площадки в жилищни квартали на гр. Русе 

ИП 0         

58 Монтюпе ЕООД 
131429080 

Софи
я 

Преработка на напречна рамка по ос К на Сърцарна 
платформа 1 в Хале 1 в обект Завод за 
производство на автомобилни компоненти от 
алуминиева сплав - Монтюпе 

ИП 138.361         

59 Медиком ООД 
117606174 

Русе Склад за строителен инвентар ИП 7.258         

60 Товарни превози АД - 
Русе 117029331 

Русе Изграждане на склад за резервни части ИП 9.782         

61 Полисан АД 
117693631 

Русе Промяна предназначението, ремонт и частична 
реконструкция на съществуваща масивна 
едноетажна сграда (Цех Ширпотреба) в склад за 
резервни части, други материали и едрогабаритно 
оборудване 

ИП 2.886     BG0000529   

62 М. Ф. Б ЕООД 
175192786 

Софи
я 

Полагане на кабел 20 kV от РУ тип Възлова 
станция до БКТП Орланди и монтаж на КРУ 
кабелен извод в БКТП Орланди в ПИ 63427.80.3 пo 
КК и КР на гр. Русе 

ИП 95 м         

63 М. Ф. Б ЕООД 
175192786 

Софи
я 

Полагане на кабели 20 kV и монтиране на 
разпределителна уредба тип Възлова станция в ПИ 
63427.80.3 по КК и КР на гр. Русе 

ИП 35 м         

64 Община Русе 
000530632 

Русе Изграждане на водопроводно отклонение за 
общински имот на улица Пиротска 3, гр. Русе 

ИП 0         

65 Сипен ООД 117606838 Русе Изграждане на търговско представителство с 
офиси и складове, ЕТАП 1 - Изграждане на 
помещение с офис и охрана и открита площадка за 
машини и мостри 

ИП 6.002         

66 Орка ООД 117545248 Русе Частично възстановяване на съществуваща 
рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риби 

ИП 459 BG0000608 BG0002025     
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67 Инвест стил ЕООД 
117691064 

Русе Обособяване на площадка за търговска дейност с 
отпадъци oт черни и цветни метали (ОЧЦМ), 
излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба 
батерии и акумулатори (НУБА) 

ИП 9.674     BG0000608 BG0002025 

68 Агенция пътна 
инфраструктура  
000695089 

Софи
я 

Път II-23 Русе-Кубрат-Исперих-Дулово от км 0+030 
до км 46+771 - Основен ремонт 

ИП   BG0000168 BG0002062     

69 Булбобул ООД  
117605421 

Русе Промяна на параметрите на съгласувано 
инвестиционно предложение за преоборудване и 
модернизация на леярски цех за производство на 
детайли от легирана стомана и увеличаване на 
топилния капацитет до 8 400 кг за денонощие с 
местоположение поземлен имот с идентификатор 
63427.8.434 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Русе, Източна 
Промишлена Зона 

ИП 13.802         

70 Виопродукт ЕООД 
203210179 

Русе Обособяване на помещение с цел расфасоване и 
продажба на воден разтвор на урея, разредители, 
течност за чистачки и газ за осветление, с 
местоположение: ПИ 63427.8.1 по КК и КР на град 
Русе 

ИП 69.865         

71 БТК ЕАД 831642181 Софи
я 

Ремонт на съществуващ оптичен кабел и защитна 
HDPE тръба, положени в метална тръба, окачена по 
металната конструкция на Дунав мост - източна 
страна и в съществуваща тръба в източния 
тротоар на моста (лявата тротоарна конзола по 
посока на нарастващия километраж на 
републикански път I-2) от границата България-
Румъния до съществуващата шахта на 
територията на ГКПП Дунав мост  

ИП 850 м         

72 Сдружение Тенис 
клуб Приста 2011 

Русе Изграждане на два броя спортни игрища за тенис 
на открито, с предпазни ограждения и съблекални 

ИП 1.468         
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176205717 тип фургони 

73 З. Г. С. Март
ен 

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) 
- парцеларен план (ПП) за техническа 
инфраструктура извън урбанизирана територия - 
нова въздушна мрежа Ниско напрежение (НН) в 
продължение на кл. А, ТП 4, cт. 10 до границата на 
имот № 008067 в землището на гр. Мартен, през 
имот № 000025 - общинска собственост с НТП 
"Пътища IV клас" 

ПП 9.700         

74 Раяна ЕООД 
117601782 

Русе Изграждане на пететажна сграда със смесено 
предназначение - предимно смесено-обслужваща: 
апартаментен хотел с жилищна част и подземени 
гаражи 

ИП 0.597         

75 Теленор България 
130460283 

Софи
я 

Промяна предназначението на търговски обект в 
магазин за телекомуникационни продукти и 
услуги на Теленор 

ИП 0.14326         

76 ПМ Инвест груп ООД 
202521160, Община 
Русе 000530632 

Русе Реконструкция на съществуващи електрически 
мрежи 

ИП 0         

77 Викард България ООД 
202731422 

Софи
я 

Склад за санитарен фаянс ИП 4.253         

78 Ситиус стар БГ ЕООД 
200632468 

Русе Добавяне на дейности по предварително 
третиране на отпадъци  

ИП 0.327     BG0000608 BG0002025 

79 Симекс-М-ЕООД 
117616841 

Русе Промяна предназначението на метален навес в Цех 
за механична обработка на металите 

ИП 0.931         

80 Интертрейд АД 
117008935 

Русе Изграждане на навес и производствен корпус за 
изработване на кашони от Велпапе 

ИП 1.547         

81 Община Русе 
000530632 

Русе Проектиране и изграждане на четири броя стортни 
площадки - два боря за фитнес на открито и два 
броя за стрийт фитнес на територията на гр. Русе 

ИП           

82 Община Русе Русе Благоустрояване на жилищен блок Янтра 1 в ж.к ИП 0         
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000530632 Възраждане, гр. Русе 

83 Балмет ООД 
117653925 

Русе Изграждане на склад за промишлени 
нехранителни стоки 

ИП 6.558         

84 Енерго-про мрежи АД 
104518621 

Варна Реконструкция на съществуващи електрически 
мрежи 

ИП 0         

85 Диоген ООД 
176205717 

Русе Изграждане на бизнес сграда Диоген ИП 1.590         

86 Инакем Солюшън 
ООД 117615771 

Русе Изграждане на складова база за съхранение на 
минерални торове, автомивка и автосервиз 

ИП 11.995         

87 Боримес ООД 
117879083 

Март
ен 

Проектиране на склад за инвентар - 70 м2 в имот с 
номер 000285, находящ се в землището на гр. 
МАртен, м. Калето 

ПП 43.547         

88 Иванов къмпани 
ЕООД 827183808 

Русе Промяна предназначението на част от 
производствено-сладов корпус № 10 в шивашки 
цех 

ИП 2.171         

89 Сдружение на 
собствениците Град 
Русе, община Русе, ул. 
Чипровци 18, бл. 
Чипровци, вх. А и Б 

Русе Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
на: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. 
Чипровци № 18, блок Чипровци 

ИП 0         

90 Община Русе 
000530632 

Русе Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
за: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. 
Доростол № 156, бл. Охрид 

ИП 0         

91 Найс ауто 2016 ЕООД 
204299395 

Русе Авторемонтна работилница за техническо 
обслужване и ремонт на автомобили 

ИП 0.061         
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92 Сдружение на 
собствениците Град 
Русе, община Русе, ул. 
Чипровци 14, ж.к. 
Родина-2, бл. Клисура, 
вх. 1 и 2 

Русе Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
на: Многофамилни жилищна сграда в гр. Русе, ул. 
Чипровци № 14, блок Клисура 

ИП 0         

93 Варекс ООД 
831022643 

Софи
я 

Изработване на Подробен устройствен план - План 
за застрояване (ПУП-ПЗ) за пи с идентификатор 
63427.268.30 по КК и КР на гр. Русе, с цел създаване 
на устройствена основа за изграждане на 
търговско-сервизна база 

ИП 3.777 BG0000608 BG0002025     

94 Община Русе 
000530632 

Русе Изпълнение на СМР за обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
по Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
за: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. 
Студентска № 5, блок Кирил и Методий 

ИП 0         

95 Енерго-про мрежи АД 
104518621 

Варна Промяна на местоположението (изместване) на 
въздушна мрежа НН-ниско напрежение по ул. 
Момина клисура в гр. Русе 

ИП 0         

96 Община Русе 
000530632 

Русе Основен ремонт на три броя стортни игрища на 
територията на гр. Русе 

ИП 0         

97 ЗП С. В. К. Март
ен 

Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с 
номер 000460 в землището на село Николово, 
община Русе 

ИП 15.928         

98 Румина ЕООД 
117672142 

Русе Промяна предназначението на склад за сурови 
продукти в сушилня за плодове и пристройка за 
склад за сурова продукция към цех за ядки 

ИП 5.00     BG0000529   

99 М. В. Б. Хотан
ця 

Изработване на Подробен устройствен план - план 
за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен 
имот № 501.199 по плана на с. Хотанца, община 
Русе с цел изграждане на двуетажна пристройка за 
обществено обслужване - магазин за хранителни 

ПП 1.102         
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стоки и заведение за обществено хранене 

100 Община Русе 
000530632 

Русе Изграждане на улично осветление на територията 
на гр. Русе 

ИП 0         

101 Делта-текстил 
България ЕООД 
117589846 

Русе Монтаж на котел с мощност 0.67 MWh за 
производство на пара 

ИП 18.129         

102 Теленор България 
130460283 

Софи
я 

Изграждане на Базова станция 4631 ИП 4.421         

103 С. Д. Й., Ц. К. Й. Русе Изграждане на нов метален навес, долепен и като 
разширение на производствено-складова сграда 
към цех за преработка на пластмаса 

ИП 4.015         

104 Химснаб БГ АД 
827183982 

Русе Преустройство, ремонт и промяна 
предназначението на съществуваща ремонтна 
работилница с надстройка в административно-
битова сграда 

ИП 0.494         

105 Г. М. А. Русе Преустройство на магазин 1 (търговия с 
огнестрелно оръжие, боеприпаси и 
пиротехнически изделия) в съществуваща сграда с 
обществено-обслужващ партер 

ИП 0.119         

106 Ауто Узато ЕООД 
203210027 

Русе ПУП-ПЗ, с цел последващо изграждане на площадка 
за продажба на автомобили втора употреба 

ПП 1.177         

107 Боримес ООД 
117879083 

Русе Изграждане на инсталация за отопление, 
вентилация и климатизация на съществуващ цех, 
монтиране на фотоволтаична централа 200kW 
върху покрива на същестуваща сграда и 
благоустрояване на производствена площадка 

ИП 14.635         

108 Стил Юнион ВООД 
124044892 

Русе Изграждане на железопътно разтоварище с 10 бр. 
Ж.П. Позиции за течни горива (дизел, биодизел) и 
растителни масла 

ИП 7.991     BG0000529   
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109 Билла 
недвижимостти ЕООД 
130007973 

Софи
я 

Газификация за Супермаркет Билла ИП 6.021         

110 Община Русе 
000530632 

Русе Изработване на проект за Подробен устройствен 
план-План за застрояване на Лесопарк Липник 

ПП 2223.581     BG0000529   

111 ЕТ Красимир 
Манолов-МАК 
827197487 

Русе Изграждане на навес за съхранение на метални 
изделия 

ИП 4.211        

112 Колибри ООД 
117059538 

Русе Преустройство и промяна предназначението на 
първа етаж на съществуваща административно-
битова сграда за монтаж на два броя инсталации за 
производство на ракия, навес и технологични 
съоръжения 

ИП няма я 
преписк
ата 

        

113 Община Русе 
000530632 

Русе Изпълнение на СМР на основно обновяване, 
реставрация и консервация на декоративен 
фонтан със склупторна фигура на пл. Свобода, гр. 
Русе 

ИП 0         

114 ЕТ Деян Николов - 
Стела 117071711 

Русе Изграждане на трафопост БКТП 20/0.4 kv, 1x250 
kvA и външно ел. Захранване - кабел 20kv 

ИП 4.651        

115 Петър Караминчев АД 
117000995 

Русе Монтаж на резервоар за биодизел с обем 80 куб.м, 
2 бр. съдове за добавки с обем 1 куб.м. всеки и ЖП 
разтоварище за дизелово гориво към същестуващо 
складово стопанство за дизелово гориво  

ИП 69.865     BG0000608 BG0002025 

116 Сириус стар БГ ЕООД 
200632468 

Русе Изграждане на склад за съхранение на инвентар и 
технологично оборудване 

ИП 1.310     BG0000608 BG0002025 

117 Н. З. К., М. З. К. Русе Горскостопанска програма за поземлени имоти с 
№№ 200005, 200008 и 200009 в землището на с. 
Червена вода, община Русе 

ПП 3.001         

118 Енерго-про мрежи АД 
104518621 

Варна Изграждане на трафопост и прилежащите кабели 
към него за нуждите на жилищни блокове 
Николаев, В. Терешкова и Попович, ж.к. Здравец, гр. 
Русе 

ИП 0         
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119 Оргахим резинс АД 
202723137 

Русе Изграждане на склад за амбалаж  ИП 30.607     BG0000608 BG0002025 

120 Цеков и синове ЕООД 
204720727 

Русе Измиване и почистване на автомобили на 
съществуваща автомивка 

ИП 0.144         

121 Нинахим ЕООД 
117614139 

Русе Доставка и въвеждане в експлоатация на един 
брой Автоматизирана система за производство на 
вододисперсни бои 

ИП 6.761         

122 ИРИМ ЕООД 
117623024 

Русе Изграждане на производствено-складова сграда - 
склад за детайли за корпусна мебел 

ИП 9.141         

123 ИРИМ ЕООД 
117623024 

Русе Изграждане на производствено-складова сграда - 
склад за експедиция на готова продукция 

ИП 3.497         

124 Шогун ЕООД 
117687518 

Русе Промяна предназначението на съществуващо 
помещение в цех за производство на хляб, хлебни и 
сладкарски изделия 

ИП 0.566         

125 Приста ойл холдинг 
ЕАД 121516626 и 
ИНТЕР ООД 
117536904 

Софи
я, 
Русе 

Пристанище за обществен транспорт с регионално 
значение при речен км 499 от р. Дунав - Русе за 
съдове с тонаж под 1350 бруто тона 

ИП 22.719     BG0000608 BG0002025 

126 Община Русе 
000530632 

Русе Реконструкция, рехабилитация и модернизация на 
бул. 3-ти март, в т.ч. и ремонт и усилване 
конструкцията на мост при пътен възел Сарая, гр. 
Русе, осъществяващ директна връзка с коридор 9 
от TEN-T мрежата 

УИП           

127 Неви-Бери ЕООД 
202301666 

Русе Промяна предназначението на автосалон в 
автокозметичен център 

ИП 0.060         

128 Арев Премиер ООД 
117508709 

Русе Преустройство и реконструкция на съществуващ 
шивашки цех 

ИП 1.083         

129 Сакса ООД 131245283 Русе Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с 
идентификатор 63427.178.113 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Русе 

ПП 10.000     BG0000608 BG0002025 
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130 Полисан Транс ООД 
204236548 

Русе Монтаж на камера за боядисване на автомобили в 
сградата на същестуващ автосервиз 

ИП 14.365         

131 Мебели Тео ЕООД 
2014421283 

Русе Производство на мебели от ПДЧ и МДФ ИП 7.603         

132 Авто-ойл АД 
121834408 

Софи
я 

Изграждане на търговско-сервизен комплекс за 
леки лекотоварни и товарни автомобили и 
административно-битов комплекс 

ИП 10.669     BG0000608 BG0002025 

133 Сана-Р1 ЕООД 
201630993 

Русе Обособяване на цех за шиене на чанти и горната 
част на чехли в съществуващ сграден фонд в гр. 
Русе, бул "България" № 100 

ИП 0.205         

134 МЛ-България АД 
112106418 

Пазар
джик 

Преопаковане и препакетиране на отпадъците от 
пестициди и бракувани негодни химични вещества 
в мястото на образуване - площадки на 
притежателите им 

ИП           

135 Г. А. А. Русе Изграждане на склад за съхранение на горими и 
негорими материали 

ИП 2.190     BG0000608 BG0002025 

136 Драгажен ООД 
827185606 

Горно 
Аблан
ово 

Изземване на наносни отложения от участък на 
река Дунав от км 480.600 до км 480.000 

ИП 1.520     BG0000529   

137 Лубрика ООД 
117015709 

Русе Изграждане на помпено помещение № 2 към 
инсталация за селективна очистка 

ИП 17.335     BG0000608 BG0002025 

138 Септона България АД 
131253497 

Русе Изграждане на стоманобетонов резервоар за 
противопожарни нужди в гр. Русе, местност Под 
ормана 

ИП 49.012         

139 ДДС-инвест АД 
117070029 

Русе Изземване на напоени отложения с плаващи 
средства от възобновяемия запас на река Дунав от 
км 492.500 до км. 490.500 

ИП 0.517     BG0000608 BG0002025 

140 ТМ-технолоджи АД 
117609124 

Русе Изграждане на тръбопровод за дизелово гориво ИП 1050 м     BG0000529   

141 Русе Техноресурс АД 
117050037 

Русе Подробен устройствен план - изменение на плана 
за регулация на УПИ I-1027  в Източна промишлена 
зона на град Русе 

ПП 9.753         
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142 Изома Русе ЕООД 
117600730 

Русе Изработване на проект Подробен устройствен 
план - План за застрояване на УПИ IX-433, Източна 
промишлена зона на гр. Русе 

ПП 4.299         

143 Стийлимпекс ООД 
103806130 

Варна Изработване на Подробен устройствен план - 
изменение на План за регулация и застрояване за 
УПИ VI-290, УПИ VII-291, УПИ VIII-292пп, УПИ IX-
293пп, Западна промишлена зона, гр. Русе 

ПП 16.976         

144 Свинекомплекс 
Николово АД 
117035708 

Нико
лово 

Преустройство и реконструкция на съществуваща 
кланица 

ИП 2.055         

145 Макс Партс ЕООД 
204840445 

Русе Обособяване на площадка за разкомплектоване на 
излезли от употреба моторни превозни средства 
(ИУМПС) 

ИП 11.661         

146 Боримес ООД 
117679083 

Русе Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 
200 kW за собствени нужди върху покривно 
пространство на сграда 

ИП 14.635         

147 Х. Н. М. Русе Изграждане на обществено-обслужваща сграда с 
шоурум за автомобили и офиси, ремонтно хале за 
автомобили и ограда 

ИП 5.018     BG0000529   

148 Община Русе 
000530632 

Русе Изработване на Подробен устройствеи план - 
Изменение на план за улична регулация /по ул. 
Рига и ул. Браила/ в обхват от о.т. 1919 през о.т. 
2197 до о.т. 1918, от о.т. 7991 до о.т. 1918 и 
Изменение на план за регулация за кв. 685, 
включващ ПИ с идентификатори 63427.7.553, 
63427.7.554, 63427.7.555 и 63427.7.556 по КККР на 
гр. Русе 

ПП 17.823     BG0000608 BG0002025 

149 Ф. А. Т. Хотан
ца 

Създаване на животновъдна ферма за отглеждане 
на дребен рогат добитър (овце) с капацитет 200 
броя животни 

ИП 7.027     BG0000608 BG0002025 
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150 Холеман България 
ООД 117666577 

Русе Изработване на Подробен устройствен план - план 
застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна 
предназначението на имот с идентификатор 
63427.180.3 по КК и КР на гр. Русе, при спазване на 
изискванията за смесена обществено-обслужваща 
и складова зона (Сос) 

ПП 35.005     BG0000608 BG0002025 

151 Сентона-България АД 
131253497 

Русе Изграждане на ново складово хале към 
съществуващ завод за производство на изделия от 
памук 

ИП 31.289     BG0000608 BG0002025 

152 Балмет ООД 
117653925 

Русе Изграждане на склад за промишлени стоки ИП 2.560         

153 ИРИМ ЕООД 
117623024 

Русе Подробен устройствен план - изменение на план за 
регулация за УПИ XI-156 и УПИ XX-753пп, 
изменение на план за застрояване за УПИ ХХ-753пп 
и план за застрояване за УПИ XI-156, кв. 963, 
Западна промишлена зона по плана на гр. Русе 

ПП 16.478         

154 Сдружение Ловно-
Рибарско Дружество 
Филип Тотю-Русе 
117540094 

Русе Изграждане на вкопано тренировъчно 
полуоткрито стрелбище за стрелба с нарезно 
оръжие 

ИП 4.479         

155 Мебел Консулт ЕООД 
204689255 

Русе Организиране на цех за производство на мебели по 
поръчка в помещение под наем, собственост на Тих 
труд Русе ЕООД  

ИП 14.101         

156 Спириев АД 
117599580 

Русе Надземна реконструкция в сервитутна зона на 
паропроводното трасе ТЕЦ Русе Запад - Приста ойл 
Холдинг ЕАД, намиращо се на ул. Капитан Райчо 
Николов пред поземлен имот с идентификатор 
63427.3.306 по КК и КР на гр. Русе 

ИП 14.558         

157 Лубрика ООД 
117015709 

Русе Промяна на параметрите на изпускащи устройства 
към инсталацията за преработка (регенерация) на 
отработени масла, с издадено комплексно 
разрешително № 352-Н0-И0-А2/2013 г. 

ИП           
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Таблица 2.1. 

№ ВЪЗЛОЖИТЕЛ Адрес Инвестиционно предложение 
вид 

(ИП/ПП) 
Площ в 
дка 

Код на ЗЗ по 
хабитати 

Код на ЗЗ 
по птици 

Код на ЗЗ 
по 

хабитати 

Код на ЗЗ 
по птици 

158 Община Русе 
000530632, Енерго-
про Мрежи АД 
104518621 

Русе, 
Варна 

Реконструкция на съществуващи ел. мрежа и ел. 
мрежа на улично осветление по ул. Момчил 
Войвода, гр. Русе 

ИП 0         

159 Домко ООД 
130181148 

Софи
я 

Преустройство на бивш магазин Билла маркет, 
промяна предназначението на магазина от 
супермаркет в два магазина за битови и 
промишлени стоки и изграждане на пристройка с 
площ от 700 кв.м. в западната част на имота 

ИП 4.675         

160 БТК ЕАД 831642181 Софи
я 

Инсталиране на приемно-предавателна станция за 
глас и/или данни за БТК ЕАД № VT5196 

ИП 0.480     BG0000608 BG0002025 

161 Пиролиза БГ ООД 
201762728 

Русе Използване на съществуващи съоръжения за 
извършване на дейност по предварително 
третиране на образуван от Инсталацията за 
пиролиза на стари автомобилни гуми 

ИП 3.087     BG000529   

162 Община Русе 
0005306320 

Русе Изграждане на пешеходен прелез за осигуряване 
на пешаходна връзка между ж.к. Родина и ж.к. 
Централен южен район - гр. Русе 

ИП 0         

163 Оргахим резинс АД 
202723137 

Русе Промяна оредназначението на част от  сграда РМЦ 
в склад за суровина и готова продукция 

ИП 30.615         
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Едно от инвестиционните предложения - Път II-23 Русе-Кубрат-

Исперих-Дулово от км 0+030 до км 46+771 - Основен ремонт, 

преминаващо през Защитени зони BG0000168 „Лудогорие“ и 

BG0002062 „Лудогорие“ се отнася до ремонтни дейности, които 

няма да променят, или да окажат въздействие върху предмета на 

опазване и целите на защитените зони. 

От трите инвестиционни предложения, попадащи в Защитени зони 

от мрежата на Натура 2000 BG0000608  „Ломовете“ и BG0002025 

„Ломовете“:  

 „Разнообразяване на дейности по третиране на отпадъци на 

съществуваща площадка“ е отразено в публичния регистър, че 

не попада в защитена зона и е допустимо инвестиционно 

предложение 

(http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/18156); 

  „Частично възстановяване на съществуваща рибовъдна 

ферма за топлолюбиви видове риби“ е допустимо 

инвестиционно предложение за защитените зони; 

 „Изработване на Подробен устройствен план - План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за пи с идентификатор 63427.268.30 по 

КК и КР на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за 

изграждане на търговско-сервизна база“ в публичния 

регистър е вписано като не попадащо в защитена зона и 

допустимо инвестиционно предложение 

(http://registers.moew.government.bg/-ovos/lot/21545). 

Посочените в информацията инвестиционни предложения, планове 

и програми за територии в близост до защитените зони са 42. От тях 

31 се намират в землището на град Русе, вкл. в регулационни 

граници. Две в землището на гр. Мартен, като едното е на брега на р. 

Дунав. Един проект за ПУП е за района на с. Николово – лесопарк 

„Липник“. Едно ИП е в с. Тетово и едно в близост до с. Хотанца. 

Направената проверка на наличие на други инвестиционни 

предложения, планове и програми в община Русе, от публичния 

регистър 
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http://natura2000.moew.government.bg/Home/CompatabilityAssesmen

tsList не даде други резултати. 

До момента няма изготвени и приети от МОСВ единни критерии, 

методики или математически модел за изготвяне на оценка на 

кумулативния ефект. Всяка оценка на кумулативния ефект при 

оценяване на устройствените зони към ОУП би била субективна. За 

определяне прага на риска и по-точно пресмятане, при оценяване 

на кумулативното въздействие от реализацията на новоприетите 

зони, са разгледани всички ППП/ИП на територията на община Русе 

и всички населени места попадащи на територията на 

разглежданите 33 по границата на ОУП, взети са предвид всички 

планове, програми, проекти и ИП (производства, които при 

изграждането и функционирането си, биха влошили показателите 

на околната среда). 

Като вземем предвид всички ППП/ИП и планираните такива на 

различен етап до момента, кумулативният ефект може да се 

разглежда в два аспекта: настоящо и бъдещо състояние. Бъдещото 

състояние и оценката на кумулативния ефект от развитието на 

пристанищната инфраструктура в района от процедирани досега 

инвестиционни намерения е възможно най-лошия сценарий, който 

би следвало да се очаква. 

Района на ОУП обхваща голям брой населени места общо 14, като 

част от него е значително натоварен откъм промишлени обекти и 

инвестиционни предложения. Ако се допусне възможно най-лошият 

сценарий, т. е. всички гореизброени ИП да се реализират, това би 

могло да доведе до влошаване жизнената среда, нарушаване на 

биологичното равновесие, фрагментиране на популациите на 

отделните типове природни местообитания в разглежданите 

защитени зони. 

Съгласно параграф 3, т. 10 от Наредбата за ОС, „кумулативни 

въздействия” са въздействия върху околната среда, които са 

резултат от увеличаване ефекта на оценявания план, програма и 

проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави 

ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/CompatabilityAssesmentsList
http://natura2000.moew.government.bg/Home/CompatabilityAssesmentsList
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планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, 

независимо от кого са осъществявани тези планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения. Кумулативните 

въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, 

разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани 

в съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките на определен 

период от време. 

Следователно вероятния кумулативен ефект (въздействие) се 

дефинира с резултата от състоянието, в което редица повтарящи се 

действия, оказват по-силно въздействие от сумата на техните 

индивидуални ефекти. 

Косвено въздействие може да се очаква от реализация на 

инвестиционните предложения намиращи се близко до 

територията на защитените зони.  

Решенията на компетентния орган показват, че инвестиционните 

намерения в близост до защитената зона и тяхното реализиране 

няма да бъдат пряко засегнати, увредени или допълнително 

видоизменени площи и местообитания с консервационна 

значимост, в границите на защитната зона, както и местообитания 

на консервационно значими видове обитатели на зоната. 

 

3. Описание на елементите на плана, програмата и 

проекта/инвестиционното предложение, които самостоятелно 

или в комбинация с други планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат 

значително въздействие върху защитената зона или нейните 

елементи; 

Общите цели на оценката за съвместимост са насочени към по-

добро обвързване на плана и опазване на биологичното 

разнообразие, увеличаване на участието в процеса на вземане на 

решение на представители на различни заинтересовани групи и 

институции, чрез запознаване с плана и неговата оценка. 
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Главната цел на оценката за съвместимост на ОУП Русе е да 

анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията 

на плана и да посочи мерките за предотвратяване на 

неблагоприятните последствия върху околната среда и предмета на 

опазване в защитените зони. По този начин се постига редуциране 

на рисковете за околната среда и зоните от реализацията на плана и 

се подпомагат проектантите за разработването на окончателния 

проект. 

Основната цел на ОУП на община Русе е да предложи условия и 

решения за създаване на оптимална пространствена и 

функционална структура за развитие, изграждане и комплексно 

устройство на общинската територия в хармонично единство на 

урбанизираните територии със съществуващите природни и 

антропогенни елементи и специфични социално-икономически 

условия за устойчиво възпроизводство на обществото и за 

предлагане на възможности за пространственото “вписване” на 

общината в групата от съседни общини в границите на област Русе. 

Предназначението на Общия устройствен план на община Русе, е да 

служи като управленски инструмент на местната власт в сферата на 

устройствената политика, насочени към създаване на 

пространствени и функционално-управленски условия за развитие 

и комплексно устройствено планиране на различните видове 

територии при отчитане на съществуващите природни и 

антропогенни елементи и специфични социално-икономически 

условия. 

С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за 

устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови 

съществени изисквания към устройството на отделните видове 

територии и значително се ограничават инвестиционните 

намерения на физически и юридически лица при липса на действащ 

общ устройствен план на общината (чл. 59, чл.109 (3) от ЗУТ). 

Общия устройствен план на община Русе ще създаде благоприятни 

условия за инвестиционно проектиране и строителство в Общината 

и по-ефективното планиране на общинската територия, прилагащо 
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интегриран подход за постигане на устойчиво развитие 

перспектива.  

С общия устройствен план на община Русе се обособяват 

устройствени зони, териториите с устройствени режими и терени 

със самостоятелни устройствени режими, описани в т. 1 „Анотация” 

на настоящият доклад. 

Характерът на дейностите свързани с реализацията на проекта за 

общ устройствен план на община Русе предполага следните най-

общи въздействия върху компонентите и факторите на околната 

среда: 

Етап на строителство 

Извършване на значителни по обем земни работи свързани с 

подравняване и изкоп на основи за жилищните сгради. Значителни 

по обем земни работи – изкопи включващи изграждането на нова 

инфраструктура - водоснабдяване, ел. захранване, канализация. 

• подготовка на терена и строителство;  

• пряко унищожаване на площи от местообитания при 

разчистване на терена и изземване на повърхностния почвен слой; 

• унищожаване на убежища на животни; 

• възможна смъртност на индивиди; 

• фрагментация на местообитания; 

• безпокойство на животните заради засилено присъствие на 

хора, строителна и транспортна техника. 

• движение на транспортна и строителна техника 

• безпокойство на индивиди; 

• утъпкване на растителност, унищожаване на отделни 

индивиди растения в обхвата на строителната площадка; 
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• възможно прегазване на отделни индивиди земноводни и 

влечуги; 

• генериране на шум;  

• безпокойство на пребиваващи в близост животински видове с 

най- голяма степен в период на размножаване; 

• ландшафтно-озеленителни мероприятия; 

• промяна на структурата и видовия състав на 

местообитанията; 

• нахлуване на агресивни видове, несвойствени за района. 

Етап на експлоатация 

• трафик; 

• трайна фрагментация на местообитания на животински 

видове; 

• трайна фрагментация на приоритетни природни 

местообитания; 

• шумово замърсяване - безпокойство на животните. 

В следващата таблица е представена връзката между отделните 

елементи на ОУП на община Русе и възникващите от тях 

потенциални въздействия. 

Таблица 3.1. 

Елемент на 

изменението на 

ОУП 

Потенциални въздействия 

Етап на планиране и 

оценка на 

въздействията 

Строителство на 

сгради 

- пряко унищожаване или 

увреждане на местообитания; 

- смъртност на индивиди, 

унищожаване на яйца на 

земноводни влечуги и гнезда и 

Оценка на 

въздействията на този 

етап от планиране, 

условия за 

изпълнение на 

следващия етап на 
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Елемент на 

изменението на 

ОУП 

Потенциални въздействия 

Етап на планиране и 

оценка на 

въздействията 

леговища на бозайници; 

- увреждане на ландшафта, 

увреждане на възможностите за 

устойчиво природосъобразно 

развитие на защитените зони 

(природосъобразен туризъм, 

земеделски земи); 

замърсяване със строителни и 

твърди битови отпадъци. 

планиране 

Съпътстващи 

инженерни 

съоръжения - 

огради, 

противоерозионни 

съоръжения, 

отводнителни 

съоръжения, 

укрепващи 

бреговете на 

реките 

съоръжения 

- пряко унищожаване на 

местообитания фрагментация на 

местообитания  

- увреждане качеството на 

съседните местообитания; 

- промяна на ландшафта, 

увреждане на възможностите за 

устойчиво природосъобразно 

развитие на защитените зони 

(природосъобразен туризъм 

земеделски земи) 

- унищожаване на яйца и ларви 

на земноводни, следствие от 

отводняване и дрениране на 

терени. 

- създаване на бариери, 

препятстващи естествения 

генетичен обмен при бавно 

подвижни животни. 

Оценка на 

въздействията на този 

етап от планиране, 

условия за 

изпълнение на 

следващия етап на 

планиране 

Временни 

строителни 

площадки и 

съоръжения, 

строителни 

дейности 

- пряко унищожаване на 

местообитания; 
зариване на бавно подвижни 

животни в площадките за 

депониране на почва; 

- унищожаване на яйца и ларви 

на земноводни, яйца на влечуги 

и гнезда и леговища на 

Оценка на 

въздействията на този 

етап от планиране, 

условия за 

изпълнение на 

следващия етап на 

планиране 
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Елемент на 

изменението на 

ОУП 

Потенциални въздействия 

Етап на планиране и 

оценка на 

въздействията 

бозайници; 

негативни въздействия върху 

растителните видове и 

деградационни промени в 

състава и структурата на 

растителните съобщества при 

замърсяване на 

местообитанията; 

- повишена опасност от 

пожари при засиленото 

антропогенно присъствие; 

- опасност от инциденти 

замърсявания. 
Увеличен 

антропогенен 

натиск при 

експлоатацията на 

сгради/съоръжени

я/произ водствени 

обекти 

- промяна в структурата на 

местообитанията на 

растителните видове и на 

растителните съобщества 

вследствие утъпкване, паша И 

др. 

-Безпокойство на животните, 

увеличаване на шума и други 

дразнители; 

- Възможна опасност от 

пожари поради засиленото 

антропогенно присъствие 

- Опасност от инцидентни 

замърсявания при аварии в 

техническата инфраструктура; 

увреждане на възможностите за 

устойчиво 

природосъобразно развитие на 

защитените зони; 

замърсяване на природните 

местообитания с отпадъци, 

генерирани от сградите/ 

съоръженията. 

Оценка на 

въздействията на този 

етап от планиране, 

условия за 

изпълнение на 

следващия етап на 

планиране 

Депониране на 

излишни 

материали (почва, 

пясък) формирани 

- пряко засягане на 

местообитания, промяна във 

структурата и функциите; 

- възможна смъртност на 

условия за 

изпълнение на 

следващия етап на 



Страница 57 от 142 

 

Елемент на 

изменението на 

ОУП 

Потенциални въздействия 

Етап на планиране и 

оценка на 

въздействията 

при 

строителството 
животни, следствие от 

затрупване с излишни 

материали; 

- унищожаване на леговища и 

гнезда на бозайници, на яйца на 

влечуги и земноводни; 

планиране 

Озеленителни и 

рекултивационни 

дейности 

- навлизане на вторични и 

производни растителни видове; 

деградация на флористичния 

състав на растителността в 

природните местообитания; 

неволно внасяне на инвазивни 

видове и създаване на 

предпоставки за тяхната 

експанзия. 

условия за 

изпълнение на 

следващия етап на 

планиране 

Поддържане на 

зелени площи чрез 

поливане, 

наторяване 

- опасност от негативни 

изменения на хидротермичния 

режим на местообитанията и 

хранителен режим на 

растенията и акумулация на 

биогенни елементи; 

- засоляване на почвите; 

- промени в структурата на 

съобществата от безгръбначни 

и други видове дребни 

гръбначни. 

Условия за 

изпълнение на 

следващият етап от 

планиране 

Трафик - трайна фрагментация на 

местообитания на животински 

видове; 

- шумово замърсяване - 

безпокойство на животните; 

- евентуална смъртност на 

индивиди, при повишен трафик 

на МПС. 

 

 

Възможни въздействия върху типовете природни 

местообитания, предмет на опазване в защитените зони. 

Преки въздействия 
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- Намаляване на площта на местообитанията. 

Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени 

строителни работи, свързани с усвояване на нови участъци от 

територията на защитените зони и унищожаване на естествена или 

полуестествена растителност. 

- Прегради за нормалното функциониране на местообитанията. 

Фрагментиране на местообитания и популации. 

Косвени въздействия 

- Опасност от инцидентни замърсявания при аварии 

Инцидентни замърсявания на въздуха и почвите при усилен трафик 

на МПС и аварии могат да доведат до смътност на индивиди, 

влошаване на условията в околната среда, унищожаване на 

естествени местообитания. 

Възможни въздействия върху видове безгръбначни, предмет на 

опазване в защитените зони. 

Преки въздействия 

- Намаляване на площта на местообитанията. 

Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени 

строителни работи, свързани с изземване на почвена маса при 

изкоп за основите на бъдещите сгради, унищожаване на естествена 

или полуестествена растителност, и затрупването й от депониране 

на излишни почвени и строителни материали. 

- Прегради за нормалното функциониране на местообитанията 

Реализирането на устройствените зони ще доведе до 

фрагментиране на местообитания и намаляване на техните площи. 

- Смъртност на индивиди. 

Не е изключена инцидентна смъртност на индивиди при пряко 

унищожаване на техни местообитания. 
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Косвени въздействия Не се очакват. 

Възможни въздействия върху видове земноводни и влечуги, 

предмет на опазване в защитените зони, при най-

неблагоприятни условия. 

Преки въздействия 

- Намаляване на площта на местообитания 

Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени 

строителни работи, свързани с усвояване на нови терени, 

изграждане на вилни сгради и спортни комплекси. 

- Фрагментация на популации 

Новото строителство, което ще се извърши ще бъде трудно 

преодолимо за различните видове влечуги в защитената зона. 

- Смъртност на индивиди. 

Не е изключена смъртност на отделни индивиди по време на 

строителството на терени, които са пригодни местообитания за 

съответни видове. 

Косвени въздействия Не се очакват. 

Възможни въздействия върху видове птици, предмет на 

опазване в защитените зони. 

Преки въздействия 

- Намаляване на площта на местообитания 

Практическото реализиране на устройствените зони е свързано с 

усвояване на нови терени, което води до намаляване територията 

на местообитание на различни видове птици. Повишените нива на 

шум по време на извършваните строителни дейности и увеличено 

присъствие на работници ще прогони гнездящите птици от района 

на строителните дейности в местообитания дистанцирани от 

строителните обекти, които не са директно засегнати. 
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- Фрагментация на местообитания 

Новото строителство при реализиране на устройствените зони не 

застрашава мигрирането на птиците поради тяхната мобилност и 

използване на неограничено въздушно пространство за 

придвижване. 

- Смъртност на индивиди. 

Има вероятността за пряко унищожаване на приплоди на земно 

гнездящи популации на птиците от различни таксономични групи в 

района на строителните дейности. 

- Прогонване на птици заради увеличено човешко присъствие. 

Строителните дейности, в района на новоизграждащите се обекти и 

сгради в отделните устройствени зони води до обезпокояване на 

птици, които имат способността бързо да привикват към новите 

условия. 

Косвени въздействия 

- Влошаване качеството на съседните местообитания заради 

безпокойство 

Значимо въздействие върху птиците се очаква от безпокойството, 

причинено от присъствието и дейностите на строителните 

работници. Безпокойството е резултат от шумово замърсяване - 

присъствие на строителни работници в близост, шумът от 

движението на транспортната и строителна техника. 

Възможни въздействия върху видовете бозайници, предмет на 

опазване в защитените зони, при най-неблагоприятни условия. 

Преки въздействия 

- Намаляване на площта на местообитания. 

Изграждането на нови сгради е свързано с усвояване на нови 

терени, което води до пряко увреждане на местообитания на 

животински видове и унищожаване на техни убежища. 
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Формирането на шум и струпване на повече строителни работници, 

транспортна и строителна механизация ще обезпокои средната и 

едрата бозайна фауна в района на строителните площадки. 

- Фрагментация на местообитания 

Районът, в който ще се реализира ОУПО в по-голямата си част е 

антропогенно повлиян, в резултат на което местообитанията по 

отношение на едрите бозайници са с високо степен на 

фрагментация. Наличието на населени места, изградена пътна 

инфраструктура, обработваеми земеделски земи и прилежащи 

терени са със силно изразен антропогенен натиск. Такива 

местообитания са непригодни за едри бозайници. 

- Смъртност на индивиди 

Не е изключена смъртност на индивиди предимно на гризачи - 

новородени и млади екземпляри, при подготовка на строителните 

площадки, свързано с унищожаване на техните убежища, ако тази 

дейност се извършва през размножителния период и периода на 

отглеждане на малките. 

- Прогонване на бозайници заради засилено човешко присъствие. 

Голяма част от дивите бозайници са много чувствителни към 

човешко присъствие. Периодът на строителните дейности в 

отделните устройствени зони, ще бъде причина за тяхното 

прогонване от района на отделните устройствени зони, при 

строителството на отделните обекти в тях предвидени съгласно 

устройственото планиране. 

Косвени въздействия 

- Влошаване качеството на съседните местообитания заради 

безпокойство. 

Безпокойството, причинено от човешко присъствие в района на 

строителните площадки е значимо въздействие върху бозайниците 

след прякото унищожаване на вероятни техни местообитанията. 

Безпокойството се причинява и от шумово замърсяване - 
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присъствие на хора и работеща строителна и транспортна 

механизация. 

Предвид площта на новите устройствени зони и насоките на 

планирането им, не се очаква значително въздействие върху 

местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитени зони: 

„Ломовете“ с код BG0002025 и „Лудогорие“ с код BG0002062 по 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици и „Ломовете“ с 

код BG0000608, „Лудогорие“ с код BG0000168 и „Мартен-Ряхово“ с 

код BG0000529 по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните 

местообитания и местообитанията на видовете. 

 

4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и 

целите на опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при 

изготвянето на план, програма и проект/инвестиционно 

предложение; 

На територията на Община Русе попадат следните защитени зони 

от мрежата на Натура 2000, съгласно чл. 3 ал. 1 т. 1 на ЗБР (Обн. ДВ. 

бр.77 от 9 Август 2002г., изм. и доп. ….. до ДВ. бр.76 от 19 Септември 

2017г.): 

Таблица 4.1.: Защитени зони от Мрежата на Натура 2000 в Община 

Русе 

№ Име Директива 

Заповед 

за 

обявяван

е  № 

Площ на 

ЗЗ Ха 

Площ на 

ЗЗ, 

попадащ

а в 

община 

Русе ха 
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№ Име Директива 

Заповед 

за 

обявяван

е  № 

Площ на 

ЗЗ Ха 

Площ на 

ЗЗ, 

попадащ

а в 

община 

Русе ха 

BG000202

5 
Ломовете 

Защитена зона 

по директивата 

за птиците 

РД-382 от 

19 април 

2013 г. 

РД-562 от 

5 

септември 

2008 г. 

33451.321

9 
917.527 

BG000060

8 
Ломовете 

Защитена зона 

по директивата 

за 

местообитаният

а 

 32 488.93 917.527 

BG000206

2 

Лудогори

е 

Защитена зона 

по директивата 

за птиците 

РД-79 от 

28 януари 

2013 г. 

РД-837 от 

17 

ноември 

2008 г. 

91389.063

8 
2 548.076 

BG000016

8 

Лудогори

е 

Защитена зона 

по директивата 

за 

местообитаният

а 

 
59447.462

1 

1 

911.8075 

BG000052

9 

Мартен - 

Ряхово 

Защитена зона 

по директивата 

за 

местообитаният

а 

 1 172.74 805.88 

 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002025&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002025&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000608&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000608&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000168&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000168&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000529&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000529&siteType=HabitatDirective
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Защитени зони „Ломовете“ с код BG0002025 и BG0000608 

припокриват границите си в територията на Община Русе и са 

1.61% от нея. 

Защитени зони Лудогорие с код BG0002062 и BG0000168 са с леко 

разминаване на границите си в територията на Община Русе, за 

това ЗЗ Лудогорие с код BG0002062 е 4.47% от площта на общината, 

а ЗЗ Лудогорие с код BG0000168 е 3.35% от нея. 

Защитена зона Мартен – Ряхово с код BG0000529 заема 1.41% от 

Община Русе. 

Защитените зони са с много различен характер. Защитена зона 

Мартен – Ряхово опазва Дунавски местообитания, Защитени зони 

Ломовете уникална каньоновидна долина с различни горски и 

храстови местообитания, защитена зона Лудогорие – запазени 

горски масиви. Всички те опазват както видове местообитания, така 

и различни ценни видове растения и животни. 

Цели на опазване на защитените зони описани в Таблица 4.2: 

Таблица 4.2. Цели на опазване 

                   
Цел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запазване на 
площта на 
природните 
местообитания и 
местообитанията 
на видове и 
техните 
популации, 
предмет на 
опазване в 
рамките на 
защитената зона. 

Запазване на 
естественото 
състояние на 
природните 
местообитания и 
местообитанията 
на видове, 
предмет на 
опазване в 
рамките на 
защитената зона, 
включително и 
на естествения 
за тези 
местообитания 
видов състав, 
характерни 
видове и условия 

Възстановяване 
при 
необходимост 
на площта и 
естественото 
състояние на 
приоритетни 
природни 
местообитания 
и 
местообитания 
на видове, 
както и на 
популации на 
видовете, 
предмет на 
опазване в 
рамките на 
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Защитена 
зона 

на средата. защитената 
зона. 

BG0000529 
Мартен - 
Ряхово 

Да Да Да  

BG0002025 
Ломовете 

Да Да Да  

BG0000608 
Ломовете 

Да  Да Да 

BG0002062 
Лудогорие 

Да  Да Да 

BG0000168 
Лудогорие 

Да  Да Да 

 

Предмет на опазване на защитените зони, описан в Стандартния 

формуляр от базата на Натура 2000 са: 

Таблица 4.3.: ПТИЦИ 

Вид/Защитена зона 

Ломовет
е 

BG00020
25 

BG00020
62 

Лудогори
е 

Accipiter brevipes Късопръст ястреб  П1 П 
Accipiter gentilis Голям ястреб  Р2 Р 
Accipiter nisus Малък ястреб  Р Р 
Actitis hypoleucos Късокрил кюкавец  НП Р 
Alcedo atthis Земеродно рибарче  П НП 
Anthus campestris Полска бъбрица  П П 
Anas platyrhynchos Зеленоглава патица  Р НП 

                                                
1 П Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното 

разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC)  

 
2 Р Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са 

включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I 

на Дир.79/409/EEC) 
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Вид/Защитена зона 

Ломовет
е 

BG00020
25 

BG00020
62 

Лудогори
е 

Anas crecca Зимно бърне  Р НП 
Aquila heliaca Царски орел  НП П 
Aquila pomarina Малък креслив орел  П П 
Ardea cinerea Сива чапла  Р НП 
Ardeapurpurea Червена чапла  НП П 
Bubo bubo Бухал  П П 
Buteo buteo Обикновен мишелов  Р Р 
Buteo rufinus Белоопашат мишелов  П П 
Caprimulgus 
europaeus 

Козодой  П П 

Ciconia nigra Черен щъркел  П П 
Ciconia ciconia  Бял щъркел  П П 
Circaetus gallicus Орел змияр  П П 
Circus aeruginosus Тръстиков блатар  П НП 
Circus pygargus Ливаден блатар  П П 
Сгех сгех Ливаден дърдавец  П П 
Coracias garrulus Синявица  П П 
Cygnus olor Ням лебед  Р НП 
Dendrocopos medius Среден пъстър кълвач  П П 
Dendrocopos 
syriacus 

Сирийски пъстър 
кълвач  

П П 

Dryocopus martius Черен кълвач  П П 
Emberiza hortulana Градинска овесарка  П П 
Falco cherrug Ловен сокол  П П 
Falco naumanni Белошипа ветрушка  П НП 
Falco subbuteo Сокол орко  Р Р 
Falco tinnunculus Черношипа ветрушка  Р Р 
Falco vespertinus Вечерна ветрушка  П  
Gallinula chloropus Зеленоножка  Р Р 
Hieraaetus pennatus Малък орел  П П 
Ixobrychus minutus Малък воден бик  П П 
Lanius collurio Червеногърба сврачка  П П 
Lanius minor Черночела сврачка  П П 
Lanius nubicus Белочела сврачка  П НП 
Lullula arborea Горска чучулига  П П 
Merops apiaster Обикновен пчелояд  Р Р 
Milvus migrans Черна каня  П П 
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Вид/Защитена зона 

Ломовет
е 

BG00020
25 

BG00020
62 

Лудогори
е 

Neophron 
percnopterus 

Египетски лешояд  П НП 

Pernis apivorus Осояд  П П 
Phalacrocorax carbo Голям корморан  Р НП 
Picus canus Сив кълвач  П П 
Podiceps nigricollis Черногуш гмурец  НП Р 
Rallus aquaticus Воден дърдавец  Р Р 
Riparia riparia Брегова лястовица  Р  
Sylvia nisoria Ястребогушо 

коприварче  
П П 

Tachybaptus 
ruficollis 

Малък гмурец  НП Р 

Tadoma ferruginea Червен ангъч  П П 
Tringa erythropus Голям червеноног 

водобегач  
Р НП 

Tringa glareola Малък горски водобегач  Р НП 
Vanellus vanellus Обикновена калугерица  НП Р 
Ficedula 
semitorquata 

Полубеловрата 
мухоловка 

 П 

 

Таблица 4.4.: ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ 

Местообитание/Защитена 
зона 

BG0000529 
Мартен - 
Ряхово 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

91E0 * Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Pandion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) Alluvial forests with 
Alnus glutinosa and Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Х3 Х НП 

                                                
3 х,Х – установен вид или местообитание в защитената зона 
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Местообитание/Защитена 
зона 

BG0000529 
Мартен - 
Ряхово 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

3150 Естествени еутрофни 
езера с растителност от 
типа  Magnopotamion или 
Hydrocharition Natural 
euthrophic lakes with 
Magnopotamion or 
Hydrocharition-type 
vegetation 

Х НП НП 

3270 Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. Rivers with 
muddy banks with 
Chenopodion rubri p.p. and 
Bidention p.p. Vegetation 

Х Х НП 

6110 * Отворени 
калцифилни или 
базифилни тревни 
съобщества от Alysso-Sedion 
albi sophilic grasslands of the 
Alysso-Sedion albi 

НП Х Х 

6210 * Полуестествени сухи 
тревни и храстови 
съобщества върху 
варовик(Festuco-Brometalia) 
(*важни местообитания на 
орхидеи) Semi-natural dry 
grasslands and scrubland 
facies on calcareous 
substrates (Festuco 
Brometalia)(*important 
orchid sites) 

НП Х Х 

6240 * Субпанонски степни 
тревни съобщества Sub-
continental steppic grasslands 

НП Х НП 

6250 * Панонски льосови 
степни тревни съобщества 
Pannonic loess steppic 
grasslands 

Х Х Х 
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Местообитание/Защитена 
зона 

BG0000529 
Мартен - 
Ряхово 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

6510 Низинни сенокосни 
ливади Lowland hay 
meadows (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

НП Х НП 

7220 * Извори с твърда вода 
с туфести формации 
(Cratoneurion) Petrifying 
springs with tufa formation 
(Cratoneurion) 

НП Х НП 

8310 Неблагоустроени 
пещери Caves not open to the 
public 

НП Х Х 

9180 * Смесени гори от 
съюза Tilio-Acerion върху 
сипеи и стръмни склонове 
Tilio-Acerion forest of slopes, 
screes and ravines 

НП НП Х 

40A0 * Субконтинентални 
пери-панонски храстови 
съобщества Subcontinental 
peri-Pannonic scrub 

НП Х НП 

91G0 * Панонски гори с 
Quercus petraea и Carpinus 
betulus Pannonic woods with 
Quercus petraea and Carpinus 
betulus 

НП Х Х 

91H0 * Панонски гори с 
Quercus pubescens 
Pannonian woods with 
Quercus pubescens 

НП Х Х 

91I0 * Евро-сибирски 
степни гори с Quercus spp. 
Euro-Siberian steppic woods 
with Quercus spp. 

НП Х Х 

91M0 Балкано-панонски 
церово-горунови гори 
Pannonian-Balkanic turkey 
oak-sessile oak forests 

НП Х Х 
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Местообитание/Защитена 
зона 

BG0000529 
Мартен - 
Ряхово 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

91Z0 Мизийски гори от 
сребролистна липа Moesian 
silver lime woods 

НП Х Х 

 

Таблица 4.5.: БОЗАЙНИЦИ 

Латинско 
наименование 

Българско 
наименование 

BG0000
529 
Мартен 
- 
Ряхово 

BG0000
608 
Ломове
те 

BG0000
168 
Лудого
рие 

Barbastella 
barbastellus 

Широкоух прилеп 
НП х х 

Canis lupus Европейски вълк НП х х 
Lutra lutra  Видра х х х 
Mesocricetus 
newtoni  

Добруджански 
(среден) хомяк 

х х х 

Miniopterus 
schreibersi  

Дългокрил прилеп 
НП х х 

Mustela 
eversmannii  

Степен пор 
НП х НП 

Myotis bechsteini  Дългоух нощник НП х х 
Myotis blythii  Остроух нощник НП х х 
Myotis capaccinii Дългопръст нощник х х 

 
Myotis capaccinii  Дългопръст нощник НП х х 
Myotis 
emarginatus  

Трицветен нощник 
НП х х 

Myotis myotis  Голям нощник НП х х 
Rhinolophus blasii  Средиземноморски 

подковонос 
НП х х 

Rhinolophus 
euryale  

Южен подковонос 
НП х х 

Rhinolophus 
ferrumequinum  

Голям подковонос 
НП х х 

Rhinolophus 
hipposideros 

Maлък подковонос 
НП х х 

Rhinolophus 
mehelyi  

Подковонос на 
Мехели 

НП х х 
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Латинско 
наименование 

Българско 
наименование 

BG0000
529 
Мартен 
- 
Ряхово 

BG0000
608 
Ломове
те 

BG0000
168 
Лудого
рие 

Spermophilus 
citellus  

Лалугер 
х х х 

Vormela peregusna  Пъстър пор НП х х 
 

Таблица 4.6.: ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ 

Латинско 
наименовани

е 

Българско 
наименование 

BG000052
9 Мартен - 
Ряхово 

BG000060
8 

Ломовете 

BG000016
8 

Лудогорие 

Triturus 
karelinii  

Голям 
гребенест 
тритон 

НП х х 

Triturus 
dobrogicus  

Добруджански 
тритон 

х х х 

Elaphe 
quatuorlineat
a  

Ивичест смок 
х х х 

Emys 
orbicularis  

Обикновена 
блатна 
костенурка 

х х х 

Bombina 
bombina 

Червенокоремн
а бумка 

х х х 

Testudo 
graeca  

Шипобедрена 
костенурка 

НП х х 

Testudo 
hermanni  

Шипоопашата 
костенурка 

НП х х 

 

Таблица 4.7.: РИБИ: 

Латинско наименование Българско наименование 

BG00005
29 

Мартен - 
Ряхово 

BG00006
08 

Ломовет
е 

Alosa immaculata  Карагьоз (Дунавска 
скумрия) 

х НП 
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Латинско наименование Българско наименование 

BG00005
29 

Мартен - 
Ряхово 

BG00006
08 

Ломовет
е 

Aspius aspius  Распер х НП 
Barbus meridionalis  Черна (балканска) мряна НП х 
Cobitis elongata  Голям щипок х х 
Cobitis taenia  Обикновен щипок х х 
Eudontomyzon mariae  Украинска минога х х 
Gobio albipinnatus Белопера кротушка х 

 
Gobio kessleri  Балканска кротушка НП х 
Gymnocephalus baloni  Високотел бибан х НП 
Gymnocephalus 
schraetzer  

Ивичест бибан    
х НП 

Misgurnus fossilis  Виюн  НП х 
Pelecus cultratus Сабица х НП 
Rhodeus sericeus 
amarus  

Европейска горчивка 
х х 

Zingel streber  Малка вретенарка х НП 
Zingel zingel  Голяма вретенарка х НП 
 

Таблица 4.8.: БЕЗГРЪБНАЧНИ: 

Латинско 
наименование 

Българско 
наименование 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

Callimorpha 
quadripunctaria 

* 
х х 

Rosalia alpina  * Алпийска 
розалиа 

х х 

Unio crassus  Бисерна мида     х 
 

Lucanus cervus Бръмбар 
рогач 

х х 

Morimus funereus  Буков сечко х х 
Vertigo moulinsiana  Вертиго х 

 
Lycaena dispar  Лицена х х 
Cerambyx cerdo  Обикновен 

сечко 
х х 

Hypodryas maturna Хидриас НП х 
Bolbelasmus 
unicornis 

  
х х 

Theodoxus   х НП 
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Латинско 
наименование 

Българско 
наименование 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

transversalis 
Таблица 4.9.: РАСТЕНИЯ 

Латинско наименование Българско 
наименование 

BG0000608 
Ломовете 

Echium russicum  Червено усойниче х 
Himantoglossum caprinum  Обикновена пърчовка х 
 

5. Описание и анализ на степента на въздействие на план, 

програма и проект/инвестиционно предложение върху 

предмета и целите на опазване на защитената зона: 

Екологични проблеми по отношение на флората и фауната в зоните, 

могат да бъдат в резултат на: 

• нарушения на местообитанията на растителните и 

животинските видове, промени в екосистемите в района в 

следствие от засилена урбанизация в района. Последствията могат 

да бъдат унищожаване на цели растения или промени в плътността 

на популациите, безпокойство на животинските видове, 

унищожаване на места за гнездене, хранене, почивка, фрагментация 

на местообитанията, интродуциране на неместни видове, които са 

по-конкурентноспособни от местните такива и могат да ги 

изместят от техните екологични ниши. 

• промяна на биоразнообразието и замърсяване на крайречните 

и водните екосистеми вследствие унищожаването на част от 

растителността, фрагментиране на местообитания и хабитатите, 

унищожаването на места за гнездене, храна и почивка на 

животински видове, интродуциране на неместни видове в 

следствие замърсяване на водните обекти с отпадъчни води, 

зауствани от остарелите и амортизирани ПСОВ и канализационните 

системи които заустват във водните обекти без необходимото 

пречистване. 

• дифузно замърсяване на местообитанията и хабитатите, 

промяна на биоразнообразието в екосистемите, мигриране на 
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замърсителите по хранителните вериги, и промяна на 

биоразнообразието в екосистемите в резултат от интензивното 

земеделие в районите и наторяването на земеделските терени с 

азотни и фосфорни торове, органични торове и препарати за 

растителна защита; 

• унищожаване на отделни растения, месторастения и места за 

гнездене, в резултат на ерозиране в близост на хидротехническите 

съоръжения, и вследствие неправилното изсичане и оголване на 

терените. 

• замърсяване на почвите и растителността, унищожаване на 

отделни растения или намаляване на плътността на популациите, 

засягане на местообитания на застрашени и редки видове, 

намаляване на видовото разнообразие, безпокоене и прогонване на 

животни и птици, места за гнездене и хабитати на различни видове, 

и намаляване на биоразнообразието в резултат от създаването и 

наличието на нерегламентирани сметища. При интродуцирането на 

нови животински видове характерни за сметищата, се създава 

опасност за хората и домашните животни от разпространение на 

болести и зарази в околните територии. 

• преки въздействия от присъствието на строителна техника на 

площадки за бъдещо строителство - унищожаване на части или 

цели растения, нарушаване на растителната покривка или части от 

нея от строителната техника, нарушаване на целостта и засипване 

на тревната растителност с почва от изкопно-насипните дейности, 

и при временното съхраняване на хумусния слой, от строителните и 

металните отпадъци на терена по време на строителните дейности 

на всички видове обекти. Преките въздействия върху фауната са 

свързани с нарушаване на хабитатите, безпокойство и прогонване 

на животинските видове, унищожаване на местата за гнездене и 

промяна на биоразнообразието. 

• промяна в биоразнообразието на крайречните територии в 

следствие унищожаване на част от растителните и животинските 

популации, места за гнездене и промяна в състава на екосистемите 

при наводнения.  
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Устойчиво управление на биологичното разнообразие и опазване на 

местообитания и видове с европейско и национално значение от 

Националната екологична мрежа и извън нея ще доведе до 

подобряване на състоянието на екосистемите, ограничаване и 

спиране на загубата на биологично разнообразие. 

 

а) описание и анализ на въздействието на планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения върху типовете природни 

местообитания и видовете - предмет на опазване в защитените 

зони; 

Преки въздействия: 

Унищожаване на местообитания 

Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни 

работи, свързани с изкопаване на земна маса, депониране на 

отпадъци от строителната дейност, увреждания при създаване и 

поддържане на инфраструктурата. 

Унищожаване на индивиди 

Възможно е унищожаване на части от популации на растителни 

видове при пряко въздействие на техни местообитания, 

включително при строителство и поддържане на инфраструктурата 

в границите на естествено разпространение на популациите им, или 

фрагментиране на местообитанията на видове. 

Прегради за нормално функциониране на местообитанията 

(фрагментация) 

Възможно е при извършване на строителни работи, изграждане на 

укрепителни съоръжения, при ненавременното оползотворяване и 

извозване на строителни отпадъци, сериозно нарушаване на водния 

режим, в следствие на което е възможно да се получат прегради, а 

оттам липса на свързаност на отделните части на дадено 

местообитание. При определени условия те могат да предизвикат 
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мащабна фрагментация, с което може да се влоши тяхното 

природозащитно състояние. 

Косвени въздействия: 

Повишена опасност от пожари 

При експлоатация и поддържане на инфраструктурата, съществува 

опасност от пожари. Същите са възможни и при движението на по-

големи човешки, включително и туристически потоци, следствие от 

което се достига до пряко унищожаване на индивиди на растителни 

видове и местообитания - обект на опазване в зоната. 

Нахлуване на чужди растителни видове в природните 

местообитания 

При строителството и експлоатацията на обекти, при създаването 

на зелени площи, при ползване на сгради и съоръжения и при 

придвижването на големи групи хора, е възможно внасяне на 

чужди, инвазивни, плевелни и рудерални растителни видове, които 

променят видовата структура на местообитанията и 

местообитанията на растителните видове, влошават 

природозащитното състояние и могат да бъдат конкуренти на 

растителни видове, обект на опазване в зоната, както и на типични 

за местообитанията видове. Създават се предпоставки за генетична 

ерозия на видове с чужди такива, близки в родствено отношение до 

тях. 

При оценка на въздействието върху видовете и местообитанията, 

предмет на опазване в защитените зони е възприета утвърдената 

10-степенна скала на оценка, с която се отчитат различните 

параметри на значимост на въздействията, спрямо стандартните 

показатели за оценка на степента на въздействие, представена в 

Таблица 5.1: 
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Таблица 5.а.1.: Стандартни показатели за оценка на степента и 

типовете на въздействие 

Оценка Критерии 

0 Дейността не оказва въздействие 

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие 

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни 

въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни 

отрицателни въздействия 

4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни 

въздействия 

5 Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни 

въздействия 

6 Дейността може да предизвика синергични въздействия 

7 Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, 
синергични отрицателни въздействия. Въздействието 
може да бъда премахнато чрез 
смекчаващи/компенсаторни мерки. 

8 Дейността може да предизвика значителни вторични, 

кумулативни, синергични отрицателни въздействия. 

Въздействието може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсаторни мерки. 

9 Дейността предизвиква значителни, средносрочни или 

дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. 

Въздействието може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсаторни мерки. 

10 Дейността предизвиква значителни, средносрочни или 

дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. 

Въздействието може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсаторни мерки. 

 



Страница 78 от 142 

 

При прилагането на изнесената по - горе таблица/матрицата могат 

да бъдат диференцирани 5 прага на въздействие, описани в таблица 

5.2: 

Таблица 5.а.2.: Праг на въздействие 

Степен Критерии 
0 Реализацията на проекта не оказва въздействие. 

От 1 до 3 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки освен спазване на най-

добрите практики при строителството и 

експлоатацията; 

От 4 до 6 

Средно по степен въздействие, което е необходимо да 

се отчете в комбинация с други фактори и да се 

препоръчат мерки за намаляване, ограничаване или 

премахване; 

От 7 до 9 
Значително въздействие, което е необходимо да бъде 

премахнато чрез избор на алтернативи или прилагане 

на смекчаващи и компенсаторни мерки. 

10 

Реализацията на проекта предизвиква значително и 

постоянно/необратимо отрицателно въздействие, 

което не може да бъде премахнато или сведено до 

допустимо чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

При тази степен на въздействие се прилага нулевата 

алтернатива. 

 

На база направеното картиране с проект „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природните местообитания и 

видове – фаза I“ и използваните в него дедуктвен модел, в 

последствие верифициран и представен в отделни карти 

разпространението на местообитанията, предмет на опазване на 

защитените зони, в таблица 5.а.3 представяме наличието на всяко 

местообитание, предмет на опазване на защитени зони „Ломовете“ с 

код BG0000608, „Лудогорие“ с код BG0000168 и „Мартен-Ряхово“ с 

код BG0000529 на територията на Община Русе. 
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Таблица 5.а.3: Установени местообитания, предмет на опазване на 

ЗЗ, попадащи в Община Русе 

Местообитание/Защите
на зона 

BG000052
9 Мартен 
- Ряхово 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от типа  
Magnopotamion или 
Hydrocharition Natural 
euthrophic lakes with 
Magnopotamion or 
Hydrocharition-type 
vegetation 

Няма 
картиран
е. Няма 
данни за 
наличиет

о му 

Не е предмет 
на опазване 

на ЗЗ 

Не е предмет 
на опазване 

на ЗЗ 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от Ran-
nunculion fluitantis и   
Callitricho - Batrachion 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Не е записано 
в стандартния 
формуляр на 
зоната, но е 
картирано и 
налично  

Не е предмет 
на опазване 

на ЗЗ 

3270 Реки с кални 
брегове с Chenopodion 
rubri и Bidention p.p. 
Rivers with muddy banks 
with Chenopodion rubri 
p.p. and Bidention p.p. 
Vegetation Да 

Описано е в 
стандартния 
формуляр, но 

няма 
картиране за 

него по 
Проекта. По 

наши 
проумявания 

е 
разпростране
но в района на 
Басарбово 

Няма описани 
местообитани

я 

40A0 * 
Субконтинентални 
пери-панонски 
храстови съобщества 
Subcontinental peri-
Pannonic scrub 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Да – в района 
на Басарбово 

Не е предмет 
на опазване 

на ЗЗ 
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Местообитание/Защите
на зона 

BG000052
9 Мартен 
- Ряхово 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

6110 * Отворени 
калцифилни или 
базифилни тревни 
съобщества от Alysso-
Sedion albi sophilic 
grasslands of the Alysso-
Sedion albi 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Да – в района 
на Басарбово 

Не е 
разпростране
но в района на 
община Русе 

6210 * Полуестествени 
сухи тревни и храстови 
съобщества върху 
варовик(Festuco-
Brometalia) (*важни 
местообитания на 
орхидеи) Semi-natural 
dry grasslands and 
scrubland facies on 
calcareous substrates 
(Festuco Brometalia) 
(*important orchid sites) 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Да – в района 
на Басарбово 

Не е 
картирано от 
Проекта. По 

наши 
проучвания 
на терен, е 

разпростране
но в района на 

Тетово 

6240 * Субпанонски 
степни тревни 
съобщества Sub-
continental steppic 
grasslands 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Да – в района 
на Басарбово 

Не е 
разпростране
но в района на 
община Русе 

6250 * Панонски 
льосови степни тревни 
съобщества Pannonic 
loess steppic grasslands 

Няма 
картиран

е по 
проекта.  

Да – в района 
на Басарбово 

Не е 
разпростране
но в района на 
община Русе 

6510 Низинни 
сенокосни ливади 
Lowland hay meadows 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Не попада в 
община Русе 

Не е предмет 
на опазване 

на ЗЗ 

7220 * Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) Petrifying 
springs with tufa 
formation (Cratoneurion) 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Да – в района 
на Басарбово 

Не е предмет 
на опазване 

на ЗЗ 
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Местообитание/Защите
на зона 

BG000052
9 Мартен 
- Ряхово 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

8210 Хазмофитна 
растителност по 
варовикови скални 
склонове 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Не е описана в 
стандартния 
формуляр на 

ЗЗ, но е 
установена 

при 
картирането, 
вкл. в района 
на Басарбово 

Не е предмет 
на опазване 

на ЗЗ 

8310 Неблагоустроени 
пещери Caves not open 
to the public 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Не попада в 
района на 

община Русе 

Установено в 
района на 
Тетово 

9180 * Смесени гори от 
съюза Tilio-Acerion 
върху сипеи и стръмни 
склонове Tilio-Acerion 
forest of slopes, screes 
and ravines 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Не попада в 
района на 

община Русе 

Не е 
разпростране
но в района на 
община Русе 

91E0 * Алувиални гори 
с Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior (Alno-
Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae) Alluvial 
forests with Alnus 
glutinosa and Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Да 

Не е описано в 
стандартния 
формуляр, но 
е картирано в 
района на с. 
Басарбово 

Не е предмет 
на опазване 

на ЗЗ 

91G0 * Панонски гори с 
Quercus petraea и 
Carpinus betulus 
Pannonic woods with 
Quercus petraea and 
Carpinus betulus 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Не е 
разпростране
но в Община 

Русе 

Установено в 
района на 
Тетово 

91H0 * Панонски гори с 
Quercus pubescens 
Pannonian woods with 

Не е 
предмет 

на 

Не е 
разпростране
но в Община 

Няма 
информация 

от 
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Местообитание/Защите
на зона 

BG000052
9 Мартен 
- Ряхово 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

Quercus pubescens опазване 
на ЗЗ 

Русе картирането 
по Проекта, по 
наши данни е 
разпростране
но в района на 

Тетово. 
91I0 * Евро-сибирски 
степни гори с Quercus 
spp. Euro-Siberian 
steppic woods with 
Quercus spp. 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Не е 
разпростране
но в Община 

Русе 

Установено в 
района на 
Тетово 

91M0 Балкано-
панонски церово-
горунови гори 
Pannonian-Balkanic 
turkey oak-sessile oak 
forests 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Не е 
разпростране
но в Община 

Русе 

Установено в 
района на 
Тетово 

91Z0 Мизийски гори от 
сребролистна липа 
Moesian silver lime 
woods 

Не е 
предмет 

на 
опазване 
на ЗЗ 

Не е 
разпростране
но в Община 

Русе 

Установено в 
района на 
Тетово 

 

В таблица 5.а.4 е описана степента  на въздействието на ОУПО Русе, 

което би оказало реализацията му върху местообитанията, предмет 

на опазване защитените зони от мрежата на Натура 2000 в община 

Русе, при описаните в Таблици 5.а.1 и 5.а.2 критерии и 

разпространението им в Община Русе, показано в Таблица 5.а.3. 
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Таблица 5.а.4.: Въздействие върху местообитанията  

Местообитание/Защитена 
зона 

BG0000529 
Мартен - 
Ряхово 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от Rannun-
culion fluitantis и   Callitri-
cho - Batrachion 

НП4 1 НП 

3270 Реки с кални брегове 
с Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. Rivers with 
muddy banks with 
Chenopodion rubri p.p. and 
Bidention p.p. Vegetation 

1 0 НП 

40A0 * Субконтинентални 
пери-панонски храстови 
съобщества Subcontinental 
peri-Pannonic scrub 

НП 1 НП 

6110 * Отворени 
калцифилни или 
базифилни тревни 
съобщества от Alysso-
Sedion albi sophilic 
grasslands of the Alysso-
Sedion albi 

НП 0 НП 

6210 * Полуестествени 
сухи тревни и храстови 
съобщества върху 
варовик(Festuco-
Brometalia) (*важни 
местообитания на 
орхидеи) Semi-natural dry 
grasslands and scrubland 
facies on calcareous 
substrates (Festuco 
Brometalia) (*important 
orchid sites) 

НП 1 0 

                                                
4 Неприложимо – отнася се за случаите, когато местообитанието не е предмет на опазване на 
защитената зона, или не е разпространено в района на обследване. 
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Местообитание/Защитена 
зона 

BG0000529 
Мартен - 
Ряхово 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

6240 * Субпанонски 
степни тревни 
съобщества Sub-
continental steppic 
grasslands 

НП 1 0 

6250 * Панонски льосови 
степни тревни 
съобщества Pannonic loess 
steppic grasslands 

0 0 0 

6510 Низинни сенокосни 
ливади Lowland hay 
meadows (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

НП 0 НП 

7220 * Извори с твърда 
вода с туфести формации 
(Cratoneurion) Petrifying 
springs with tufa formation 
(Cratoneurion) 

НП 1 НП 

8210 Хазмофитна 
растителност по 
варовикови скални 
склонове 

НП 0 НП 

8310 Неблагоустроени 
пещери Caves not open to 
the public 

НП НП 0 

91E0 * Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Pandion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) Alluvial forests with 
Alnus glutinosa and 
Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

1 0 НП 

91G0 * Панонски гори с 
Quercus petraea и Carpinus 
betulus Pannonic woods 
with Quercus petraea and 

НП НП 1 
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Местообитание/Защитена 
зона 

BG0000529 
Мартен - 
Ряхово 

BG0000608 
Ломовете 

BG0000168 
Лудогорие 

Carpinus betulus 

91H0 * Панонски гори с 
Quercus pubescens 
Pannonian woods with 
Quercus pubescens 

НП НП 1 

91I0 * Евро-сибирски 
степни гори с Quercus spp. 
Euro-Siberian steppic 
woods with Quercus spp. 

НП НП 1 

 

Разработения ОУПО Русе не предвижда промени в района на 

защитените зони, които да въздействат на местообитанията, 

предмет на опазване в тях. 

В таблица 5.а.5 е описана степента  на въздействието на ОУПО Русе, 

което би оказало реализацията му върху птиците, предмет на 

опазване защитените зони от мрежата на Натура 2000 в община 

Русе, при описаните в Таблици 5.а.1 и 5.а.2 критерии и 

разпространението им в Община Русе. 

Таблица 5.а.5.: Въздействие на ОУПО Русе върху птиците  

Вид/Защитена зона 

Ломовет
е 

BG00020
25 

BG00020
62 

Лудогори
е 

Accipiter brevipes Късопръст ястреб  0 0 
Accipiter gentilis Голям ястреб  0 0 
Accipiter nisus Малък ястреб  0 0 
Actitis hypoleucos Късокрил кюкавец  НП 0 
Alcedo atthis Земеродно рибарче  0 НП 
Anthus campestris Полска бъбрица  1 1 
Anas platyrhynchos Зеленоглава патица  0 НП 
Anas crecca Зимно бърне  0 НП 
Aquila heliaca Царски орел  НП 0 
Aquila pomarina Малък креслив орел  0 0 
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Вид/Защитена зона 

Ломовет
е 

BG00020
25 

BG00020
62 

Лудогори
е 

Ardea cinerea Сива чапла  0 НП 
Ardeapurpurea Червена чапла  НП 0 
Bubo bubo Бухал  1 1 
Buteo buteo Обикновен мишелов  1 1 
Buteo rufinus Белоопашат мишелов  0 0 
Caprimulgus 
europaeus 

Козодой  0 0 

Ciconia nigra Черен щъркел  1 1 
Ciconia ciconia  Бял щъркел  1 1 
Circaetus gallicus Орел змияр  0 0 
Circus aeruginosus Тръстиков блатар  0 НП 
Circus pygargus Ливаден блатар  0 0 
Сгех сгех Ливаден дърдавец  1 1 
Coracias garrulus Синявица  1 1 
Cygnus olor Ням лебед  0 НП 
Dendrocopos medius Среден пъстър кълвач  0 0 
Dendrocopos 
syriacus 

Сирийски пъстър 
кълвач  

0 0 

Dryocopus martius Черен кълвач  0 0 
Emberiza hortulana Градинска овесарка  1 1 
Falco cherrug Ловен сокол  0 0 
Falco naumanni Белошипа ветрушка  0 НП 
Falco subbuteo Сокол орко  0 0 
Falco tinnunculus Черношипа ветрушка  0 0 
Falco vespertinus Вечерна ветрушка  0 НП 
Gallinula chloropus Зеленоножка  1 1 
Hieraaetus pennatus Малък орел  0 0 
Ixobrychus minutus Малък воден бик  1 1 
Lanius collurio Червеногърба сврачка  1 1 
Lanius minor Черночела сврачка  1 1 
Lanius nubicus Белочела сврачка  1 НП 
Lullula arborea Горска чучулига  1 1 
Merops apiaster Обикновен пчелояд  1 1 
Milvus migrans Черна каня  0 0 
Neophron 
percnopterus 

Египетски лешояд  0 НП 

Pernis apivorus Осояд  0 0 
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Вид/Защитена зона 

Ломовет
е 

BG00020
25 

BG00020
62 

Лудогори
е 

Phalacrocorax carbo Голям корморан  0 НП 
Picus canus Сив кълвач  0 0 
Podiceps nigricollis Черногуш гмурец  НП 0 
Rallus aquaticus Воден дърдавец  1 1 
Riparia riparia Брегова лястовица  1 НП 
Sylvia nisoria Ястребогушо 

коприварче  
0 0 

Tachybaptus 
ruficollis 

Малък гмурец  НП 0 

Tadoma ferruginea Червен ангъч  0 0 
Tringa erythropus Голям червеноног 

водобегач  
0 НП 

Tringa glareola Малък горски водобегач  0 НП 
Vanellus vanellus Обикновена калугерица  НП 0 
Ficedula 
semitorquata 

Полубеловрата 
мухоловка 

НП 0 

 

Описание на видовете птици, предмет на опазване на защитените 

зони, за които се очаква някакво въздействие: 

Полска бъбрица (Anthus campestris) е средно голяма птица от 

семейство Стърчиопашкови (Motacillidae). Дължина на тялото: 15-18 

см. Оперението отгоре е светло сиво-кафяво, коремът и гърдите са 

бели, като отстрани на гърдите има фино напетняване. Има тъмна 

презочна и бяла надочна ивица. Младите са с ясно изразени петна 

по гърба и гърдите. Видът е разпространен в Европа, Азия и 

северозападна Африка обитава тревисти, храстови и полугорски 

местообитания. Мигрира през зимата в тропическа Африка и 

индийския субконтинент. 

Бухал (Bubo bubo) е най-едрата нощна граблива птица в България. 

Дължина на тялото достига до около 67 cm, а тази на крилете – до 

1,4 – 2 метра. Теглото им е около 3 кг. Очите и човката му са 

разположени на своеобразно лице, характерно за Совови. Бухалът се 

среща само в изолирани места, но като цяло на обширни територии 
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от Европа и Азия: в стари широколистни и иглолистни гори, степи, 

полупустини, влажни низини и сухи, скалисти терени. Той ловува 

през нощта. В различните области плячка за него са най-

разнообразни животни – плъхове, мишки, зайци. Яде и мърша от 

тези видове, както и млади и възрастни лисици, златки и други 

хищници до едри насекоми, най-често бръмбари, дори раци и риба. 

Особено обича таралежи и змии, като не се страхува от отровата на 

пепелянката. Напада и черни, и степни порове, прилепи, които 

улавя, докато почиват кацнали, и почти всички по-дребни птици в 

ловния му участък. В по-голямата част от ареала си, бухалът се 

храни основно с бозайници (60 – 65 %) и птици (30 – 35 %). С 

храненето си, бухалът отдавна е доказал, че е една полезна птица от 

гледна точка на стопанските интереси на човека. Поради нежния си 

стомах след поглъщането на храната той повръща твърдите 

образувания на своите жертви. Брачният период започва през 

февруари. Гнезди в скални пукнатини и надвеси на земята и рядко в 

хралупи на дървета. В края на март снася от 2 до 4 яйца на интервал 

от 2 до 4 дни. Затова излюпените след 35-дневно мътене малки са с 

различна възраст. Рядко храната стига за всичките, особено ако са 5 

или 6. Тогава най-едрите бухалчета разкъсват и изяждат по-

малките. Малките започват да летят през юли. Младите бухали 

стават полово зрели на втората година.  

Обикновен мишелов (Buteo buteo) е средно голяма дневна 

граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Дължината 

на тялото му е 55 cm, размаха на крилете 125 cm и тежи 0,7-1,3 kg. 

Окраската на оперението му е изключително разнообразна. В 

Европа може да се сбърка със северния мишелов, белоопашатия 

мишелов и с осояда. Има малки възрастови различия. Възрастните 

са с полиморфна окраска — отгоре по тялото варира от 

ръждивокафява до тъмнокафява, а отдолу — от белезникава с 

дребни тъмни петна до тъмнокафява. При младите тялото отгоре е 

светлокафяво, а отдолу — охристо. Подвидът buteo е по-едър и 

тъмнокафяв, а vulpinus дребен с ръждивочервено оперение. 

Подвидът vulpinus се отличава от белоопашатия мишелов по 

дребното тяло и светлите корем и подопашка. Издаващи звуци: 

Често издава крясък, наподобяващ мяукане. Среща се в Европа 
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(включително България), Азия и Африка. Обитава разннообразни 

местообитания, но най-често култивирани земи, изпъстрени с 

горички. Мигрира на разредени ята и зимува на групи в равнини. 

Птиците от по-северните популации са прелетни. Понякога младите 

птици се отправят на юг, а възрастните остават цяла зима в 

размножителната си територия. Има сравнително къси и слаби 

крака и нокти, което не му позволява да ловува прекалено едра 

плячка. Храни се предимно с дребни бозайници, влечуги, 

земноводни, едри насекоми и друга подобна по размери плячка. 

Понякога яде и мърша. Той е моногамни птици. Гнездото си строи 

на дърветата. Обикновено използва гнездото от предишната 

година, като с течение на времето то може да достигне метър в 

диаметър и 80 см височина. Снася 3-4 яйца, които мътят и двамата 

родители (женската обаче прекарва повече време в гнездото) в 

продължение на около 30-35 дни. Малките се излюпват с отворени 

очи и покрити със светъл пух. В първите дни мъжкия носи храна в 

гнездото, а женската я разкъсва на по-малки парчета. По-късно и 

двамата родители започват да оставят храната просто на ръба на 

гнездото. Ако се случи родителите да не могат да осигурят 

достатъчно храна, малките се сбиват и в резултат най-малкото 

често загива. Малките напускат гнездото на 45 дневна възраст и 

родителите ги хранят още известно време. 

Черен щъркел (Ciconia nigra) е голяма мигрираща блатна птица от 

семейство Щъркелови. Дължина на тялото: 95 – 100 cm; Размах на 

криле: 185 – 205 cm; Тегло: около 3 кг. Възрастните са големи 

блатни птици с черни горни части (глава, шия, гърди, гръб и криле), 

по които има златистопурпурни и зеленикави отблясъци. 

Останалата част от перушината е чисто бяла. Човката и краката са 

червени. Когато лети, частта под крилете е черна с бял триъгълник 

в основата на крилото. Шията е изпъната при полет. Малко по-

малък е от белия щъркел. При малките горните части са кафяво-

черникави. Човката и краката са отначало жълти (когато са в 

гнездо), но после стават бежово-розови, когато се научат да летят 

(след около 3 месеца). Когато е на една година, черният щъркел 

прилича на възрастна птица, но перушината му е по-безцветна. За 

разлика от белия щъркел, който живее в провинцията и степите, 
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черният щъркел обитава горите. Живеят в тихи вековни гори, като 

строят гнездото си на някое голямо дърво. Ловните им територии 

се състоят от потоци, рекички, блата, както и ливади с ниска 

растителност. В района на ЗЗ Ломовете, той обитава скални ниши, 

пукнатини и малки пещери. Ловуват като нагазват в плитка вода и 

хващат своята плячка с дългия си клюн. Менюто е съставено 

основно от риби, бозайници, влечуги, мекотели, насекоми и др. 

Черните щъркели са моногамни птици, които изглежда остават 

верни една на друга. Винаги един от родителите стои в гнездото 

или около него, поне докато малките не станат на 2 седмици. 

Двойката брани гнездото и територията близо до него. Ловните 

територии се простират на радиус 5 – 10 км от гнездото. 

Размножителният период започва през май. Гнездото им е голямо, 

като може да достигне диаметър 1,5 м и ширина 1 м. Възрастните го 

строят върху голям и здрав клон на голямо дърво (дъб или бук), 

като гнездото се намира на 12 – 25 м от земята. Друго възможно 

разположение на гнездото е някоя скала. Гнездото се строи от 

двамата родители, като понякога те използват изоставено гнездо на 

някоя граблива птица. Ако мястото е тихо и спокойно, двойката 

може да използва едно и също гнездо години наред. 

Бял щъркел (Ciconia ciconia) е вид едра птица, представител на 

семейство Щъркелови. Гнезди и отглежда потомството си в Европа 

(включително и България), Северна Африка, Близкия изток и 

Централна Азия. Извършва сезонна миграция в Субсахарска Африка, 

Западна Индия и по-рядко в южните части на Арабския полуостров. 

Възрастната птица има характерен вид с почти напълно бяло 

оперение, черни махови пера, дълъг врат, дълги червени крака и 

дълъг червен заострен клюн. Дължината на тялото от върха на 

клюна до края на опашката е 100–115 cm, а размахът на крилете е 

155–215 cm. Формата и размерът на крилете помагат при 

миграциите на дълги разстояния, като позволяват на птицата да се 

рее и да използва топлите въздушни течения, за да пести енергия. 

Видът е синантропен и гнезди в селища или в непосредствена 

близост до тях. Изгражда гнездата си върху комини, стълбове от 

електропреносната мрежа, покриви, паметници и все по-рядко 

върху стари изсъхнали дървета. Гнездото е с големи размери, 
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ежегодно се ремонтира и освен за гнездене на белия щъркел служи 

за подслон на други видове дребни птици. Образува постоянни 

двойки, които ежегодно отглеждат по едно поколение от 1 до 6 

малки. Малките за няколко месеца укрепват и отлитат с родителите 

си при есенната миграцията на юг. Макар и добре познат, поради 

близкото си съжителство с човека, белият щъркел е изключително 

чувствителен вид. В продължение на столетия той успява да живее 

съвместно с хората и отново човешката дейност се оказва решаващ 

фактор за съществуването на вида. Над България преминава най-

големият миграционен поток на вида към Африка и обратно. Тук се 

събират птиците от източната миграционна популация и образуват 

огромни ята, които почиват и набират сили на няколко места по 

Българското Черноморие. 

Ливаден дърдавец (Сгех сгех) е птица от семейство Дърдавцови. На 

големина е колкото пъдпъдък (130-190 г. и 25-29 см). Възрастните 

са ръждивокафяви с черни петна и сивосини вежди. Гърлото им е 

белезникаво, а гушата и гърдите също са сивосини. По слабините 

има многобройни, ръждивокафяви, напречни ивици. Образува 

гнездови двойки, но само женската поема грижата за малките – 

покрити с черен пух. Годишно отглеждат две поколения. Храни се с 

разнообразна храна – насекоми и техните ларви, охлювчета, червеи 

и семена. Ливадният дърдавец е прелетен вид – долита през април и 

отлита през септември. Прелетът извършва поединично, нощем, а 

през деня се крие в тревата. Зимува в Африка и на остров 

Мадагаскар. Обитава предимно обработваеми площи, но се среща и 

по влажни ливади, предпланински плата и хълмисти райони с 

тревна растителност. В Централен Балкан ливадният дърдавец е 

регистриран за първи път през 1998 г. Планинските местообитания 

не са типични за вида. Все пак той намира спокойствие най-вече в 

хвойнови храсталаци и високопланински ливади по южните 

склонове. Храни се със семена и дребни насекоми. Ливадният 

дърдавец е световно застрашен вид. Включен е в Приложение I на 

Директивата за птиците. Защитен е от Закона за биологичното 

разнообразие. 
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Синявица (Coracias garrulus) е средно голяма, красиво оцветена в 

синьо птица от разред Синявицоподобни (Coraciiformes). 

Дължината на тялото ѝ е около 32 cm, размаха на крилете - 55–75 

cm, тежи 140–200 гр. По външен вид и размери напомня Чавката. 

Човката ѝ е силна и плътна, леко сплесната странично, подобна на 

птиците от семейство Вранови, в основата ѝ се забелязват твърди и 

стърчащи косъмчета. Крилете са добре развити и силни, 

първостепенните махови пера са 11 на брой. Опашката ѝ е средно 

дълга и широка, завършваща равно, с 12 пера. Краката също, 

подобно на семейство Вранови са добре развити и силни. Имат 

полов диморфизъм - мъжката е оцветена в ярко светло синьо по 

главата, гърдите, опашката, гушата и крилете, кафяво по гърба и 

много тъмно синьо в краищата на крилете. Женската е много по-

бледа. Младите птици приличат по цвят на женската. Гласът ѝ е 

грачене, подобно на врана. Среща се в Африка, Азия и Европа, 

прелетна птица. Северните популации зимуват на юг от Сахара. 

Обитава покрайнините на сухи гористи райони или открити 

местности с групички дървета. Като цяло предпочита открити 

местности. Среща се и в България. Обикновено живее по двойки. 

Храната си търси по дърветата и земята. Храни се с дребни 

безгръбначни, насекоми, червеи, влечуги, земноводни, улавя при 

възможност дори и дребни птици, и бозайници. Понякога яде и 

растителна храна. Гнезди в дупки по дърветата, речни брегове, 

стръмни скалисти склонове. Дупката в земята бива изкопавана от 

самите птици, като нейната дължина е над половин метър с 

разширение за гнездото накрая. Постилат съвсем малко меки 

материали или въобще не постилат гнездото. Женската снася 4–6 

кръгли, блестящи, бели яйца, с размери 28х35мм., които и двамата 

родители мътят в продължение на 17–20 дни. Малките напускат 

гнездото след около 28 дни, като по това време родителите им ги 

хранят. Годишно отглеждат едно люпило. 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana) е птица от семейство 

Чинкови. Дължината на тялото е около 16 cm. Оперение: Има полов 

диморфизъм и малки възрастови различия. Мъжкият е със сиво-

зелени глава, шия и гърди. Гърбът е кафяв с черни резки, гърлото е 

жълто, а коремът канеленокафяв. Женската е по-светла, с черни 



Страница 93 от 142 

 

резки по гушата и надопашката. Обитават места с храсти и дървета. 

Храни се с насекоми и семена. Обитава пасища и обработваеми земи 

със синори и ивици от дървета и храсти, окрайнини на гори, като 

предпочита топли и сухи райони. В Югоизточна България се среща 

и в разредени дъбови гори. Гнездото е на земята. Снася 4 – 6 яйца, 

има 2 – 3 поколения годишно през периода април-юли. Зимува в 

Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през 

август-септември. 

Зеленоножка (Gallinula chloropus) е птица от семейство 

Дърдавцови. Дължина на тялото: 32-35 cm. Размах на крилата: 50-55 

cm. Диморфизъм: възрастов. Тяло: гърдите черносиви, горната 

страна маслиненокафява, коремът тъмносив, на слабините по една 

бяла надлъжна ивица, крилата тъмнокафяви. При младите горната 

част кестенявокафяв, страните на гърдите, коремът жълтокафяви. 

Глава: черносива. При младите горната страна тъмнокафява. Врат: 

черносив. При младите кестенявокафяв. Шия: черносива. Клюн: 

червена основа и жълт връх, яркочервена пластинка. При младите 

жълтеникав без челна пластинка. Крака: жълтеникавозелени. Очи: 

кафявочервени, при младите сивокафяв. Обитава разнообразни 

влажни зони, както в равнини, така и в предпланини. При миграции 

се среща поединично в равнинни водоеми. Храни се с храни от 

животински и растителен произход. 

Малък воден бик (Ixobrychus minutus) е птица от семейство 

Чаплови (Ardeidae). Дължина на тялото: 32 cm. Размах на крилете: 

42 cm. Темето, тилът, гърбът, крилата и опашката на мъжкия малък 

воден бик са черни със зеленикав оттенък. Челото и надочната 

ивица са бели. Двете страни на главата, шията, гърдите и плещите 

са охреноръждиви. По гърдите има тъмни надлъжни резки. 

Коремът и подопашката са белезникави. Темето и тилът на 

женската са черни, а останалите части от горната страна на тялото – 

тъмнокафяви с жълтеникави краища на перата. От предната страна 

на шията има неясни надлъжни резки. Горната страна на главата 

при младите екземпляри е тъмнокафява, а гърбът – кафяв 

изпъстрен с белезникави точки. Долната страна на тялото има 

белезникав цвят с надлъжни тъмнокафяви петна. Мъжкият е по-
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едър. Младите са жълто-кафяви, с черни надлъжни щрихи. Малкият 

воден бик е прелетна птица. Долита през март – април и отлита 

през септември – октомври. Зимува в Средиземноморието. Обитава 

блата, обрасли с камъш и тръстика, речни брегове с храсти и 

дървета, разливи на реки и други водни басейни. Малкият воден 

бик е нощна птица. Храната си търси след залез слънце. Лови малки 

рибки, жаби, пиявици, водни насекоми, миди, охлюви и червеи. 

Рядко напада гнездата на дребни блатни птици и унищожава 

яйцата и малките им. Образуването на брачните двойки се 

предшества от борба между мъжките. Гнезди на земята по 

бреговете, между купчина суха тръстика във водата или ниско оп 

храсти или дървета. Женската строи гнездото сама. За строителен 

материал използва стебла на блатни растения и малки коренчета. 

Отвътре го застила със суха трева. Снася 5 – 7 бели яйца, които мъти 

3 седмици. Малките започват да правят разходки около гнездото 

още на 10-ия ден, но едва след 25 дневна възраст започват да летят 

и да напускат гнездото. 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) е дребна хищна птица от 

семейство Сврачкови (Laniidae), разред Врабчоподобни 

(Passeriformes). Дължината на тялото ѝ е около 17 – 20 cm, размахът 

на крилете – 30 cm и тежи около 30 г. Има добре изразен полов 

диморфизъм, мъжката е доста ярко оцветена, докато женската е с 

маскировъчно кафяво, изпъстрено с черни петънца оперение. По 

външен вид женската е сходна с женската на домашното врабче. 

Младите птици са оперени подобно на женските. Човката е силна и с 

леко завита надолу горна половина, притежава характерния за 

семеи ството зъбовиден ръб в края ѝ. Среща се в Европа 

(включително и България), Азия и Африка. Прелетна птица. 

Обикновено гнезди в Европа (включително и България) и Азия, а 

зимува в Африка. Обитава предимно открити, обрасли с храсти 

местности и покрайнини на гори, до горната граница на гората. 

Обикновено можем да я видим кацнала на някоя жица или храст да 

наблюдава за плячка. Това тя прави стоейки и изчаквайки 

неподвижно. Когато забележи подходяща жертва, тя се спуска рязко 

върху нея. Червеногърбата сврачка, подобно на другите сврачки, 

може да бъде определена по-скоро като хищник, защото се храни 
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често с животни, сходни на нея самата по размер, като дребни 

птици, дребни видове синигери, млади врабчета, мишки, земеровки, 

гущери, дребни змии, дребни жаби, тритони, едри насекоми, попови 

прасета, скакалци и др. Гнездото си прави в гъсти храсти на 

неголяма височина. То е чашковидно, добре оплетено от сламки и 

суха трева. Снася 5 – 6 яйца, които женската мъти в продължение на 

12 – 15 дни. Малките напускат гнездото след около 2 седмици. 

Родителите ги хранят предимно с насекоми. Често кукувицата снася 

яйцата си в гнездата на този вид. 

Черночела сврачка (Lanius minor) е дребна пои на птица от 

семеи ство Сврачкови срещаща се и в България от април до 

септември. Дължината ѝ варира от 19-21 cm. Черната маска минава 

над очите за разлика от сивата сврачка. Този вид птици 

предпочитат да си правят гнездо в сухите низини или по високи 

телефонни стълбове, както повечето от другите видове сврачки. Те 

зимуват в южните части на Африка, в областта на пустинята 

Калахари. Двата пола на черночелата сврачка се различават по 

тегло и размер. Мъжките са предимно по колоритни, докато 

женските са по-еднообразни в цветове. Женските могат да се 

различат от мъжките по цвета на перата им- горната част на 

крилото е оцветено в по-черно, а долната част в тъмно кафяво. Тези 

видове птици се хранят с предимно големи насекоми, малки птички 

и гущерчета. 

Белочела сврачка  (Lanius nubicus) е птица от семейство Сврачкови. 

Гнезди в Югоизточна Европа (включително и България) и 

източните части на Средиземноморието. Отделни популации има в 

Източен Ирак и Западен Иран. Белочелата сврачка е мигрираща 

птица, която зимува най-често в Североизточна Африка. Въпреки, че 

мигрира на кратки разстояния, отделни скитащи индивиди са 

наблюдавани в широки географски граници, включително в 

Северна и Западна Европа. Белочелата сврачка е най-дребният 

представител на рода си. Има дълга опашка и клюн със закривен 

надолу връх. Мъжките отгоре са черни с бяло чело, черни презочни 

ивици, големи бели петна на раменете и в основата на 

първостепенните махови пера. Цветът на гушата, гърдите и корема 
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е бял, а на страните на тялото – оранжев. При женските 

оцветяването е подобно, но по-бледо – черно-кафяво отгоре и сиво 

или жълтеникаво по раменете и отдолу. Младите птици са оцветени 

в сиво-кафяво отгоре, с по-светло чело и напречни ивици по главата 

и гърба, а отдолу светлосиво с напречни черти. Крилете са кафяви с 

изключение на белите петна в основата на първостепенните махови 

пера. Издава къси и дрезгави обаждания, но песента ѝ е мелодична. 

Предпочитаният хабитат на белочелата сврачка са редки гори с 

храсти и отделни високи дървета. Тази сврачка е по-незабележима 

от сродните видове. Избягва откритите терени и често каца на по-

закрити места. Гнездото има форма на стегната купичка и се 

изгражда на дърво от двойката. Женската снася обикновено 4 – 6 

яйца, които после мъти в продължение на 14 – 16 дни до излюпване 

на малките. Двамата родители хранят малките в продължение на 18 

– 20 дни до излитането им. Малките разчитат за своята прехрана на 

родителите си в продължение на още 3 – 4 седмици след напускане 

на гнездото. Белочелата сврачка се храни основно с едри насекоми, 

понякога с дребни гръбначни, като се случва да закача плячката си 

на тръни или бодлива тел. Популациите намаляват в части от 

европейския ареал, но не достатъчно бързо, за да има сериозно 

безпокойство по отношение опазването на вида.  

Горска чучулига (Lullula arborea) е дребна птица от семейство 

Чучулигови (Alaudidae), разред Врабчоподобни (Passeriformes). 

Дължината на тялото и е около 15 cm, размаха на крилете 30 cm и 

тежи около 25 гр. Оперението ѝ е с характерната за семеи ството 

маскировъчна окраска от кафяво, жълтеникаво и черно. Подобно на 

другите чучулиги ходи по земята, я не подскача. Няма изразен 

полов диморфизъм. По време на разможителния период, пеейки 

лети на височина над 100 m над земята. Среща се в Европа, 

(включително България), Азия, и в планинските райони на северна 

Африка. Обитава гористи, планински и открити райони, предпочита 

такива с борови гори. Популациите обитаващи райони със студен 

климат са прелетни. Води предимно наземен начин на живот. Храни 

се най-често с дребни безгръбначни и насекоми. Гнездото е на 

земята и е добре приготвено, и изплетено от сухи треви. Снася 4–6 

бели напръскани с кафеникави, сиви и черни петънца яйца. Те имат 
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размери 21х16 mm. Мъти 13–15 дни. Малките се развиват бързо и 

след около 14–15 дни напускат гнездото. Родителите им ги хранят 

предимно с насекоми. Годишно може да отгледа до 2 люпила. 

Обикновен пчелояд (Merops apiaster) е може би най-красивата като 

многоцветие птица обитаваща в България. Тя е прелетен вид с 

изключително богато многоцветно оперение. Спада към семейство 

Пчелоядови от разред Синявицоподобни. Пчелоядът е защитен вид, 

числеността му непрекъснато намалява, но не е изчезващ такъв и 

все още не е включен в Червената книга, популацията му в цялата 

страна не надхвърля 27 500 индивида. Големината му с малко 

надхвърля тази на дрозда и може да достигне до около 200 грама, 

на дължина тялото му е 25 – 30 см, има дълга черна човка заострена, 

леко извита надолу, с широк размах на крилете 35 – 45 см и 

топчести тяло и глава. Мъжкият е малко по-едър от женската. 

Оперението на мъжките и на женските е еднакво, то е хармонично 

многоцветно – комбинация от ярко сини гърди с метален блясък, 

златисто жълта гушка, зелено коремче, с бяла лента на челото и 

тила и черни огърлици (огърлицата през зимата липсва). Крилата 

на пчелояда отгоре са оранжево тъмночервени и златисти, а отдолу 

кремави до пепеляво-сиви. Ирисите на очите му са оранжеви. При 

младите оперението не е така ярко, липсват огърлица и удължени 

пера по опашката. При ловуване често лети високо, планирайки с 

широко отворени криле, като от време на време прави бързи 

махове. Централните пера на опашката са силно удължени което му 

позволява да прави в полет характерни резки завои. Лесно се 

познава даже ако лети на голяма височина по типичното за него 

чуруликане с подсвиркващи звуци. Прелита от Южна Африка към 

средата или края на април. Отлита масово през август – септември. 

Тогава големи ята могат да се наблюдават, накацали по жици и 

дървета за нощувка. Прелетът понася трудно, средно от 3 отлетели 

от страната птици оцелява и се завръща само една. Живее на ята и 

лети на орляци от по 5 – 6 до 70 и повече птици. Пчелоядите са 

изключително социални птици, дори си сътрудничат при 

отглеждането на малките. Пчелоядът е насекомоядна птица. 

Пчелната отрова практически не му действа, поради което се храни 

предимно с жилещи насекоми – пчели, оси, рядко стършели, а и 
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също с водни кончета, пеперуди, бръмбари и др., като хваща 

насекомите в полет, а в дъждовно време на входа на кошерите, лови 

и пчели-майки при сватбуването им. до 3 м тунели завършващи в 

края с разширение (гнездова камера), в което се устройва гнездото. 

При липса на най-подходящи условия (отвесни стени) копаят дупка 

и в полегат склон (например в диги, насипи, пясъчни и подобни 

кариери). Гнезди на колонии по отвесни песъчливи брегове, най-

често по Черноморието и по бреговете на реки. Гнездовата камера е 

дълбока около 35 см и се издълбава с клюна от двете птици. 

Пчелоядът няма много неприятели, затова се размножава бързо. 

Женската снася от 3 до 8 бели яйца по 5 – 6 г всяко, които се мътят и 

от двете птици, и през юни и юли след 20 дни от тях се излюпват 

малките. След храненето им около един месец те могат да извършат 

самостоятелен полет и малките напускат гнездото на 26 – 31 дневна 

възраст. Женската снася още веднъж яйца, които се излюпват без 

мътене, поради топлото време и равномерната температура вътре в 

гнездата. По такъв начин от една двойка през лятото теоретично 

може да се достигне ято от 15 пчелояда. След гнезденето 

пчелоядите се събират на орляци и мигрират, търсейки храна.  

Воден дърдавец (Rallus aquaticus) е птица от семейство Дърдавцови 

(Rallidae). Дължина на тялото: 25 cm. Размах на крилете: 42 cm. Има 

възрастов диморфизъм. Възрастните отгоре са кафяви с черни 

ивици, главата отстрани и долната част на тялото са пепелявосиви, 

а слабините – черни с бели препаски. Младите отдолу са охристи. От 

пъструшките се отличава по дългия клюн и характерния крясък. 

Издаващи звуци: наподобяват квичене на свиня.  Обитава влажни 

зони. Разпространен е в Евразия, Исландия, Британските острови, 

Сибир, Корея, Китай и Северна Япония, както и в подходящи 

местообитания в Северна Африка, Саудитска Арабия и Турция. 

Храни се с насекоми и мекотели. Обитава влажни зони с обилна 

растителност по периферията, включително и съвсем малки 

водоеми. Гнездото е изградено от растителни стъбла и е 

разположено непосредствено над нивото на водата. Снася 6 – 11 

яйца, има 1-2 поколения годишно през периода май-август. 

Извършва миграции според метеорологичните условия и наличието 
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на незамръзнали водоеми. В Южна България и по Черноморието се 

среща целогодишно. 

Брегова лястовица (Riparia riparia) е дребна птица от семейство 

Лястовицови (Hirundinidae), разред Врабчоподобни (Passeriformes). 

Дължината на тялото и е около 13–14 cm, размаха на крилете 28 cm 

и тежи до около 14 гр. Опашката и е сравнително къса, съвсем слабо 

вилообразна. Оперението и е в черно и бяло, към сиво, но не 

толкова контрастно като на другите лястовици. Няма изразен полов 

диморфизъм. В сравнение с другите представители на семейството 

е по-дребна. Прелетна птица. Гнезди в северното полукълбо, в 

Европа (включително и България), Азия, Северна Америка, северна 

Африка. Зимува в Южна Америка и Африка (най-често под 

пустинята Сахара, чак до ЮАР). В най-северните райони е много 

рядка. Обитава покрайнините на различни сладководни водоеми, 

най-често реки. Живее и ловува най-често на ята, в покрайнините на 

богати на дребни летящи насекоми сладководни водоеми, като реки 

и блата. Храни се предимно с летящи насекоми, комари, мушици, 

водни кончета, които улавя много ловко по време на полет. 

Моногамна птица. Гнезди по вертикални земни брегове на реки, 

откъдето идва и името ѝ. Избира такива с по-рохка и мека земя. 

Гнездото представлява хоризонтална дупка във вертикалния склон 

с отвор 6–8 cm и дължина до 1,5 m. Копаят го на смени и двете 

птици с помощта на краката си. В края му се намира гнездовата 

камера, която представлява леко разширение. В гнездовата камера 

се намира самото гнездо, което е изградено от сламки, мъх, суха 

трева, пера и пух. Снасят 2–5 бели яйца. Мътят и двамата родители в 

продължение на 13–15 дни. Малките напускат гнездото след около 

3 седмици, родителите ги хранят с насекоми. За разлика от другите 

лястовици, най-често отглеждат само едно люпило годишно. 

Понякога гнездят на колонии. 

В таблица 5.а.6 е описана степента  на въздействието на ОУПО Русе, 

което би оказало реализацията му върху бозайниците, земноводни 

и влечуги, риби, безгръбначни и растения,  предмет на опазване 

защитените зони от мрежата на Натура 2000 в община Русе, при 
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описаните в Таблици 5.а.1 и 5.а.2 критерии и разпространението им 

в Община Русе. 

Таблица 5.а.6.: Въздействие на ОУПО Русе върху бозайниците, 

земноводни и влечуги, риби, безгръбначни и растения 

Латинско 
наименование 

Българско 
наименование 

BG000
0529 
Марте
н - 

Ряхово 

BG0000
608 

Ломове
те 

BG000
0168 
Лудого
рие 

Barbastella 
barbastellus 

Широкоух прилеп НП 0 0 

Canis lupus Европейски вълк НП 0 0 
Lutra lutra Видра 0 0 0 
Mesocricetus 
newtoni 

Добруджански 
(среден) хомяк 

0 0 0 

Miniopterus 
schreibersi 

Дългокрил прилеп НП 0 1 

Mustela 
eversmannii 

Степен пор НП 0 НП 

Myotis bechsteini Дългоух нощник НП 0 0 
Myotis blythii Остроух нощник НП 0 0 
Myotis capaccinii Дългопръст нощник НП 0 НП 
Myotis capaccinii Дългопръст нощник НП 0 0 
Myotis 
emarginatus 

Трицветен нощник НП 0 0 

Myotis myotis Голям нощник НП 0 0 

Rhinolophus blasii 
Средиземноморски 
подковонос 

НП 0 0 

Rhinolophus 
euryale 

Южен подковонос НП 0 0 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Голям подковонос НП 0 0 

Rhinolophus 
hipposideros 

Maлък подковонос НП 0 0 

Rhinolophus 
mehelyi 

Подковонос на 
Мехели 

НП 0 0 

Spermophilus 
citellus 

Лалугер 1 1 1 

Vormela peregusna Пъстър пор НП 0 0 
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Латинско 
наименование 

Българско 
наименование 

BG000
0529 
Марте
н - 

Ряхово 

BG0000
608 

Ломове
те 

BG000
0168 
Лудого
рие 

Triturus karelinii 
Голям гребенест 
тритон 

НП 0 0 

Triturus 
dobrogicus 

Добруджански 
тритон 

0 0 0 

Elaphe 
quatuorlineata 

Ивичест смок 0 0 0 

Emys orbicularis 
Обикновена блатна 
костенурка 

0 1 0 

Bombina bombina 
Червенокоремна 
бумка 

1 1 1 

Testudo graeca 
Шипобедрена 
костенурка 

НП 1 1 

Testudo hermanni 
Шипоопашата 
костенурка 

НП 1 1 

Alosa immaculata 
Карагьоз (Дунавска 
скумрия) 

1 НП НП 

Aspius aspius Распер 1 НП НП 
Barbus 
meridionalis 

Черна (балканска) 
мряна 

НП 1 НП 

Cobitis elongata Голям щипок 0 0 НП 
Cobitis taenia Обикновен щипок 0 0 НП 
Eudontomyzon 
mariae 

Украинска минога 0 0 НП 

Gobio albipinnatus Белопера кротушка 1 НП НП 
Gobio kessleri Балканска кротушка НП 1 НП 
Gymnocephalus 
baloni 

Високотел бибан 0 НП НП 

Gymnocephalus 
schraetzer 

Ивичест бибан 0 НП НП 

Misgurnus fossilis Виюн НП 1 НП 
Pelecus cultratus Сабица 0 

 
 

Rhodeus sericeus 
amarus 

Европейска 
горчивка 

0 0 НП 

Zingel streber Малка вретенарка 0 НП НП 
Zingel zingel Голяма вретенарка 0 НП НП 
Callimorpha * НП 0 0 
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Латинско 
наименование 

Българско 
наименование 

BG000
0529 
Марте
н - 

Ряхово 

BG0000
608 

Ломове
те 

BG000
0168 
Лудого
рие 

quadripunctaria 
Rosalia alpina * Алпийска розалиа НП 0 0 
Unio crassus Бисерна мида НП 0 НП 
Lucanus cervus Бръмбар рогач НП 0 0 
Morimus funereus Буков сечко НП 0 0 
Vertigo 
moulinsiana 

Вертиго НП 0 НП 

Lycaena dispar Лицена НП 0 0 
Cerambyx cerdo Обикновен сечко НП 0 0 
Hypodryas 
maturna 

Хидриас НП НП 0 

Bolbelasmus 
unicornis  

НП 0 0 

Theodoxus 
transversalis  

НП 0 НП 

Echium russicum  Червено усойниче НП 0 НП 
Himantoglossum 
caprinum  

Обикновена 
пърчовка 

НП 0 НП 

 

Описание на видовете (без птици) предмет на опазване на 

защитените зони, за които реализирането на ОПУО Русе би оказало 

някакво въздействие: 

Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) е дребен бозайник от 

семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). Видът се среща в 

Африка, извън пустинните области, в Австралия и южните части на 

Евразия от Япония и Китай до Централна и Югозападна Европа. В 

България е разпространен в цялата страна, като е най-често 

срещания вид прилеп в пещерите. Размерите на дългокрилите 

прилепи са средни за разред Прилепи - дължината на тялото с 

главата е 48-62 mm, дължината на опашката - 52-64 mm, размахът 

на крилете - 280-305 mm, а масата - 10,5-17 g. Козината е гъста и 

сива, малко по-светла по корема. Крилете им са тесни и заострени, 

малко по-тъмни от тялото. Дългокрилите прилепи са много 
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издръжливи летци и често се хранят на голямо разстояние от 

убежищата си. Основната им храна са нощни пеперуди, двукрили и 

бръмбари. Дългокрилите прилепи извършват сезонни миграции на 

разстояние до 750 km. Предпочитат карстови райони, тъй като 

обитават главно естествени пещери. Образуват 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. 

Копулацията протича през есента, рядко през пролетта, като 

женските раждат по едно малко в края на юни или началото на юли. 

Лалугер (Spermophilus citellus) е вид дребен гризач от семейство 

Катерицови (Sciuridae). За разлика от родствената катерица, 

лалугерът води наземен начин на живот. Дължината на тялото с 

главата е 164 – 205 mm, на опашката – 40 – 74 mm. Окраската му е 

жълтокафява до жълта, понякога с тъмни петна по гърба. 

Лалугерът е разпространен в източните части на Балканския 

полуостров и Среднодунавската низина, във Влашко, Молдова, 

Буковина и Чехия. Има няколко изолирани популации в Македония 

и Западна Тракия. Смята се за изчезнал в Германия, Хърватия и 

Полша, където се правят опити за реинтродуцирането на вида. В 

България се среща в цялата страна, главно в равнините. Лалугерите 

предпочитат открити местности с ниска тревна растителност, често 

в близост до обработваеми земи. Той е активен главно през деня. 

Между октомври и март, а в планините и по-продължително, изпада 

в хибернация. Обитава подземни тунели с дължина 150 – 315 cm, 

като дълбочината на жилищната камера е между 40 и 170 cm. През 

есента прокопава вертикален тунел над жилищната камера, който 

не достига напълно до повърхността, а с изкопаната пръст засипва 

летния вход към жилището. След края на хибернацията довършва 

прокопаването на вертикалния тунел, през който излиза на 

повърхността. Основната храна на лалугера са листата на тревисти 

растения. През лятото се храни и със семена на житни култури, като 

може да нанесе значителни щети. Размножителният период е през 

пролетта, след края на хибернацията. Женските раждат от 2 до 11 

малки, най-често 7. Полова зрялост достигат на втората си година. 
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Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) е единственият 

представител на семейството на блатните костенурки в Европа. 

Същевременно това е най-широко разпространеният вид на стария 

континент. Горната част на черупката (карапакс) е 

маслиненокафява до черна, с множество жълти точици и черти, 

разположени радиално по роговите щитчета. Долната страна на 

черупката (пластрон) е жълтеникава до кафява с тъмни петна. 

Кожата е в общата окраска – маслиненокафява до черна с 

характерни жълтеникави ивици. Дължината на черупката варира от 

13 до 20 cm, като в редки случаи достига до 23 cm. Като правило 

женските индивиди са по-големи от мъжките. В повечето области 

от ареала си, Европейската блатна костенурка може да бъде открита 

в разнородни бавнотечащи води или блатисти местности, някои от 

които напълно могат да пресъхнат по време на лятото. Типични 

примери са дренажни канали, рибарници, блата, езерца, реки и 

малки потоци, бракичните води на естуарите, крайбрежни водни 

площи. Характерно за местообитанията е наличието на богата 

водна растителност. Новоизлюпените малки предпочитат плитки 

води с не повече от половин метър дълбочина. Европейската блатна 

костенурка е предимно хищник, хранещ се с насекоми, ракообразни, 

мекотели, червеи, риби и земноводни, които улавя главно под 

водата. Много рядко се храни с водна растителност. При 

европейската блатна костенурка има слаб полов диморфизъм, 

изразен предимно в окраската на очите – при мъжките екземпляри 

те са червеникави до кафяви, докато при женските са жълти до 

бели. Размножителният период започва непосредствено след 

пробуждането от хибернация, което настъпва в края на март. След 

копулацията, женската снася от 3 до 21 овални, бели яйца, покрити 

с кожеста обвивка. Отлагането на яйцата се осъществява по-често 

на едно място, но може да се извърши и в няколко (до 3) отделни 

ямки, които женската изкопава със задните си крака, а след 

заравянето уплътнява с пластрона си. Това става през май/юни в 

късните часове на деня. Самите яйца са със средни размери от около 

28-33 на 18-20 mm и тежат средно около 5 грама. Температурата е 

важен фактор за определянето на пола, като в границите от 24 до 

28°C се излюпват предимно мъжки индивиди, а при температури 

над 29°C предимно женски индивиди. Генетичните фактори при 
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този вид също имат важно и дори водещо значение. Развитието на 

яйцата продължава до септември/октомври, като често малките 

излизат на повърхността едва през следващата пролет 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) е вид жаба от семейство 

Бумкови (Bombinatoridae) Червенокоремната бумка се среща в 

Централна и Източна Европа от източната половина на Германия до 

Урал. На север ареалът ѝ достига до Южна Швеция, а на юг обхваща 

северната половина на Балканския полуостров, достигайки до 

Южна Тракия. В България се среща в цялата страна на надморска 

височина до 400 m. Червенокоремната бумка обитава локви, речни 

разливи и други малки и затревени водоеми. Тя се храни главно с 

насекоми и ларви на комари, основната част от които поглъща под 

водата. Зимата прекарва на сушата. Отделни екземпляри могат да 

достигнат възраст от 9 години. Между май и юли червенокоремната 

бумка снася на малки групи общо от 80 до 300, а понякога до 900 

яйца, които прилепва към подводни растения. Метаморфозата се 

извършва след 75-90 дни. 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) е един от четирите 

европейски представителя на семейството на Сухоземните 

костенурки (Testudinidae). Шипобедрената костенурка достига до 7 

kg тегло (най-голямата регистрирана шипобедрена костенурка е 

уловена в България).  Шипобедренатата костенурка се среща в 

Южна Европа – Пиренейския, Апенинския, югоизточната част на 

Балканския полуостров, островите Корсика, Сицилия, Сардиния, 

Малта и Балеарските острови, Мала Азия, района на Кавказ, Западен 

Иран, Северен Ирак, Сирия, Северозападна Афика. В България се 

среща подвидът T. g. ibera. Тя е разпространена в цялата страна в 

областите с надморска височина до 1300 m, с изключение на 

Северозападна България. Шипобедрената костенурка предпочита 

тревисти терени, за разлика от шипоопашатата костенурка, която е 

типична за редките гори. Шипобедрената костенурка е активна 

през деня. Храни се главно с трева и паднали горски плодове, рядко 

с безгръбначни. Шипобедрената костенурка снася на 2 – 3 пъти по 2 

– 8 бели почти сферични яйца, които заравя в почвата на сухи и 

топли места. Малките се излюпват след 70 – 100 дни. 
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Продължителността на живота достига 110 – 120 години, макар 

това да е рядкост.[ 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) е вид влечуго, един 

от четирите европейски представителя на семейството на 

Сухоземните костенурки (Testudinidae). Шипоопашатата костенурка 

достига до 3-4 kg тегло (източният подвид е по-едър) и 28 cm 

дължина. Шипоопашатата костенурка се среща в Южна Европа - 

Пиренейския, Апенинския и Балканския полуостров (с изключение 

на вътрешните области в Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина и 

Западна България), островите Корсика, Сицилия, Сардиния, Малта и 

Балеарските острови. В България се среща подвидът Източна 

шипоопашата костенурка (T. h. boettgeri). Тя е разпространена в 

цялата страна в областите с надморска височина до 1400 m, с 

изключение на Добруджа, планинските местности в Западна 

България и равнинните райони с интензивно земеделие. 

Шипоопашатата костенурка предпочита редки гори, за разлика от 

шипобедрената костенурка, която е типична за тревистите 

ландшафти. Шипоопашатата костенурка е активна през деня. Храни 

се главно с трева и паднали горски плодове, рядко с безгръбначни. 

Шипоопашатата костенурка снася на 2-3 пъти по 2-5 бели 

издължени яйца, които заравя в почвата на сухи и топли места. 

Малките се излюпват след 100-120 дни. Зимува в дупки с дълбочина 

до 90 cm, които изкопава в сухи склонове с рохкава почва. Цветът на 

корубата може да варира, като основният цвят е жълтеникав с 

кафяви отенъци. Тъмните петна по страничните щитчета са с 

триъгълна форма – по диагонала на щитчето, а тези върху 

централните щитчета – са с надлъжна форма. При напетняването 

също има много голямо разнообразие при различните индивиди - 

някои са много тъмни, при други почти липсват тъмните петна. 

Главата може напълно да се прибира в корубата. Кожата е с 

жълтеникав цвят. Възможно е да има кафяви или зелени нюанси. 

Предните крайници са сплеснати в долната си част, а задните – 

колонообразни 

Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata) е вид Селдова 

проходна риба. Изхранва се в солени води, а за размножаване 
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навлиза в сладките води на реките. Дължината на тялото дистига 

до 36 - 38 cm, теглото до 600 - 700 g. Тялото е странично сплеснато, 

удължено и ниско. Има ясно израсен коремен кил от шиповидни 

люспи. Устата е сравнително голяма, като задния и край задминава 

окото. Челюстите са еднакво дълги със зъби. Горната челюст е 

изрязана по средата. В надлъжната линия има 51 – 57 люспи. В 

основата на опашната перка има 2 удължени люспи. Над основата 

на коремните перки има триъгълна заострена люспа. Главата е 

къса. Очите са с развити мастни клепачи. Зад хрилното капаче има 

тъмно петно, понякога слабо забележимо. Хрилните тичинки са 47 – 

69, тънки, обикновено по-къси или равни на хрилните пластинки. 

Гръдните перки са къси – 15 % от дължината на тялото. Карагьозът 

е проходна риба – приспособен е да живее и в сладки, и в солени 

води. Разпространен е в Черно и Азовско море. За размножаване 

навлиза в реките Дунав, Днепър, Днестър, Южен Буг и Дон. Образува 

2 биологични форми: едра и дребна. Едрата, която достига размери 

над 20 cm, расте по-бързо, по студенолюбива е и навлиза по-рано в 

реките. Продължителността на живота на карагьоза е 7 – 8 г. 

Възрастните индивиди са хищници. Хранят се със стадни риби като 

хамсия, трицона (цаца), атерина и други видове, и по-малко с висши 

ракообразни. По време на размножаването в реките карагьозът не 

се храни. Размножителният период е от средата на април до края на 

юли, максимум през втората половина на май. Обикновено хвърля 

хайвера си на 500 – 600 km от устието на реките, на порции. 

Хайверът е плаващ и се носи по течението на реката. 

Новоизлюпените рибки се хранят в реките с ротатории, 

ракообразни и водорасли. Карагьозът е стопанско значим вид, 

обект на промишлен риболов в България. Улавя се главно през март 

- април, по време на пролетната размножителна миграция.  

Распер (Aspius aspius) е вид лъчеперка от семейство Шаранови 

(Cyprinidae) На дължина достигат до 1,2 m, а теглото им е максимум 

9000 g. Продължителността им на живот е около 11 години.  

Обитава бързо течащи води. У нас се среща главно в река Дунав, по 

долните течения на Струма, Тунджа и Марица, както в язовирите. На 

външност Распера има изящно тяло, сходен е с кефала, но не е така 

вретеновиден. По бързина в плуването може да се мери със скобар и 
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пъстърва. На цвят е сребрист, тъмно сив или син. Покрит е с големи 

люспи и има големи плавници. Опашния плавник е силен, широк и 

твърд. Очите му са жълти със зелен ирис, а устата голяма. Живее на 

пасажи и се прехранва през деня.  

Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) е вид лъчеперка от 

семейство Шаранови (Cyprinidae). Обитава придънните слоеве на 

водоемите. През пролетта слиза към по-дълбоките части на реките, 

а през лятото се изтегля нагоре, към по-бързите течения. Живее на 

пасажи. Обикновено в тях рибките са от едно люпило и за това на 

едно място по време на риболов се ловят риби с едни и същи 

размери. Черната мряна рядко надхвърля 35 cm на дължина, а 

теглото ѝ може да достигне и до 1 кг. Цветовете на мряната силно 

зависят от околната среда. Най-често рибата е златиста, изпъстрена 

със ситни тъмни петънца. Ако обаче дъното е повече каменисто, 

отколкото песъчливо, можем да срещнем и сребристи екземпляри. 

Гърбът при черната мряна винаги е тъмен. Плавниците най-често са 

жълтеникави на цвят, но ако рибата е в брачен период, могат да 

бъдат 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 резовската – Barbus tauricus Kesseler, я отличава 

последният удебелен лъч в гръбната перка. При черната мряна той 

е мек и не е назъбен в задния си край. Главата на рибата е малко 

източена и удължена. Устата е долна с месести и здрави устни, 

гарнирани с два чифта мустачки. Първата двойка мустачки е в 

ъглите на устата и са по-големи. Втората двойка се намират на 

върха на муцуната и са по-малки. 

Белопера кротушка (Gobio albipinnatus) принадлежи на Семейство 

Шаранови (Cyprinidae). Среща се в басейните на Черно, Каспийско и 

Балтийско море – реките Вистула, Одер, Дунав, Днестър, Днепър, 

Дон, Волга, както и тези, извиращи от Урал. Среща се в средните и 

долните течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно. 

Бентосен реофилен вид. Достига полова зрялост на втората година. 

Размножителният период е от средата на май до началото на юли. 

Размножава се порционно, като женската отлага хайверните зърна в 
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участъци с по-слабо течение. Храни се с дънни безгръбначни 

животни (хирономиди и ларви на насекоми), детрит и в много по-

малка степен с водорасли. Достига максимална дължина 110 mm и 

продължителност на живот 5–6 години 

Балканска кротушка (Gobio kessleri) е вид от Семейство Шаранови 

(Cyprinidae). Разпространена е в басейните на реките Дунав, Днестър 

и Вистула. Установен е в Австрия, България, Молдова, Полша, 

Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, 

Хърватска и Чехия. Среща се също така и в реките Вардар, Алиакмон 

и Пиниос, вливащи се в Егейско море. Среща се предимно в средните 

течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно. Бентосен 

реофилен вид. Живее на пасажи от по няколко десетки индивида. 

Достига полова зрялост на втората година. Размножителният 

период е от средата на май до септември. Плодовитостта на 

женските индивиди е 2000–3000 хайверни зърна. Храни се с дънни 

безгръбначни животни, диатомови водорасли и детрит. Достига 

максимална дължина 129 mm и възраст 6 години.  

Виюн (Misgurnus fossilis) е вид от Семейство Щипоци (Cobitidae). 

Разпространен е в Централна и Северна Европа – от Франция до 

Русия. Установен е в р. Дунав и прилежащите й блата, както и в 

долното течение на някои от притоците и – Войнишка, Искър, Вит, 

Огоста, Осъм, Янтра, Русенски Лом. Обитава постоянни реки и 

постоянни сладководни езера и блата. В миналото се е срещал и в 

крайбрежни сладководни лагуни. Обитава стоящи и бавнотечащи 

води, с пясъчно или тинесто дъно, където се заравя през деня и при 

неблагоприятни условия (суша). Чувствителен е към промени в 

атмосферното налягане. Храни се с ларви на насекоми и мекотели. 

Анализа на въздействието на ОУПО Русе е направен на база 

получена информация за достъп от МОСВ с предоставени 

пространствени данни за природни местообитания и 

местообитания на видове, продукт от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове“ и базата данни 

http://natura2000.moew.government.bg, както и собствени 

проучвания. 

http://natura2000.moew.government.bg/
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б) описание и анализ на въздействието на план, програма и 

проект/инвестиционно предложение върху целостта на защитената 

зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни 

цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на 

видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и 

геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и 

при експлоатацията на инвестиционното предложение; 

Оценката на степента на въздействие на Общия устройствен план 

на община Русе се базира на влиянието върху всеки от критериите 

за благоприятен природозащитен статус - площ на засегнати 

типове природни местообитания и популации в зоната, качество на 

местообитанията (структурни и функционални параметри), 

въздействия при строителство и експлоатация, като преки и 

косвени въздействия върху защитените зони. Отчитат се още 

структурни и функционални параметри, като общата функционална 

роля на зоната за свързаността на мрежата - биокоридорна 

функция, географска свързаност. 

При реализацията и функционирането на предвидените 

устройствени зони в общината, както и при предвидените за 

реализация инвестиционни проекти няма да бъдат нарушени или 

засегнати площи подходящи гнездови и/или хранителни 

местообитания и места за почивка на птици от включените като 

предмет на опазване в засегнатата от предвиденото на ОУП на 

община Русе защитени зони, „Ломовете“ BG0002025 и „Лудогорие“ 

BG0002062 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. 

Тъй като преобладаваща част от предвидените за урбанизиране 

територии са разположени около населените места може да се 

прогнозира незначителна фрагментация на тези части от 

защитената зона. Може да се твърди, че това няма да доведе до 

рязко влошаване на местообитания и фрагментация на 

популациите, тъй като площите в близост до урбанизираните 

територии са обикновено натоварени откъм шум и безпокойство и 

не предлагат достатъчно добри условия за обитаване на 

представителите на дивата флора и фауна, в частност на видове, 

предмет на опазване в НЕМ Натура 2000. 
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Очаква се повишен антропогенен натиск и замърсяване с битови и 

строителни отпадъци на околната среда в близост до 

разглежданите територии и в границите на защитените зони. Това 

ще се отрази върху съседните територии и обитаващите ги 

животински видове. Загуба на местообитания и обезпокояване на 

видове ще има при гнездящите видове птици, по-конкретно 

наземногнездящите или тези в храстовия комплекс, по-малко върху 

дневните и нощните грабливи птици, описани в т. 5.1. 

Евентуална загуба на местообитания обаче ще има, главно откъм 

трофични територии за дневните грабливи птици. В същността си 

тя ще бъде незначителна и в ниска степен поради локалния 

характер на въздействието. 

Всяка следваща инвестиционна инициатива водеща до загуба на 

местообитания и територии от защитените зони трябва да бъде 

подложена на задълбочена оценка от специалисти в различни 

области и при доказване дори на минимално отрицателно 

въздействие да не бъде допускана от компетентния орган. 

Подобни въздействия на гореописаните, би могло да се очакват и 

върху типовете местообитания и видовете, предмет на опазване в 

защитени зони  „Мартен – Ряхово“ BG0000529, „Ломовете“ 

BG0000608, и „Лудогорие“ BG0000168 по Директива 92/43/ЕЕС, за 

опазване на природните местообитания и местообитанията на 

видовете. При оценката на въздействието върху видовете и 

местообитанията, предмет на опазване в защитените зони, обявени 

по Директива 92/43/ЕО, е възприета утвърдена 10-степенна скала 

на оценка, с която се отчитат различните параметри на значимост 

на въздействията спрямо стандартните показатели за оценка на 

степента на въздействие: 

Оценка Критерии 

0 Дейността не оказва въздействие 

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие 

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни 
въздействия 
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Оценка Критерии 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни 
отрицателни въздействия 

4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни 
въздействия 

5 Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни 
въздействия 

6 Дейността може да предизвика синергични въздействия 

7 Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, 
синергични отрицателни въздействия. Въздействието 
може да бъда премахнато чрез 
смекчаващи/компенсаторни мерки. 

8 Дейността може да предизвика значителни вторични, 
кумулативни, синергични отрицателни въздействия. 
Въздействието може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсаторни мерки. 

9 
Дейността предизвиква значителни, средносрочни или 
дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. 
Въздействието може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсаторни мерки. 

10 Дейността предизвиква значителни, средносрочни или 
дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. 
Въздействието може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсаторни мерки. 

 

Дейността може да предизвиква значителни, средносрочни или 

дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието 

може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

Възприети са следните четири степени на въздействие в 

зависимост от баловите оценки: 

0 - няма въздействие 
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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. 

Настоящият ДОСВ за проект на ОУПО Русе разглежда 

съвместимостта му със защитени зони за  „Мартен – Ряхово“ 

BG0000529, „Ломовете“ BG0002025, „Ломовете“ BG0000608, 

„Лудогорие“ BG0002062 и „Лудогорие“ BG0000168. При 

реализацията на плана няма да бъдат отнети площи от територията 

на защитените зони. Предвижданията на плана засягат в най-слаба 

степен типовете природни местообитания и местообитания на 

видове, предмет на опазване в защитените зони. Въздействието ще 

бъде повече косвено, посредством увеличаване на фактора 

безпокойство и антропогенния натиск, както е показано в т. 5.1. По-

долу са разгледани типове природни местообитания и видове, 

имащи някакво въздействие по отношение запазване на 

структурата и функциите на защитените зони. 

Въздействие върху структурата и функциите на защитени зони  

„Мартен – Ряхово“ BG0000529, „Ломовете“ BG0002025, „Ломовете“ 

BG0000608, „Лудогорие“ BG0002062 и „Лудогорие“ BG0000168, 

оценката на степента на въздействие на ОУП на Община Русе върху 

изброените природни местообитания е представена в следната 

таблица: 

Таблица 5.б.1: 

Елемент на 
плана 

Засегнати 
местообитания 

Характер на 
въздействието 

Степен на 
въздействие

то (от 
1 до 10) 
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Елемент на 
плана 

Засегнати 
местообитания 

Характер на 
въздействието 

Степен на 
въздействие

то (от 
1 до 10) 

Строителство 

Подготовка на 
терена и 
изграждане на 
обектите в 
отделните 
устройственит
е зони 

91E0 *  Не се очаква 0 

3150  Не се очаква 0 

3270  Не се очаква 0 

6110 *  Не се очаква 0 

6210 *  Не се очаква 0 

6240 *  Не се очаква 0 

6250 *  Не се очаква 0 

6510  Не се очаква 0 

7220 *  Не се очаква 0 

8310  Не се очаква 0 

9180  Не се очаква 0 

40A0 *  Не се очаква 0 

91G0 *  Не се очаква 0 

91H0 *  Не се очаква 0 

91I0 *  Не се очаква 0 

91M0  Не се очаква 0 

91Z0  Не се очаква 0 

Движение на 
транспортна и 
строителна 
техника 

91E0 *  Не се очаква 0 

3150  Не се очаква 0 
3270  Не се очаква 0 
6110 *  Не се очаква 0 
6210 *  Не се очаква 0 
6240 *  Не се очаква 0 
6250 *  Не се очаква 0 
6510  Не се очаква 0 
7220 *  Не се очаква 0 
8310  Не се очаква 0 
9180  Не се очаква 0 
40A0 *  Не се очаква 0 
91G0 *  Не се очаква 0 
91H0 *  Не се очаква 0 
91I0 *  Не се очаква 0 
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Елемент на 
плана 

Засегнати 
местообитания 

Характер на 
въздействието 

Степен на 
въздействие

то (от 
1 до 10) 

91M0  Не се очаква 0 
91Z0  Не се очаква 0 

Експлоатация 

Поддръжка на 
Обектите 
(сгради, тех. 
инфр-ра) 
изградени в 
отделните 
зони 

91E0 *  Не се очаква 0 

3150  Не се очаква 0 

3270  Не се очаква 0 

6110 *  Не се очаква 0 

6210 *  Не се очаква 0 

6240 *  Не се очаква 0 

6250 *  Не се очаква 0 

6510  Не се очаква 0 

7220 *  Не се очаква 0 

8310  Не се очаква 0 

9180  Не се очаква 0 

40A0 *  Не се очаква 0 

91G0 *  Не се очаква 0 

91H0 *  Не се очаква 0 

91I0 *  Не се очаква 0 

91M0  Не се очаква 0 

91Z0  Не се очаква 0 

 

При реализацията и функционирането на новите устройствени зони 

от ОУП на община Русе, няма да бъдат значително нарушени или 

засегнати типовете местообитания или местообитания на видовете, 

включени като предмет на опазване в засегнатите от предвиденото 

изменение на ОУП на общината защитени зони. При реализация на 

бъдещи инвестиционни предложения на територията на общината 

могат да бъдат нарушени или засегнати типовете местообитания 

или местообитания на видовете, включени като предмет на 

опазване в защитените зони. 
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Обяснимо най-значимо натоварване може да се очаква в площи от 

защитените зони, явяващи се в близост до градовете и другите 

населени места. Поради това може да се прогнозира незначителна 

фрагментация на тези части от защитената зона, явяващи се в 

близост до тях.. Като се има предвид факта, че площите в близост до 

урбанизираните територии са обикновено натоварени откъм шум и 

безпокойство и не предлагат достатъчно добри условия за 

обитаване на представителите на видовете, предмет на опазване в 

НЕМ Натура 2000, може да се направи заключение, че 

въздействието върху тях ще бъде по-малко значимо от подобно 

такова на местонахождения, отдалечени от урбанизирани 

територии, с ниско антропогенно натоварване. 

При бозайниците, като по-мобилна група животни фрагментацията 

на местообитанията не е в такава степен силно изразена, както при 

други видове бавно подвижните животни - земноводни, влечуги, 

безгръбначни. 

При направеното изложение до тук в ДОСВ на ОУПО Русе, следва 

заключението, че разгледаните защитени зони в териториалният 

обхват на общината, не са подложени на сериозно натоварване 

откъм предвидени устройствени зони за развитието на общинската 

икономика. 

Няма да бъде нарушена целостта на защитените зони. 

Не се очакват значими въздействия откъм загуба на 

местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, 

нарушаване на видовия състав. 

Не се очакват химически, хидроложки и геоложки промени и 

др., по време на реализацията на плана. 
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6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за 

предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 

неблагоприятните въздействия от осъществяване на плана, 

програмата и проекта/инвестиционното предложение върху 

защитената зона и определяне на степента им на въздействие 

върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на 

прилагането на предложените смекчаващи мерки; 

Прогнозираният антропогенен натиск може да бъде смекчен с 

поредица от мерки. Те са свързани с показателите, които трябва да 

бъдат заложени в ОУП и техническите проекти. За целта, екипа 

разработил настоящият ДОСВ на ОУПО Русе препоръчва следните 

смекчаващи мерки: 

Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се 

превантивен контрол: 

1. Преди реализирането на всеки конкретен елемент на ОУП (за 

всяко отделно инвестиционно предложение), да се преминава 

процедура по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 

по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

Инвестиционни предложения, планове, програми или проекти, за 

които се изисква провеждане на процедура по реда на Глава шеста 

от ЗООС и оценка на степента на въздействие с предмета и целите 

на опазване на защитените зони, по реда на ЗБР, да се одобряват 

само след произнасяне със съответния административен акт за 

съгласуване от компетентните органи по околна среда и при 

съобразяване на препоръките от извършените оценки, както и с 

условията на съответния административен акт. 

2. Да отпаднат всички инвестиционни намерения, загубили 

правното си действие съгласно чл. 93, ал. 7, чл. 99, ал. 8, чл. 88, ал. 4 

от ЗООС и чл. 31, ал. 7 във връзка с ал. 23 от ЗБР, предвид изтеклия 5 

годишен срок за осъществяването на инвестиционното 

предложение. Техния начин на трайно ползване да остане със 

статута си преди започване на процедурите по околна среда - 

пасища, ливади, горски фонд и др. Предложението следва да бъде 

отразено в окончателния проект на ОУП  
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По отношение на превантивни действия за предпазване от 

увреждане и фрагментация на местообитания и видове, 

предмет на опазване в зоните: 

1. Районът на община Русе обхваща централния район на област 

Русе, с равнинен релеф, континентален климат, със студена зима и 

горещо и лято, с чести засушавания и високи летни температури. 

Поради тези причини, района е с висока пожароопасносг 

Наложително е стриктно да се спазват противопожарните мерки, за 

да не се допуска унищожаване на растителност и животински 

видове в местообитанията, предмет на опазване в трите защитени 

зони BG0000608 „Ломовете“ , BG0000168 „Лудогорие“ и BG0000529 

„Мартен – Ряхово“ защитени зони по Директивата за 

местообитанията и BG0002025 „Ломовете“ и BG0002062 

„Лудогорие“ защитени зони по Директивата за птиците.  

Като резултат от тази мярка се очаква запазване на площите, 

типовете и видове местообитания. 

Единственото по - сериозно влияние, би могло да бъде ползването 

на летателна техника при третиране на земеделските култури с 

препарати за растителна защита, тъй като в тези случаи 

препаратите се разпръскват във въздуха и могат да засегнат и 

други площи, освен предвидените за обработка. Като се има 

предвид, че с ползване на тотален хербицид напр., биха могли да 

бъдат унищожени големи количества от приоритетни за опазване 

растителни видове, препоръчително е да не се допуска употреба на 

летателна и авиационна техника (самолети, хеликоптери, моторни 

делтапланери и др.) при стопанисване на полски култури, в 

границите на защитените зони BG0000608 „Ломовете“ , BG0000168 

„Лудогорие“ и BG0000529 „Мартен – Ряхово“ защитени зони по 

Директивата за местообитанията  и BG0002025 „Ломовете“ и 

BG0002062 „Лудогорие“ защитени зони по Директивата за птиците. 

В резултат от приложената мярка се очаква снижаване на риска от 

увреждане на типовете месторастения в 33 от пестициди, най-вече 

там, където те граничат със селскостопански площи. 
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1. Преобладаващата част от горите в горските типове природни 

местообитания, предмет на опазване в защитените зони на общ. 

Русе са от издънков произход. Издънковите гори в обхвата на 

община Сливен проявяват типичните си характеристики: занижена 

възраст, по-ниски таксационни показатели и неравномерна 

хоризонтална структура. Издънковият произход е причина за 

опростената структура, което прави тези гори неустойчиви. Главна 

причина за това е интензивното им стопанисване. Основната цел 

при стопанисване на издънковите насаждения трябва да бъде 

превръщането им в семенни, при възприет турнус на сечта 50-60 

години. Едната от основните причини да не се случва този процес е, 

че основната сеч, която се води е краткосрочно-постепенна. 

Извеждането й върху големи площи, независимо от доброто 

семенно възобновяване не води до превръщане на насажденията. 

Липсата на отгледай мероприятия (подпомагане на естественото 

възобновяване, посредством изсичане на подлеса) за елиминиране 

на ролята на конкурентната издънкова растителност и осветяване 

на семенния подраст вода до липса на семенно възобновяване и 

надмощие на издънките. С всяка следваща ротация, участието на 

келявия габъра и други храстови видове се увеличава и 

състоянието на насажденията се влошава. За постигането на целта, 

препоръчително е провеждането на постоянни наблюдения и 

провеждане на система от лесовъдски мероприятия: 

а) Извеждане на възобновителни сечи при установяване на 

семенно възобновяване. Най-подходяща сеч за дъбовите гори е 

постепенно-котловинната сеч. Реда и начина за изсичане на зрелия 

дървостой при тази сеч създава благоприятни условия за развитие 

на семенния подраст. Освобождаването на подраста на групи дава 

възможност за извършване на отгледай сечи върху малки площи и 

икономисвате на средства. Друга подходяща сеч е неравномерно-

постепенната, която все още не се е наложила в практиката 

б) Провеждане на регулярни отгледай сечи за осигуряване на 

предимство на семенния подраст пред издънките и храстите. 

Воденето на осветления през първите 5-6 години след 
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освобождаване на семенния подраст е задължително мероприятие 

за осигуряване на успешното му развитие. 

В резултат на прилаганите лесовъдски мероприятия се очаква 

подобряване на общото състояние на горските местообитания, 

посредством нарастване на средната възраст на дървостоя и 

формиране на разновъзрастни насаждения, увеличаване на 

семенния подраст и подобряване на общите показатели (ср. 

диаметър, ср. височина) и стабилизиране на екологосъобразните 

функции на гората. 

2. В някои типове природни местообитания се наблюдава 

засилен антропогенен натиск от прекомерна паша и най-вече 

утъпкване от хора и добитък. За подобряване на природозащитното 

им състояние е необходимо насърчаване на ежегодното косене на 

съобществата и ограничаване на пашата. В много тревни 

местообитания се наблюдава промяна на видовия състав и 

преминаване от един тип местообитание към друг. Основната 

причина за това е промяната в режима на ползване на ценозите - от 

косене към умерена до интензивна паша. Промяната е резултат от 

намаляването на броя на селскостопанските животни в страната, 

поради което е намаляла необходимостта от сено. 

В същото време близките до селищата ливади се ползват само 

пасищно, в много райони интензивно, поради което има тенденция 

към промяна на видовия състав. Налице е и обратна тенденция - 

интензивно използвани в миналото пасища са изоставени и сега се 

ползват сенокосно, поради което видовият състав се изменя в 

обратна посока. 

В резултат на приложената мярка се очаква опазване и 

възстановяване на видовия състав на природните местообитания, 

разположени в близост до населени места и подложени на 

прекомерна паша и утъпкване. Важно е също да се отбележи, че 

пашата благоприятства запазването на фитоценозите, но само 

когато е в умерено количество. Прекомерната паша води до 

изпотъпкване и цялостно унищожаване на растителните видове и 

типове природни местообитания. 
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3. За новите устройствени зони да се осигури приоритетно 

изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и 

съоръжения за пречистване на отпадъчните води, както и редовно 

сметосъбиране и сметоизвозване. 

В резултат на приложената мярка се очаква недопускане на 

замърсяване на подпочвените води на районите около населените 

места и новите устройствени зони към тях. 

Анализирайки гореописаните смекчаващи мерки става ясно, че с 

прилагането им ще се постигне намаляване и отстраняване на част 

от неблагоприятните въздействия от осъществяването на ОУП, чрез 

по-деликатната му реализация и експлоатация. 

Общо се налага изводът, че при така описаните технологични 

рамки, изпълнението на ОУПО Русе, няма да предизвика значително 

отрицателно въздействие върху предмета на опазване в 

разглежданите защитени зони. 

Напълно ще липсва въздействие върху останалите близко 

разположени други елементи на националната екологична мрежа. 

 

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното 

въздействие върху защитената зона, включително нулева 

алтернатива; 

В Доклада за ЕО и в ОУПО Русе са разгледани варианти за решение 

на транспортните, технологичните, инфраструктурните, 

икономическите, екологичните и социалните проблеми, свързани с 

осъществяването на дейностите и услугите и обосновано се 

предлага оптималното решение на териториите към община Русе, 

всяка друга алтернатива спрямо местоположението на плана би 

била неуместна, тъй като има обективна невъзможност за това. 

Възможности обаче съществуват по отношение на 

местоположението на отделните сгради и съоръжения в 

конкретните териториално-устройствени зони. В този аспект 

съществуващите дадености и ограничения не предоставят големи 
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възможности за алтернативи, понеже приетите решения в повечето 

случаи са единствено възможните. 

7.1. Алтернативи за капацитет на урбанизираните терени и 

отражението им върху предмета на опазване в защитените зони 

Възможно е при проектирането на обслужващи сгради и 

съоръжения в урбанизирани терени, броят им да бъде намален. 

Последното обаче ще доведе до ниска икономическа ефективност, а 

в крайна сметка това няма да доведе до подобрение в показателите 

на зооценозите в 33, поради урбанизирания характер на терена, 

предвиден за реализация на съответното ППП или ИП. 

7.2. За мерки, ограничаващи въздействието върху 

местообитанията и видовете, предмет на опазване в 

разглежданите защитени зони 

Разгледани са алтернативи с цел ограничаващи въздействието 

върху местообитанията и видовете от защитените зони, за избор на 

други терени в и извън защитени зони. Това веднага би довело до 

усвояването на нови територии, възможно отнемане на 

местообитания на консервационно значими видове, допълнително 

натоварване на околните терени, прогонващ ефект и намаляване на 

възможностите за поемане на изместените видове от планираните 

териториално-устройствени зони в ОУПО Русе. 

Разгледаните алтернативи за извършване на строителни дейности 

спрямо размножителния сезон на птици и бозайници, допускат 

извършването на строителна дейност по време на гнездовия и 

размножителния период, което би довело до допълнително шумово 

натоварване, вероятно прогонване и компрометиране на 

размножителния процес при гръбначни и безгръбначни животни и 

избягване на предходното въздействие, с изпълнение на 

строителството извън размножителния сезон. 

7.3. Нулева алтернатива. 

Нулевата алтернатива е свързана с неизпълнение на ОУПО Русе. 

Според т. 8 на Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, 
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“нулевата алтернатива” е описание на настоящото състояние и 

последиците от него в случаите, когато плановете, програмите, 

проектите или инвестиционните предложения, които се предлагат 

не могат да бъдат осъществени. При „нулевата алтернатива” ще се 

запази сегашното екологично състояние на местообитанията на 

видовете бозайници, земноводни и влечуги. При прилагането на 

мерките за намаляване на очакваните незначителни по степен 

отрицателни въздействия, то въздействията върху видовете, 

предмет на опазване в защитените зони ще са в достатъчно ниска 

степен, близка до въздействието от реализацията на нулевата 

алтернатива. 

Нулевата алтернатива във всички случаи ще бъде най-

благоприятната възможност от гледна точка на опазване на зоните. 

От друга страна обаче, ако дадена територия (напр. пасище, мера), 

не се поддържа по определен начин, то в резултат на сукцесията, 

след определен период неминуемо ще е налице самозалесяване с 

дървесно-храстови видове, в последствие ще настъпят промени в 

съотношението им, което от своя страна ще повлияе на степента и 

скоростта на заемане на откритите площи. По такъв начин 

пасищния характер на дадена територията ще се трансформира в 

преходна към горска растителност, което също би било загуба на 

открити местообитания, подходящи за дадени видове, предмет на 

опазване в зоната - напр. за вида лалугер. 

Такава тенденция в развитието на растителната покривка на даден 

терен е доста вероятна, предвид недостатъчния брой диви копитни 

бозайници или домашен добитък,които чрез пашуване да 

поддържат полуестествения характер на пасищата. 

Накратко освен нулевата алтернатива, съществуват още две 

възможни алтернативи. 

Първата възможна алтернатива за реализацията на плана е 

прилагането му, без да бъдат приложени смекчаващите мерки 

предложени в точка 6. 

Втората алтернатива за реализацията на плана, с цел запазване на 

площите и естественото състояние на природните местообитания, 
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местообитанията на целевите животински видове и техните 

популации, предмет на опазване в защитените зони на територията 

на Общината, която е реализиране на плана с прилагане на 

предложените в т. 6 смекчаващи мерки за предотвратяване, 

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните 

въздействия от осъществяване на проекта за ОУПО Русе: 

Таблица 7.1.: Алтернативи 

Алтернативи 

Природни местообитания и 

целеви животински видове, 

за които остават известни 

въздействия въпреки 

възможните мерки за 

смекчаване 

Възможност за 

компенсиране 
Извод 

Нулева 

Има въздействия в рамките на 

съществуващото антропогенно 

натоварване 

Не се предвижда 

Изпълнява 

изискванията 

на чл. 6 на 

Директива 

92/43/ЕИО 

Вариант 1 

Въздействия върху природните 

местообитания и тези на 

целевите животински видове. 

Те ще са  в резултат на 

реализация на предвиденото 

устройствено планиране, което 

от своя страна ще предизвика 

формирането на кумулативно 

въздействие. 

Без прилагане на 

смекчаващите 

мерки 

Не се 

изпълняват 

изискванията 

на чл. 6 на 

Директива 

92/43/ЕИО 

Вариант 2 

Въздействия върху 
природните местообитания и 
тези на целевите животински 
видове. Те ще са в резултат на 
реализация на предвиденото 
устройствено планиране, което 
от своя страна ще предизвика 
формирането на кумулативно 

въздействие. 

Могат да бъдат 

приложени 

допълнителни 

смекчаващи мерки 

вързани с 

възстановяване и 

опазване на 

растителността и 

местообитанията 

Изпълнява 

изискванията 

на чл. 6 на 

Директива 

92/43/ЕИО 

С предлагането на втория алтернативен вариант, с който при 

реализиране на плана с прилагане на предложените в т. 6 от 

смекчаващи мерки в настоящия ДОСВ, се цели да бъде 

предотвратено в максимална степен в защитените зони по НАТУРА 

2000 на територията на община Русе, влошаване на състоянието на 

естествените природни местообитания, както и на популациите на 
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животинските видове, предмет на опазване в рамките на 

защитените зони. 

Предвид даденото заключение относно степента на очакваното 

отрицателно въздействие на оценявания ОУП, то реализирането му 

не е по-лоша алтернатива за защитените зони. 
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8. Картен материал с местоположението на всички елементи на плана, програмата и 

проекта/инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи; 

Карта 8.1 – ОУПО Русе – ландшафти и зелени системи  
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Карта 8.2. – Инвестиционни предложения в защитените зони от мрежата на Натура 2000  BG0000608 

„Ломовете“ и BG0002025 „Ломовете“  в Община Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: 

1. Разнообразяване на дейности по третиране на отпадъци на съществуваща площадка 
2. Частично възстановяване на съществуваща рибовъдна ферма за топлолюбиви видове риби 
3. Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за пи с идентификатор 63427.268.30 по КК и КР на гр. Русе, с цел създаване на устройствена основа за 

изграждане на търговско-сервизна база 
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Карта 8.3. – Инвестиционни предложения в защитените зони от мрежата на Натура 2000  BG0000168 

„Лудогорие“  и BG0002062 „Лудогорие“  в Община Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП - Път II-23 Русе-Кубрат-Исперих-Дулово от км 0+030 до км 46+771 - Основен ремонт 
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Карта 8.4.  Защитени зони BG0000608 „Ломовете“ и BG0002025 „Ломовете“  
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Карта 8.5. Защитени зони BG0000168 „Лудогорие“ и BG0002062 „Лудогорие“  
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Карта 8.6. защитена зона BG0000529 „Мартен – Ряхово“ и Защитена местност  „Алеко-Телика“ 
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Карта 8.7.   Защитени зони BG0000608 „Ломовете“ и BG0002025 „Ломовете“ в границите на Община Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 133 от 142 

 

Карта 8.8. Защитени зони BG0000168 „Лудогорие“ и BG0002062 „Лудогорие“ в границите на община Русе 
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9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие 

съобразно критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС; 

Пълна характеристика на ОУП беше представена в т. 1, а 

характеристиката на аналогични инвестиционни предложения с 

оглед изясняване на кумулативен ефект в т. 2.  С реализацията на 

бъдещи ИП на ОУПО Русе не се очаква да бъдат значително 

засегнати и увредени видове птици и техните местообитания, 

местообитанията на видове и типовете природни местообитания, 

предмет на опазване в защитените зони. 

Експлоатацията на обектите и съоръженията и урбанизиране на 

една малка част от терените в зоните, предполага увеличаване на 

антропогенното натоварване, което се очаква да бъде в рамките на 

емкостта на формираните екосистеми. 

Имайки предвид изяснените подробно в т. 3 описания на 

елементите на ОУПО, 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, както и пълното описание и 

характеристика на защитени зони BG0000608 „Ломовете“ , 

BG0000168 „Лудогорие“ и BG0000529 „Мартен – Ряхово“ по 

Директивата за местообитанията и BG0002025 „Ломовете“ и 

BG0002062 „Лудогорие“ по Директивата за птиците представени в т. 

4, се налага заключение в съответствие с изводите направени в края 

на изложението в т. 5.: 

 Реализацията на ОУПО Русе в посочените терени и граници не 

влиза в грубо противоречие и не нарушава целите за 

обявяването и определянето на защитените зони; 

 Степента на въздействие върху защитени зони BG0000608 

„Ломовете“ , BG0000168 „Лудогорие“ и BG0000529 „Мартен – 

Ряхово“ по Директивата за местообитанията и BG0002025 

„Ломовете“ и BG0002062 „Лудогорие“ по Директивата за 

птиците, ще е минимална и незначителна, свързана със 

засиления антропогенен натиск, в резултат, на което се очаква 

шумово и светлинно въздействие; 
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 Дейностите не засягат находища и местообитания на редки, 

ендемични и включени в приложенията на Закона за 

биологичното разнообразие растителни и животински 

видове; 

 Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и 

постоянни за зоните видове; 

 Благоприятното природозащитно състояние на растителните 

и животински видове, които са от значение за Общността, 

няма да бъде изменено. Няма да се засегне по никакъв начин и 

да се въздейства върху включените в предмета на опазване в 

зоните видове и техните местообитания. Структурата, 

функциите и целите на зоните няма да бъдат нарушени, както 

и връзката по между им и с останалите зони от екологичната 

мрежа; 

 Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, 

защитени и ендемични видове, както и няма да бъде влошена 

структурата и динамиката на популациите им; 

 Реализацията на ОУПО Русе няма да предизвика такива 

сукцесионни процеси, водещи до мащабна промяна на 

видовия състав или в условията на средата - химически, 

хидроложки, геоложки, климатични или други промени; 

 Във връзка с изложеното, се налага заключението, че степента 

на въздействие на ОУП, върху предмета на защитените зони се 

ограничава единствено до безпокойство, което ще е с 

постоянно времетраене, но с ниска интензивност. 
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Таблица 9.1. за степен на въздействието върху местообитания и 

видове: 

Степен на 
въздействия 

върху 
местообитани
я и популации 
на видовете - 
предмет на 
опазване 

Степен на 
въздействия върху 
природозащитнит
е цели и целостта 
на защитената 

зона 

Възможни 
смекчаващ
и мерки 

Наличие на 
алтернативни 
решения и 

възможности за 
промени 

ниска ниска да 

По отношение 
на площадките - 

не; 
По отношение 

на 
разположениет
о на сградите, 
технологията, 
времето на 

строителство - 
да 

Всички 
алтернативи са 
разгледани. 

 

Описанието и анализът на вероятността и степента на въздействие 

на ОУПО Русе върху предмета и целите на опазване на защитените 

зони са направени на база характеристиката на флората, фауната и 

формираните вторични екосистеми върху терените на имотите и 

площадките след извършени терени проучвания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

С изграждането, реализацията и експлоатацията на ОУПО Русе 

НЯМА ДА БЪЛЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА 

ОПАЗВАНЕ на  BG0000608 „Ломовете“ , BG0000168 „Лудогорие“ и 

BG0000529 „Мартен – Ряхово“ по Директивата за местообитанията и 

BG0002025 „Ломовете“ и BG0002062 „Лудогорие“ по Директивата за 

птиците. 
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10. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Наличие на 

обстоятелства по чл. 335 ЗБР, включително доказателства за 

това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 

346 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на 

опазване на съответната защитена зона ще бъде значително 

увреден от реализирането на плана, програмата и проекта или 

от реализирането и експлоатацията на инвестиционното 

предложение и че не е налице друго алтернативно решение; 

Предвид направеното заключение, не са налице обстоятелства за 

прилагане на чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие. 

 

11. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) 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; 

Оценката на въздействието е извършена въз основа на 

нормативната база по българското екологично законодателство, 

адаптирано с европейското - Закона за опазване на околната среда, 

Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените 

                                                
5 Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Изключение от разпоредбата на чл. 32, ал. 1 се допуска 
само по причини от първостепенен обществен интерес и когато не е налице друго 
алтернативно решение. 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Ако съответната защитена зона включва приоритетен тип 
природно местообитание и/или местообитание на приоритетен вид, то за осъществяване на 
изключението по ал. 1 могат да бъдат валидни само съображения във връзка с човешкото 
здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда, а когато 
такива не са налице, изключение по ал. 1 може да бъде допуснато само при получаване на 
положително становище от Европейската комисия. 
6 Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) В случаите по чл. 33 възложителят на плана, 
програмата, проекта или инвестиционното предложение взема компенсиращи мерки за 
осигуряване на целостта на Националната екологична мрежа, преди реализацията на плана, 
програмата, проекта или инвестиционното предложение. 
(2) Мерките по ал. 1 се състоят в опазване или възстановяване на същия тип природно 
местообитание или местообитание на същия растителен или животински вид: 
1. на друго място в увредената защитена зона; 
2. в разширение на същата или разширение на друга защитена зона; 
3. в нова защитена зона. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Разходите по осъществяване на мерките по ал. 1 се поемат от 
възложителя на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение. 
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територии и произтичащите от тях нормативни документи - 

правилници, наредби и тарифи за обезщетения при нанесени 

неотстраними вреди. Ползвани са и „Червена книга на България”, 

„Орнитологично важните места в България и Натура 2000” и др. 

Методи за прогноза и оценка на въздействието: 

Проведено е теренно посещение, оглед и на определени места 

схематично картиране на местообитания от Приложение 1 на 

Директива 92/43/ЕЕС и Приложение 1 на Закона за биологичното 

разнообразие. Изследването е направено през пролетта и лятото на 

2018 г. 

Изследването на флората и фауната е осъществено по стандартната 

методика (теренни посещения в подходящи местообитания) през 

2018 г. Теренните посещениянне са направени с цел да се 

осъществява пълно картиране на флората и фауната, а за да се 

провери на място състоянието на терена на природните 

местообитания и местообитанията на видовете. Събраните данни са 

послужили като потвърждаване и допълване на известните 

публикувани и непубликувани данни за съответните територии. 

При оценката на въздействието върху видовете, обект на опазване, 

са използвани литературни източници основно от последното 

картиране на защитените  зони по Натура 2000 в България - 

специфична информация получена в резултат на проект: 

"Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" 

(http://natura2000.moew.government.bg/1 описващи екологичните 

изисквания на съответните видове и собствени наблюдения на 

подобен тип въздействия върху защитени зони и върху 

съответните видове и местообитания. 

Методиката за оценка се основава на изискванията на Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони, като в 

детайлите са следвани изискванията на методичното ръководство 

на Европейската комисия за Оценка на планове и проекти, 
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значително засягащи Натура 2000 места. При определяне на 

параметрите, според които се оценява въздействието,  са 

използвани резултати от изработеното Ръководство за определяне 

и установяване на благоприятния природозащитен статус на 

видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО (WWF, Зелени 

Балкани, МОСВ и др. 2009). Ръководството е разработено на базата 

на практиката в Европейския съюз и съобразено с особеностите на 

прилагане в България, доколкото това е необходимо. Степента на 

въздействие е оценена на базата на стандартните критерии за 

оценка на въздействията, залегнали в Европейските директиви - 

дългосрочност, обратимост, периодичност, кумулативност, тип на 

въздействие (основно, вторично), възможност да бъдат приложени 

смекчаващи/компенсиращи мерки. За улеснение е въведена 10-

степенна скала, която да визуализира степента на въздействието. 

Скалата е разработена за целите на извършване на ОВОС, прилагани 

в Европейския съюз, прилагана е в България при разработването на 

стратегическата екологична оценка на Националната програма за 

развитие на селските райони, в която са подлагани на оценка 

конкретни мерки и дейности в програмата. 

Директивата за хабитатите с високо качество: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/do

cs/AA_case_study_compilation.pdf). 

При определяне на засегнатите площи е работено в среда на 

Географски информационни системи. 

Не са срещнати трудности при набирането на необходимата 

информация. 
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планове и програми в България” MATO/BG/91. 

18. Симеонов, С. 1978. Птици. - В: Вълканов, А., Маринов, X., Данов, 

X., Владев, П. (ред ), Черно море. Книгоизд. Георги Бакалов, Варна. 

19. Симеонов, С., Т. Мичев. 1985. Съвременно разпространение и 

численост на бухала Bubo bubo в България. - Екология, 15. 

20. Симеонов, С., Т. Мичев. 1991. Птиците на Балканския 

полуостров. Полеви определител. Изд. Петър Берон. 

21. Симеонов, С., Т. Мичев, Д. Нанкинов. 1990. Фауна на България. 

Птици. Т. 20. Aves. Част I. С., АП "Проф. М. Дринов". 

22. Спиридонов, Ж., Н. Спасов. 1993. Едри бозайници. - В: 

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. 

Основни доклади, том 2. Програма за подържане на биологичното 

разнообразие. 

23. Червена книга на Н.Р.България, 1984. т. 1. Растения, С., БАН. 

24. Червена книга на Н.Р.България, 1985. т. 2. Животни, С., БАН. 

25. Янков П. (отг. Ред.) 2007. Атлас на гнездящите птици в 

България. Българско дружество за защита на птиците, 

Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП. 

В изготвянето на настоящия доклад е използвана специфична 

информация получена в резултат на проект: "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни 
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местообитания и видове - фаза I" 

(http://natura2000.moew.govemment.bg/),  Стандартен НАТУРА 

2000 формуляр за BG0000608 „Ломовете“ , BG0000168 „Лудогорие“ и 

BG0000529 „Мартен – Ряхово“, BG0002025 „Ломовете“ и BG0002062 

„Лудогорие“, ГИС информация използвана за картиране 

местообитанията и оценка на националните площи/популации за 

нуждата на НАТУРА 2000 и полеви теренни проучвания. 

 

12. Документите по чл. 9, ал. 2 и 3. 

 

ИЗГОТВИЛИ: 

 инж. Цонка Христова  

/еколог-лесовъд, експерт по биологично разнообразие, 

защитени територии и НЕМ/ 

 

 инж. Милко Белберов  

/лесовъд, експерт по биологично разнообразие, защитени 

територии и НЕМ/ 

 

Еберхард Унджиян 

/биолог, експерт зоолог/ 
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