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1. АНОТАЦИЯ НА ОУП НА ОБЩИНА ИВАНОВО 

1.1 ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Настоящата оценка се извършва на основание чл. 6 (3) и 6 (4) на Директива 92/43/ЕИО, чл. 
31-34 на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  
 
Оценката за степента на въздействие на ОУП на община Иваново е изготвена на основание 
писмо на РИОСВ – Русе № А04848/17.09.2013 г. и в съответствие с изискванията на Закона 
за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91/2002г., изм. и доп.), Закона за биологичното 
разнообразие (Обн. ДВ. бр.77/2002 г., изм. и доп.), изискванията на Директиви 79/409/ЕИО и 
92/43/ЕИО и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 
на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 2012 г. 
Използвана е най-добрата налична информация за провеждане на оценката. Отчетена е 
връзката между чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕИО, изискващ оценка на последствията за 
целостта и целите на всяка една зона и мрежата като цяло от една страна, и чл. 2 (2) на 
Директивата посочващ, че мерките предприети по тази директива следва да водят до 
опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус на видовете и 
местообитанията.  
 
В  съответствие с целостта и целите на защитените зони от значение за общността, са 
тълкувани в светлината на подробните параметри за благоприятен природозащитен статус 
(БПС) на природните местообитания и видовете, разработени в съответствие с 
определенията на чл. 1 на Директивата в рамките на Българо-холандския проект по 
програмата МАТРА BBI. В тази част, особено важни са параметрите за БПС популация в 
зоната (само за видове), площ на местообитания в зоната (за природни местообитания и 
видове), структура и функции на местообитанията. Параметрите към критерии бъдещи 
перспективи сами по себе си в повечето случаи представляват въздействия.  
 
Освен общите параметри за благоприятен статус на всеки вид и местообитание, са оценени и 
въздействията на структури, функции и роля, важни за съответните видове и местообитания.  

 
При оценка на въздействията, по отношение на количествените параметри - площ на 
местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация на 
видове за референтни стойности са взети стойностите при научно описание на зоната, но не 
и преди ратифициране на договора за присъединяване към ЕС (април 2005). При оценката на 
възможностите за възстановяване се оценява реалистичността на това изискване. Това 
означава, че където в миналото е имало трайно унищожаване на площи на местообитания, 
дори съгласно параметрите за благоприятен статус, да се изисква възстановяване. Такива 
трайно увредени площи без реални възможности за възстановяване не се включват в 
референтните стойности за площ и популация /напр. изградена инфраструктура и други 
застроени територии/. 

 
По отношение на параметрите за качество и състояние на местообитанията (параметри в 
рамките на критериите „структура и функции”), референтните стойности на параметрите се 
прилагат и спрямо вече съществуващи съоръжения. Така например въздействията от 
фрагментацията и унищожение на местообитанието в миналото от съществуващата 
инфраструктура се отчитат при оценката на кумулативните ефекти.  
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Предмет на ОСВ е общият устройствен план-предварителен проект на община Иваново 
/ОУПО/. ОУПО обхваща цялата територия на общината, възлизаща на 495451.538 дка, като в 
границите й се включват части от 4 защитени зони по смисъла на ЗБР – две за защита на 
дивите птици и две за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 4 
по смисъла на закона за защитените територии – един природен парк, 2 природни 
забележителности и една защитена местност. 

   
Информация за Възложителя  
 
Име - Община Иваново;  
Георги Миланов, Кмет на Община Иваново;  
 
Пълен пощенски адрес  
с. Иваново, област Русе, п.к. 7088, ул.“Олимпийска“ 75    
 
Тел., факс., e-mail  
тел.: (08116) 22 53; факс: (08116)  28 70 
e-mail: оbs@ivanovo.bg 
 

1.2 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА И ДАННИ ЗА РАЙОНА 

Територията на община Иваново притежава следните основни характеристики: 
•••• местоположение – Североизточна България, Източна Дунавска равнина, централна 

част на област Русе; 
•••• гранични общини – от север – с р. Дунав и община Русе,  от изток– община Ветово, от 

юг–с общините Цар Калоян и Две могили, от запад – с община Борово; 
•••• релеф – подчертано разнообразен, низинен, платовиден, равнинно хълмист, прорязан 

от каньонообразни долини със средна надморска височина 60м;  
•••• площ – 4955451.538 дка, /495.45 кв. км./;  
•••• население – общо 9429 жит. / февруари 2011г./; 
•••• демографско развитие – показва тенденция към намаление на населението и 

обезлюдяване; 
•••• селищна мрежа – попада в категорията на много малките общини; формирана е от 

компактни населени места, разположени около пътищата от републиканската пътна мрежа; 
представена е 13 села, от които 1 голямо село, 2 средни, 5 малки и 5 много малки села;  

••••   застрояване – предимно свободно в урегулирани имоти;                           
•••• климат – умерено-континентален със студена зима и сухо и горещо лято; 

средногодишно валежно количество – 550-600мм с интензивни пролетни валежи; 
преобладаващи са ветровете от североизток и югозапад;  средногодишна скорост – 1.8-3.0 
м/сек; 

•••• повърхностни води – много висок хидроложки потенциал, представен от граничната 
водна артерия – р. Дунав и водосбора на р. Русенски Лом с притоците – Бели Лом и Черни 
Лом; речните легла са с малък наклон, меандри и каньоновидни форми;  

•••• подземни води – богат потенциал от безнапорни, порови и карстови води; 
•••• водни площи – по поречието на реките са разположени множество естествени езера, 

микроязовири, рибарници; 
•••• минерални води – няма установени;  
•••• почви – плодородни, доминират черноземите, следвани от алувиалнни и алувиално-

ливадни  и сиви горски почви;    
•••• полезни изкопаеми – богати запаси от нерудни полезни изкопаеми; не са открити 

рудни полезни изкопаеми;   
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•••• флора, фауна – показва подчертано разнообразие; в района на Ломовете са установени 
около 900 вида представители на флората, между които 30 балкански и 1 български 
ендемити; представителите на фауната са с изключително разнообразие както по отношение 
на птиците, така и по отношение на земноводни и влечуги, риби и безгръбначна; 
територията на Иваново е значимо орнитологично място; 

•••• горски фонд – заема 15.16% /75112 дка/ от територията на общината, съсредоточени в 
източната и южната й част; преобладават широколистни видове – благун, зимен дъб, цер, 
бряст, явор, топола, върба;  

•••• лов и риболов – добри условия за развитие; разнообразие на видове, обект на лов 
/зайци, лисици, диви свине, фазан, яребица, пъдпъдъци/ и риболов; /щука, уклей, сом, 
костур, черна мряна, бяла мряна, речен кефал,/; 

•••• икономическа структура – аграрно-промишлена; аграрния сектор е с растениевъдно-
животновъдна насоченост; индустриалния сектор е представен от обекти на хранително-
вкусовата промишленост, металообработване, шивашка промишленост; развитие напоследък 
има при хотелиерството и ресторантьорството;  

•••• земеделски фонд - заема повече от три четвърти от общинската територия – 76.97 %, а 
в землищата на селата Божичен, Красен, Пиргово, Сваленик, Тръстеник и Червен покриват 
повече от 80 %; отглеждат се основно зърнени култури пшеница, ечемик, царевица и от 
техническите култури – слънчоглед; напоследък се наблюдава инвестиционно активност, 
свързана със засаждането и обновяване на лозови масиви в землищата на селата  Нисово,  
Пиргово и  Мечка; животновъдството е слабо развито, отглеждат се главно говеда, овце, 
кози, птици и др. перспективен отрасъл е биволовъдството и пчеларството;  

•••• отдих и туризъм – общината разполага с много богат и разнообразен  туристически 
потенциал, относително добре развит; с най-голяма значимост са Археологическите 
резервати „Скални църкви при Иваново” и „Средновековен град Червен”, както и  Природен 
парк „Русенски Лом”;  

•••• зелена система – общественото озеленяване в с. Иваново и в съставните села е добро; 
благоустройството на населените места е в сравнително добро състояние 

•••• пътна мрежа – добре развита, с висока гъстота; пътната инфраструктура е представена 
от републикански и общински пътища, с конфигурация, обусловена от спецификата на 
релефа; 

•••• ж.п. мрежа - представена е от част от единична, електрифицирана ж.п. линия Русе-
Бяла-Горна Оряховица-Подкова с две спирки на територията на общината; 

•••• въздушен транспорт – край с. Щръклево е изградено летище на ВВС и Гражданска 
авиация; разполага с добра материална база; не се експлоатира; 

•••• воден транспорт -  на територията на общината има 2 пристанища, които не разполагат 
с приемни сгради и са закрити; 

•••• водоснабдяване – всички населени места са водоснабдени от водоизточници и 
водоснабдителни системи; водоснабдяването се осъществява от 26 водоизточника с общ 
дебит 132л/сек; водопреносната мрежа е в лошо техническо състояние, което е свързано с 
чести аварии и загуби на вода; 

•••• канализация – няма изградена канализационна мрежа; няма системи за пречистване на 
отпадъчните води; отпадните води заустват в септични ями и попивни кладенци; 

•••• хидромелиоративна система - в миналото е била изградена мощна напоителна 
система, днес напълно амортизирана и почти заличена;  

•••• ВЕИ - на територията на общината са изградени 2 фотоволтаични парка – в землището 
на с. Табачка и северно от с. Щръклево;  

•••• топлоснабдяване, газоснабдяване – отоплението се извършва чрез индивидуални 
отоплителни системи на дърва, въглища /брикети/ нафта; през територията на общината 
преминава магистрален газопровод; няма газифицирани обекти;  
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•••• КИН – значително историческо нематериално и материално, недвижимо и движимо 
културно наследство с неравномерно териториално разпределение, важен ресурс за 
развитието на общината;  

•••• риск от природни бедствия и аварии – с потенциален риск от бъдещо речно 
наводнение са с. Нисово от р. Бели Лом, с. Сваленик от р. Мали Лом, селата Червен и Кошов 
от р. Черни Лом и с. Красен от р. Русенски Лом; високите пролетни води на р. Дунав 
предизвикват наводняване и заблатяване на крайбрежните низинни територии в землищата 
селата Мечка и Пиргово.  

 

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЕКТА ЗА ОУП  

ОУП е разработен в изпълнение на Решение № 242, взето по протокол № 28 от 23.05.2013 
година на Общински съвет Иваново за изработване на ОУПО и проведена процедура по 
възлагане на ОУПО. Планът се изготвя на основание на чл. 105 от Закона за устройство на 
територията на (ЗУТ) и § 123 от Преходни и заключителни  разпоредби на същия закон. 

ОУП се разработва въз основа на Планово задание, както и на допълнителна информация, 
свързана с устройството на съответната територия, осигурена от централните и териториални 
администрации и експлоатационни дружества.  

Докладът за Оценка на въздействие на ОУПО върху предмета и целите на опазване на 
защитените зони, представлява неделима част от Доклада за екологична оценка и има за 
задача да анализира и коментира евентуалните въздействия от предвижданията на плана 
върху тях, както и да посочи мерките, необходими за преодоляване на евентуални 
неблагоприятни въздействия от определени устройствени предложения. 

Защитените зони от Европейска екологична мрежа Натура 2000 на територията на 
община Иваново са: 

� част от територията на ЗЗ „Ломовете” с код BG0000608 (пореден № 1158) за опаз-
ване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Обявена е със Заповед № РД-
562 от 05.09.2008 год. Площта й е 32 488.93 ха, от които 14 178.9 ха са на територията на 
община Иваново и обхващат значителни части  от землищата на селата Божичен, Иваново, 
Кошов, Красен, Нисово, Сваленик, Табачка, Церовец, Червен и Щръклево. Предмет на 
опазване са: 15 вида природни местообитания; 51 вида птици, 18 вида бозайници, от които 12 
вида прилепи; 7 вида земноводни и влечуги; 7 вида риби; 10 вида безгръбначни и 2 вида 
растения. 

� част от територията на ЗЗ „Ломовете” с код BG0002025 (пореден № 1157) за опаз-
ване на дивите птици. С Решение на МС № 335/26.05.2011 год., обнародвано в ДВ бр. 
41/2011 год. Защитената зона се припокрива със ЗЗ „Ломовете” BG0000608 за опазване на 
природните местообитания. Площта й 33 451.22 ха, от които 15 137.8 ха са на територията на 
община Иваново и обхващат значителни части  от землищата на селата Божичен, Иваново, 
Кошов, Красен, Нисово, Сваленик, Табачка, Церовец, Червен и Щръклево. От РИОСВ-Русе 
през 2011 г. е поставено началото на изработването на интегриран План за управление на 
горните две зони „Ломовете”, като са извършени основните проучвания; 

� част от територията на ЗЗ „Рибарници Мечка” с код BG0002024 (пореден № 1271) 
за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-561/05.09.2008 год. Площта й е 
2737,95 ха, от които 560.5 ха са на територията на община Иваново в землището на с. Мечка. 
Припокрива се почти напълно с ЗЗ „Батин” BG0000232 за опазване на природните 
местообитания. 
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� част от територията на ЗЗ „Батин” с код BG0000232 (пореден № 1028) за опазване 
на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Обявена е със Заповед № РД-562 
от 05.09.2008 год. Площта й е 2691,36 ха, от които 549.5 ха са на територията на община 
Иваново в землището на с. Мечка. Предмет на опазване са 10 вида природни местообитания; 
13 вида птици, 7 вида бозайници, от които 3 вида прилепи; 3 вида земноводни и влечуги; 12 
вида риби и 6 вида безгръбначни. 

1.4 ЦЕЛ НА ОУП  

Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова 
основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с целите на 
социално-икономическото й развитие и със специфичните местни природни, културно-
исторически, туристически и други ресурси. 

Целите, чието изпълнение предпоставя постигането на главната цел се съобразяват с 
принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равновесие, икономически 
растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси. Те са:  

••••  Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на 
територията на общината в граници и структурни форми, които да не накърняват качестве-
ните характеристики, цялостността и стабилността на природната й среда.  
••••  Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране през следващите 

планови периоди на стратегическите и програмните документи по Закона за регионално раз-
витие – Националната концепция за пространствено развитие, Регионалния план за развитие 
на Северния централен район за планиране, областната стратегия и общинския план за 
развитие, както и секторни програми, планове и проекти на общинско и по-високо 
териториално ниво.  
••••  По-нататъшно изграждане и техническо съоръжаване на жизнената среда в населените 

места в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при осигуряване 
на баланс между общностния и частните интереси. 
••••  Съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на цен-

ното природно и на културното наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно сти-
мулиране при развитието на всички системи.  
 
Задачите на общинския общ устройствен план са регламентирани с Наредба №8 на МРРБ за 
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и включват: 

•••• Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение 
на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните 
територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените 
територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназ-
начение.  
•••• Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по предход-

ната точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, изпол-
зване, изграждане и развитие като се извършва устройствено зониране и се съблюдават 
режимите, установени със специални закони. 
•••• Усъвършенстване на  мрежата на социалната инфраструктура с отчитане на новите 

формации за отдих, спорт и туризъм и евентуални други селищни образувания. 
•••• Обосноваване по-нататъшното развитие на мрежите и съоръженията на 

комуникационно-транспортната инфраструктура на общината с оглед подобряване 
вътрешните връзки между населените места и външната й свързаност. 



 
9 

•••• Обосноваване по-нататъшното развитие и доизграждане на мрежите и съоръжения на 
системите на техническата инфраструктура на общината, както и връзките им с териториите 
на съседните общини. 
•••• Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими природ-

ни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство 
и защита. 
•••• Регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни и други 

ресурси на територията на общината с оглед опазването на природната й среда. 
•••• Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-

историческото наследство и природните забележителности. 
•••• Определяне на мероприятия за възстановяване на нарушени територии, както и на 

евентуално необходими ландшафтноустройствени мероприятия.  
 

Общите постановки на прогнозата за пространствено развитие на функционалните 
системи, заложени в ОУПО, са следните: 

–  по отношение на система „Обитаване” , отчитайки,  че в жилищните територии в 
настоящите граници на селата са налице значителни териториални резерви, за осигуряване 
потребностите на постоянното население, както и за изграждане на фондове, отговарящи на 
търсенето на т.нар. „второ жилище”, ОУПО  не предвижда разширяване на жилищните 
територии, определени с предходни планове. Изключение прави само проектното 
разширение на жилищната територия в южната част на с. Сваленик, за включване в 
границите на селото на дворни места със съществуващо застрояване, останали извън 
регулация по действащия подробен устройствен план (обща площ 1,4 ха). Устройственото 
зониране в границите на населените места се съобразява в максимална степен със заварените 
преобладаващи начин и характер на застрояването и действащите подробни планове; 

–  по отношение система „Труд” - ОУПО запазва съществуващите територии и обекти 
във всички землища, свързани с полагането на труд, отнасящи се и към трите стопански 
сектора. Основен поземлен ресурс за доизграждане на инфраструктурата, обслужваща 
първичния и вторичния сектори, осигуряват бившите стопански дворове. За стимулиране 
развитието на дейностите в съответствие със стратегическите приоритети, се предвижда 
устройство и на допълнителни територии общинска, държавна и частна собственост за 
незамърсяващи производствено-складови дейности и за инфраструктура на логистиката и на 
селското стопанство. Такива са насочени в землищата на населените места с концентрация на 
население, с подходящо разположение в земеделски територии и с добра обслуженост с 
автомобилен, ж.п. и въздушен транспорт. Такива примери са землищата на Щръклево, 
Иваново, Тръстеник, Пиргово, Божичен, Мечка. Във връзка с възможностите за осигуряване 
на интермодално транспортно обслужване и наличните териториални ресурси (в т.ч. 154,2 ха 
бивш военен терен с отпаднала функция в условията на конверсия), най-мащабно е 
разширението на зоните за производствени и складови дейности и логистика в землището на 
Щръклево, общо с 216, 4 ха. Като терени със собствен устройствен режим се запазват 
съществуващите животновъдни ферми, както и обектите, свързани с горскостопанските 
дейности и комуналното стопанство; създават се възможности за устройство на нови терени 
с посочените статут и предназначение. За осигуряване на устойчиво развитие на първичния 
сектор, е предвидено въвеждане на режим за ограничаване промяната на поземлени имоти в 
земеделски и горски територии, отговарящи на набор от критерии. Предвижданията на 
ОУПО относно местата за полагане на труд в отраслите на „третичния сектор” произтичат от 
необходимостта за осигуряване на качествено и рентабилно съвременно обслужване на 
населението, на временно пребиваващите и на транзитно преминаващите през общинската 
територия; 

–  по отношение системата „Отдих”  е планирано развитието на озеленени територии, на 
територии за рекреационни дейности и територии за спорт и развлечения, които в 
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преобладаващата си част са предназначени за осигуряване на разнообразни условия за отдих, 
рекреация, спорт и създаване на допълнителни атракции за местното население, както и за 
стимулиране на различни форми на туризма. Съобразени са местата и териториалният обхват 
на вече реализираните инвестиции. Взети са предвид и режимите, определени в Плана за 
управление на ПП “Русенски Лом“. Конкретните предвиждания на ОУПО са:  

•••• запазване на всички съществуващи и отредени с регулационните планове озеленени 
площи и изграждане на нови озеленени площи за широко обществено ползване край 
Щръклево, Кошов и Нисово, за които в действащите планове липсват съответните 
отреждания; 

•••• запазване на спортните обекти в и край населените места  и предвиждане на нови 
такива в селата Красен, Червен, Божичен и Нисово, в които няма такива обекти; 

•••• запазване на териториите за рекреационни дейности и създаване на нови такива в 
Крайдунавската част, в Поломието, вкл. формира на рекреационна зона „Старото Иваново“ 
върху част от бившето селище на подхода към парка и археологическия резерват; 

•••• Определяне на статут на вилни зони на усвоените земи по параграф 4 на ПЗР от 
ЗСПЗЗ;. 

 
–  по отношение системата „Обществено обслужване”  се запазват териториите, 

предназначени за социална инфраструктура, а за нейното развитие са посочени свободните 
общински сгради фонд в селата (нефункциониращи училищни и други обществени сгради). 
Освен това са определени и територии за развитие на извънселищни съсредоточия на обекти 
за периодично и епизодично обслужване, както и за туристическа инфраструктура край 
основните транспортни артерии ; 

–  по отношение развитието на „Зелената система” , освен посочените по-горе селищни 
и извънселищни паркове, ОУПО е предвидил и други елементи на зелената система за 
широко и специфично ползване, като: 

•••• определени като „зони за защита от урбанизация” са горските територии, заети от 
защитни и специални гори; 

•••• определени са територии за защитно и изолационно озеленяване, в т.ч. по проте-
жението на пътища;  

•••• предвиден е режим за опазване на естествените обраствания на крайбрежията на 
водните обекти, като елемент на ландшафта и с оглед екологичното им значение; 

•••• определени са изисквания за устройство на гробищните паркове и са посочени места 
за разширение или изграждане на нови гробища, където капацитетът на съществуващите е 
изчерпани;   

–  по отношение културното наследство: с ОУПО се създават условия за неговото 
опазване и реализация на потенциала му като фактор на социалното и икономическо 
развитие. Идентифицирани са обектите на наследството, респ. техните характеристики, 
статут, състояние, степен на проученост и на социализация. Описани са устройствените 
изисквания, осигуряващи тяхното бъдещо опазване и социализация, в зависимост от 
разположението им в и извън населените места. По отношение археологическите ценности 
извън населените места са предложени временни режими за опазване на ценностите, за 
прилагане до окончателно определяне на такива от компетентния орган по ЗКН. Посочени са 
онези недвижими културни ценности, които имат необходимите качества за експониране и 
включване в туристическите маршрути; 

–  по отношение системата „Техническа инфраструктура” ОУПО е създал 
устройствени условия за: 

•••• преминаване на транспортни направления с национално и международно значение; 
•••• усъвършенстване и доизграждане на пътната мрежа и връзките между населените 

места, селищни образувания и към територии за отдих и спорт; 
•••• за изграждане на обходи на населени места, с оглед подобряване на транспортната и 

екологичната обстановка и повишаване на сигурността; 
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•••• запазване на ж.п. инфраструктурата с възможности за подобряване на техническите й 
характеристики;  

•••• запазване на инфраструктурата на въздушния транспорт с възможности за 
подобряване на техническите й характеристики, с оглед възможностите за възстановяване 
ползването и за нуждите на търговското и гражданското въздухоплаване;  

•••• запазване на инфраструктурата на водния (речния) транспорт с възможности за 
подобряване на техническите й характеристики, с оглед възможностите за възстановяване 
ползването и за нуждите на пътническото и търговското корабоплаване, както и за 
стимулиране на круизния туризъм, водните спортове и атракции;  

•••• за развитие на „меки” форми за придвижване и като атракция; 
•••• реконструкция на съществуващата и изграждане на нова, модерна В и К и 

енергоснабдителни инфраструктури, осигуряващи потребностите на населението и временно 
пребиваващите; 

•••• пестеливо ползване на ресурсите, незамърсяване на околната среда и прилагане на 
предписанията за геозащита. 
 
Устройствен режим на териториите (и обектите), защитени по специални закони 
Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – Натура 2000 
За земеделските територии, попадащи в защитени зони по ЗБР е предвиден режим на 
превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ, който да се прилага до влизането в 
сила на планове за управление на защитените зони, след което устройството им се съоб-
разява с общите правила за устройство, определени с настоящия ОУПО и изискванията на 
съответния план за управление. За частите, попадащи в обхвата на ПП „Русенски Лом“ се 
прилагат установените с Плана за управление режими. 
 
Предвижданията на ОУПО по отношение на горските територии, попадащи в защитени зони 
по ЗБР са аналогични с тези по отношение на земеделските земи. 
 
В границите на защитени зони по ЗБР попадат следните неурбанизирани до момента терито-
рии, включени в устройствени зони по ОУПО: 
 

Защитена зона* 
Площ на ЗЗ  
в границите  
на общината 

Устройствена зона  
/ обект / землище 

Площ на 
УЗ/ обект 

% от площта 
на ЗЗ 

BG0000608 
„Ломовете“ 
 
BG0002025 
„Ломовете” 

14178,9 ха 
  
15137,8 ха 

Од2 (землище Иваново) 7,2 ха 

0,28% 
 
 
0,27% 

Од1 (землище Кошов) 0,9 ха 
Од1 (землище Сваленик) 1,15 ха 
Од1 (землище Табачка) 1,5 ха 
Озс (землище Щръклево) 23,0 ха 
Оз (землище Щръклево) 3,66 ха 
Соо (землище Червен) 0,4 ха 
нови пътища 2,2 ха 
велоалеи 1,7 ха 

BG0000232 „Батин” 
 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 

549,5 ха 
 
560,5 ха 

Нов път  
(утвърдено трасе на ІІ-52) 

5,0 

0,91% 
 
 
0,9% 

*  Поради съвпадение на териториите на ЗЗ за птиците и ЗЗ за местообитанията в разглежданите им части, същите са 
представени в общи редове 

 
Защитени територии по Закона за защитените територии (ЗЗТ) 
ОУПО изцяло респектира границите на природния парк, природните забележителности и 
защитената местност, определени по реда на ЗЗТ. Те запазват предназначението си и подле-
жат на опазване и устройство съобразно режимите на дейности, определени  със заповедите 
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за обявяването им, респ. с плановете за управление по чл. 55 от ЗЗТ след влизането им в 
сила.  
 
Достъпът до защитените местности и природните забележителности се осъществява изцяло 
по съществуващи горски и полски пътища. Предвиждат се мероприятия по поддръжката и 
туристическо маркиране, без капитални благоустройствени работи. 
 
Отношението на ОУПО към защитените територии е напълно в унисон с природозащитното 
законодателство и в този смисъл не съдържа предвиждания, които биха представлявали за-
плаха за тяхното опазване в съответствие с целите на обявяването им. 
 

1.5 ПРОЕКТИ РЕШЕНИЯ   

Общият устройствен план на община Иваново предлага следните проектни решения по 
отношение селищните и извънселищни територии:  
 
1.5.1 Функционално предназначение и устройство на извънселищните територии  
1.5.1.1. Земеползване и устройство на териториите със земеделски земи 
С ОУПО са определени земеделските земи, чието предназначение не може да бъде променя-
но, освен в точно определени случаи. Режимът е определен за земеделските земи от І до V 
бонитетна категория, всички земеделски земи с трайни насаждения, всички земеделски земи 
с изградени системи за изкуствено напояване, земите за зеленчукопроизводство, ливадите, 
пасищата и мерите, както и полезащитните горски пояси. За тях на основание чл. 10, ал. 3 от 
ЗУТ е установен режим на превантивна устройствена защита, с който се запазва 
фактическото им ползване, без да се влошават техните качества. Този режим се отнася и за 
земеделските територии в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообр-
азие, както и за земите по § 4 от ЗСПЗЗ. Определени са случаите, в които по изключение 
промяната на предназначението е допустима, но тя не може да обхване повече от 3 дка от 
площта на имота. При изработването на подробните устройствени планове за такива имоти 
се прилагат следните нормативи:  
 
Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%) 

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

Земеделски земи по чл. 
10, ал. 3 от ЗУТ 

Зз 60 1.2 30 7.5 (2) Н не се отнася за съоръжения. 

 
Земеделските земи, които не попадат в така определения режим на превантивна защита, се 
устройват по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 
 
ОУПО третира горските територии и култивираните озеленени територии като елементи на 
единната зелена система на общината и предвижда устройването им съгласно следната фило-
софия „Постигане на балансирано съотношение между рекреационни, средообразуващи, и 
защитни функции на природните ресурси в района, опазване и съхраняване на биологичното 
разнообразие, създаване и стимулиране на регионален и национален интерес към ценностите 
в района като част от развитието на туризма и спорта в общината”.  
 
В съответствие с тази философия основните принципи на конкретното проектно решение на 
зелената система на общината са: 

– многоцелево използване на стопанските горски територии; 
– превръщане на общината в атрактивна туристическа дестинация предлагаща разнооб-

разен туристически продукт за целогодишен отдих. С оглед на това е предвидено 
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устройството на територии със засилени рекреационни функции извън границите на 
ПП „Русенски Лом”;  

– регулирано човешко въздействие в района, като се предвиждат предимно зони за еко-
туризъм с „меки” начини на предвижване, включващи и атракционен елемент – пеше-
ходно, велосипедно, на коне.  

 
1.5.1.2. Земеползване и устройство на горските територии 
ОУПО ограничава в максимална степен възможностите за промяна на предназначението на 
съществени части от горските територии за други нужди. Идентифицира много прецизно 
специалните гори по чл. 5, ал. 3 на ЗГ от всички категории: 

– включените в границите на защитените територии и защитените зони; 
– семепроизводствените насаждения и градини; горските разсадници; опитните и гео-

графски култури от горски дървесни и храстови видове; дендрариумите; научноизсле-
дователските и учебно-опитни гори; токовищата; горите до 200 м около туристичес-
ките хижи и обекти с религиозно значение; базите за интензивно стопанисване на ди-
веча; 

– горите с рекреационно значение, за поддържане на ландшафта и с висока консерваци-
онна стойност. 

 
За специалните горски територии по чл. 5, ал. 3, т.т. 1,2 и 3 от ЗГ, в т.ч. отговарящите на кри-
териите за ВКС, на основание чл. 10, ал. 3 от ЗУТ ОУПО установява режим на превантивна 
устройствена защита, с който се запазва фактическото им ползване, без да се влошават тех-
ните качества. Освен това се препоръчва с Областния план за развитие на горските терито-
рии, на основание чл. 12, ал. 1, т.3  от ЗГ, специалните горски територии  да се определят ка-
то зони за защита от урбанизация, в които не се допуска извършването на строителство, с из-
ключение на елементи от техническата инфраструктура и хидротехнически съоръжения, как-
то и на съоръжения, свързани с управлението на горските територии. 
 
Останалите горски територии се устройват и стопанисват съгласно предвидените режими и 
конкретни лесовъдски намеси в одобрените лесоустройствени проекти. 
 
Гробищни паркове 
Сравнението на наличните площи на гробищата към всички села с демографските данни и 
прогнози показва, че във всички населени места нормативите по чл. 31, ал. 2 от Наредба № 
7/2003 на МРРБ са удовлетворени. Въпреки това, анкетните проучвания са установили не-
обходимост от нови площи е заявена в селата Божичен и Табачка. За удовлетворяване на тези 
потребности, ОУПО предвижда: 

– за с. Божичен: отреждане на терен върху част от имот общинска собственост с площ 
3.2 дка – 0.7 дка;  

– за с. Табачка: разширяване на съществуващото гробище с 0.4 дка върху терен 
общинска собственост.  

 
Крайпътно озеленяване 
ОУПО предвижда доразвитие на крайпътното озеленяване по републиканските и общин-
ските пътища. То се залага в участъците с възможни снегонавявания – двустранно, или едно-
странно на платното, откъм неблагоприятната страна, като от тази страна във всички случаи 
се предвижда етажно озеленяване с храстова и дървесна растителност. При двустранно озе-
леняване на срещуположната страна се предвижда разредено редово озеленяване с дървесна 
растителност, с оглед бързо топене на леда и снега по пътното платно. 
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1.5.1.3. Устройствен режим на водните течения и водните площи и непосредствените им 
крайбрежия: крайбрежни зелени зони и мелиоративни линейни зелени структури по 
протежение на водните обекти   
ОУПО осигурява устройствени условия за опазване на водните течения, водните площи и 
суходолията и за съхраняване на средовите характеристики на непосредствените им крайбре-
жия,  като: 

– съхранява водните обекти като елемент на физическата структура на общинската те-
ритория;  

– отразява защитните режими за онези от тях, които са обхванати в екологичната мрежа 
„НАТУРА 2000“, като не предвижда урбанизация на прилежащите им територии, 
респ. строителна намеса. 

 
Запазват се всички естествени обраствания - зелени структури в обхвата на принадлежащите 
земи на водните обекти и се предвижда тяхното опазване, доколкото не възпрепятстват 
естествения отток, както и поддържането на обектите. Те представляват характерен 
ландшафтен акцент и ще защитават от ерозионни процеси; ще предпазват от вредности от 
селскостопанските дейности – разтворени торове и препарати за растителна защита и ще 
осигуряват „зелени коридори“, увеличаващи възможностите за активна аерация, както и 
естествени връзки за локални миграции на животински видове. За целта поземлените имоти 
около водните обекти, съобразно кадастралните карти и картите на възстановената соб-
ственост, се определят като терени със собствен режим на устройство и в тях не се допуска 
промяна на предназначението и/или разполагане на строежи, освен на водностопански и 
хидротехнически системи и съоръжения. 
 
1.5.1.4. Предвиждания за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприя-
тия и естетическо оформяне 
Предвижданията на ОУПО за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия 
и естетическо оформяне са насочени както към запазване на ценните елементи и характерис-
тики на естествените ландшафти, така и към осигуряване на условия за управление и 
контрол върху процеса на антропогенизиране. Такива предвиждания са: 

– Опазване в максимална степен на горските територии и на първо място – на 
защитните и специалните гори, като по отношение на горските ландшафти особено 
внимание се отделя на оформянията на окрайнините на горите и ландшафтно-ус-
тройственото третиране на пътищата, преминаващи през и покрай горски участъци; 

– Прилагане като водещ устройствен принцип: планиране на „прекъсната урбанизация” 
осигуряваща свързаност на природните ареали и по-хармонично вписване на антро-
погенните елементи. 

– Запазването на характера на селищните ландшафти чрез изисквания към последващи-
те подробни планове за съхраняване на традиционната за населеното място градоус-
тройствена структура и предвиждане на подходящи правила и нормативи за застроя-
ване; 

– Изискване към инженерните проекти за изграждане на нови пътища и други линейни 
обекти на техническата инфраструктура да осигуряват решения, нарушаващи във въз-
можно най-малка степен ценните и характерни елементи на ландшафта. 

 
Към ландшафтно-устройствените мероприятия следва да се отнесат и предвижданията за 
крайпътното озеленяване, съхраняването на озелените територии около водните обекти, 
създаването на паркове извън населените места и рекултивацията на нарушени територии.  
 
1.5.1.5. Рекултивация и земеползване на нарушените територии 
ОУПО предвижда идентифицираните нарушени територии в общината – сметищата в селата 
и кариерата в землището на с. Тръстеник да бъдат рекултивирани за последващо ползване 
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като земеделски земи, с изключение на закритото сметище северно от с. Щръклево, което се 
включва в територия за озеленяване, спорт и развлечения. 
 
При последващо възникване на обстоятелства, водещи до нарушаване на почвения профил 
на определени части от територията,  в проектите за рекултивация да се предвиди начин на 
ползване, съобразен с това на прилежащите територии – земеделски, горски или урбанизи-
рани, съгласно определения за тях устройствен режим 
 
1.5.2. Устройствен режим на териториите (и обектите), защитени по специални закони 
1.5.2.1. Защитени територии по Закона за защитените територии (ЗЗТ) 
ОУПО изцяло респектира границите на природния парк, природните забележителности и 
защитената местност, определени по реда на ЗЗТ. Те запазват предназначението си и подле-
жат на опазване и устройство съобразно режимите на дейности, определени със заповедите 
за обявяването им, респ. с плановете за управление по чл. 55 от ЗЗТ след влизането им в 
сила.  
 
Достъпът до защитените местности и природните забележителности се осъществява изцяло 
по съществуващи горски и полски пътища. Предвиждат се мероприятия по поддръжката и 
туристическо маркиране, без капитални благоустройствени работи. 
 
1.5.2.2. Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – Натура 2000 
За земеделските територии, попадащи в защитени зони по ЗБР, е предвиден режим на 
превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ, който да се прилага до влизането в 
сила на планове за управление на защитените зони, след което устройството им се съоб-
разява с общите правила за устройство, определени с настоящия ОУПО и изискванията на 
съответния план за управление. За частите, попадащи в обхвата на ПП „Русенски Лом“ се 
прилагат установените с Плана за управление режими. 
 
Предвижданията на ОУПО по отношение на горските територии, попадащи в защитени зони 
по ЗБР са аналогични с тези по отношение на земеделските земи. 
 
В обяснителната записка към ОУПО са направени следните уточнения по отношение час-
тичното навлизане с устройствени зони в обхвата на защитените зони: 

– Нито една от устройствените зони и обекти не засяга определените местообитания на 
растителните видове; 

– Плътността на застрояване в устройствените зони от разновидността Од1 е 5 % (като е 
включена препоръка за разполагане в този обхват само на преместваеми обекти), т.е. 
площите в тези зони, заетите от сгради могат да достигнат макс. 0,045 ха (450 кв. м.) в 
Од1 Кошов, 0,0575 ха (575 кв.м.) в Од1 Сваленик и 0,075 ха (750 кв.м.) в Од1 землище 
Табачка; 

– Включено е изискване към последващите подробни паркоустройствени планове на те-
риториите, включени в УЗ Озс и Оз, за частите на тези зони, представляващи горски 
територии, да не се предвиждат устройствени мероприятия, налагащи промяна на 
предназначението, а само на архитектурни елементи за обслужване на отдиха и 
туризма и др., които не се смятат за строежи и се изпълняват без смяна предназна-
чението на горите, съгласно чл. 153, ал. 1 от ЗГ. 

 
1.5.3. Селищно развитие 
1.5.3.1. Развитие на селищната мрежа 
Предвижданията на ОУПО са насочени към стабилизиране на селищната мрежа, чрез съз-
даване на условия за интензификация на ползването на териториите им, намаляване на 
диспропорцията в развитието на обществените и стопанските активности, при съхраняване и 
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съвременно развитие на основните средови и функционални характеристики и оптимална 
реализация на ресурсите, осигуряващи поминъка, вкл. ресурсите на разнообразни видове 
туризъм с потенциал за развитие. Очаква се тези мерки да имат за резултат подобряване 
качеството на живот и задържане на местното население, а също и стимулиране на посе-
щенията и на заселванията. Като допълнителни стабилизиращи устройствени мерки е пред-
видено: 

– Насочване на зони за развитие на производствени и складови дейности, създаващи 
условия за привличане на инвестиции. Такива зони са предвидени в практически 
всички землища, на база бившите стопански дворове. В някои случаи определените 
зони са с по-голям териториален обхват, като в тях са обхванати допълнително позем-
лени имоти общинска и частна собственост, предвид потенциалите за инвестиционен 
интерес; 

– Доразвитие на пътната и по-специално - на общинската мрежа, чрез рехабилитация и 
подобряване характеристиките на пътищата и създаване на допълнителни връзки с 
оглед подобряване на транспортната достъпност и транспортното обслужване. 

 
1.5.3.2. Развитие и устройство на населените места 
1.5.3.2.1. Териториално развитие 
ОУПО не предвижда екстензивно развитие на жилищните територии. Единствените изклю-
чения са включване в регулация на поземлени имоти до южната граница на с. Сваленик, 
застроени с жилищни сгради, с обща площ 1.4 ха и група от три имота до южната граница на 
с. Табачка с обща площ 0.6 ха. Териториално развитие се предвижда на част от 
урбанизираните територии с производствени и складови функции (в т.ч. бившите стопански 
дворове и други територии с подобни функции в или непосредствено прилежащи на 
границите на населените места), респ. определяне на допълнителни територии за произ-
водствено складови и обслужващи функции при Щръклево, Иваново, Пиргово. 
 
1.5.3.2.2. Устройство на населените места 
Жилищните територии на населените места се устройват като жилищни устройствени зони 
за застрояване с малка височина – Жм, в съответствие с разпоредбите на чл. 17 и 18 от 
Наредба №7/2003 на МРРБ и се застрояват по следните нормативи: 
 
Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

Жилищна УЗ с малка 
височина 

Жм 60 1.2 40 10 (3ет) Минимум  1/3 от озел. площ – 
дървесна растителност. 

 
Съществуващите урегулирани имоти на обекти от социалната инфраструктура и обществено-
то обслужване, попадащи в жилищните територии, запазват предназначението си. Те се 
определят като терени със собствен устройствен режим за обществено-обслужващи дейнос-
ти. 
 
Териториите за производствени и складови дейности са устроени като два вида зони: 

– Предимно производствени устройствени зони (Пп); 
– Смесени обществено-обслужващи и производствено-складови устройствени зони 

(Соп). 
 
Предимно производствени зони са определени за териториите с производствено и/или скла-
дово предназначение и за бившите стопански дворове в границите на селата Пиргово (3.6 ха), 
Тръстеник (20.6 ха), Красен (5.9 ха), Сваленик (12 ха), Церовец (23,6 ха). Определеното с 
ОУПО функционално съдържание на смесените обществено-обслужващи и производст-
вено-складови устройствени зони включва: малки и средни предприятия за незамърсяващи 
производства; обекти на логистиката и транспорта, в т.ч. обществени паркинг-гаражи; офис-
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сгради; обекти на деловото обслужване и на епизодичното, периодичното, ежедневно 
търговско обслужване; пасажерски хотели; тържища. Двата вида зони се устройват и застро-
яват по следните нормативи: 
 
Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

Предимно 
производствена УЗ 

Пп 80 2.5 20 10  Н мах. не се отнася за съоръжения 
 

Смесена обслужваща 
и производствена УЗ  

Соп 60 1.8 30 10  Н мах. не се отнася за съоръжения 
 

 
Предвиденото с ОУПО развитие на териториите за отдих и спорт в населените места включва 
устройството на: 

– Озеленени територии за широко обществено ползване в селата Кошов и Нисово. В 
останалите села наличните озеленени площи са достатъчни. Определени са като обо-
собени терени със собствен устройствен режим; 

– Улично озеленяване. Предвидено е допълнително озеленяване и реконструкция на час-
ти от съществуващото; 

– Обекти за масов спорт, както следва: за с. Красен: две устройствени зони за озеленя-
ване, спорт и рекреация; за с. Червен: изграждане/благоустрояване на спортни пло-
щадки; за с. Божичен изграждане на спортна и детска площадки на зелен терен; за с. 
Нисово изграждане на спортни и детски площадки в зелена среда; за с. Иваново 
изграждане на малка спортна зала за ползване от учениците в рамките на учебната 
програма, както и за спортни прояви от общинския календар. 

 
1.5.3.2.3. Благоустрояване 
По отношение на благоустрояването на населените места предвижданията на ОУПО са за: 

– Изпълнение на благоустройствени работи за рехабилитация на съществуващо благо-
устрояване на публичните пространства във всички населени места; 

– Изграждане на трайни настилки на обслужващата улична мрежа и изграждане на 
тротоари във всички населени места; 

– Съблюдават изискванията за осигуряване на достъпност на публичната среда при 
изпълнението на благоустройствени работи; 

– Изпълнение на корекции на речните корита в границите на населените места, като се 
приоритизират териториите с висок риск от наводнения; 

– Изработване на програма за рехабилитация, частична подмяна и доизграждане на 
трайното обзавеждане на публичните пространства, вкл. изграждане и благоустроя-
ване на автобусните спирки. 

 
1.5.3.3. Развитие и устройство на урбанизирани територии извън населените места 
(селищни образувания) 
Развитието н урбанизирани територии извън населените места включва формирането на 
следните видове селищни образувания: 

– Устройствени зони за производствени дейности; 
– Устройствени зони за обществено обслужващи дейности; 
– Територии за спорт, отдих и рекреация. 

 
Устройствените зони за производствени дейности с два вида: Предимно производствени 
зони (Пп) и Смесени обществено-обслужващи и производствени зони (Соп). И едните и дру-
гите са с функционално съдържание и устройствени параметри идентични с тези за същите 
видове зони в населените места. Предимно производствени зони е предвидено да се устроят 
в землищата на Пиргово (общо 28.1 ха), Тръстеник (общо 18.1 ха), Червен (общо 12 ха), 
Кошов (9.2 ха), Сваленик (общо 3.7 ха), Красен (5.3 ха), Божичен (7.6 ха). Смесени 
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обслужващи и производствено-складови зони са предвидени в землищата на Щръклево 
(216.4 ха), Иваново (7 ха), Пиргово (8.7 ха), Мечка (5.8 ха), Тръстеник (11.1 ха) и Божичен 
(4.2.ха). 
 
Устройствените зони за обществено-обслужващи дейности извън населените места 
предвидени от ОУПО са в две разновидности: Смесена обществено-обслужваща зона (Соо) и 
Смесена обществено-обслужваща зона, разновидност 1 (Соо1) са предназначени за изграж-
дане на обекти на ежедневното и периодично обслужване на постоянно и временно 
обитаващите, а също и да осигурят обслужването на посетители (туристи) и на транзитно 
преминаващи, като втората разновидност е предназначена основно за туристически при-
влекателни територии. Разполагат се край съществуващи и проектни пътища и в близост до 
места за спорт, отдих и туризъм: 

– На кръстовището на Е85 и RSE2107, с удобни връзки към Иваново, Пиргово, Мечка, 
Тръстеник, Божичен, Кошов. Обща площ 11 ха; 

– Южно от с. Щръклево, на РП ІІІ-202, осъществяващ връзка с подходите към летището 
и към проектната зона Соп южно от него. Обща площ 1,6 ха. 

 
Смесена обществено-обслужваща зона, разновидност Соо1 е предвидена в близост до 
северната граница на с. Червен, на подхода към приемната зона на туристическия обект 
„Средновековна крепост Червен“. Обща площ 0,38 ха. Устройствените зони за обществено-
обслужващи дейности извън населените места е предвидено да се устройват и застрояват 
съгласно следните нормативи: 
 
Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

Смесена обществено-
обслужваща УЗ  

Соо 60 1.8 20 10  Минимум  1/3 от озел. площ – 
дървесна растителност. 

Смесена обществено-
обслужваща УЗ – 
разновидност 1 

Соо1 60 1.8 30 10  Минимум  1/3 от озел. площ – 
дървесна растителност. 

 
По отношение на териториите спорт, отдих и рекреация ОУПО интегрира предвидената в 
Плана за управление на ПП „Русенски Лом“ „ Подзона за рекреация и спорт“ с трите й ядра 
със съответни капацитети: при селата Кошов (с еднократен капацитет 448 човека), Нисово 
(168 човека) и Сваленик (150 човека). Освен това ОУПО предвижда устройването извън 
парка на следните видове устройствени зони: 

– устройствена зона „Озеленена територия за спорт и развлечения“ - Озс; 
– устройствена зона „Озеленена територия за широко обществено ползване“ - Оз; 
– устройствена зона „Ваканционно селище“ - Ос; 
– устройствена зона „Вилна зона“ – Ов; 
– устройствени зони „Зона за други рекреации“ – Од с две разновидности: „Зона за 

къмпинг“ – Од1 и „Зона  за туризъм и отдих „Старо Иваново“ – Од2. 
 
Устройствена зона „Озеленена територия за спорт и развлечения“ – Озс се разполага северно 
от с. Щръклево върху 23 ха. Съдържа 3 подзони: приемна, за спортен и атракционен парк и 
за горски парк, в т.ч. 20.4 ха земеделски земи общинска публична собственост, закрито 
сметище за рекултивация 0.9 ха общинска частна собственост, 1.7 ха -  гори, държавна 
собственост. 
 
Устройствени зони „Озеленена територия за широко обществено ползване“ - Оз се предвиж-
дат: 

– на залесена територия западно от с. Щръклево върху площ от 3.7 ха; 
– на територията около Паметника на победата край с. Мечка, върху площ от 1.8 ха. 
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Този тип устройствена зона се устройва съгласно чл. 32 от Наредба №7/2003 на МРРБ. 
 
Устройствени зони „Ваканционно селище” – Ос е определена за териториите на Селищно 
образувание (СО) „Пристанище“ върху площ от 5.8 ха и СО „Помпена станция“ върху площ 
0.9 ха. Устройва се според долните показатели: 
 
Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

Ваканционно селище Ос 30 0,6 50 7м  Минимум  1/2 от озел. площ – 
дървесна растителност. 

 
Устройствени зони „Вилна зона“ – Ов  се устройват земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в зем-
лищата на селата Пиргово м. „Одяланика“ /“Капаклийка“ с площ 47.7 ха; Тръстеник „Индий-
ска колиба“ - 16.6 ха, с. Красен м. „Харманите“ и „Дъбрава“ с обща площ 38.8 ха и Кошов 
„Под стадиона“ – 4.8 ха, а също и СО Стълпище (землище с. Мечка). С обща площ 21.7 ха. 
Вилните зони се устройват съгласно чл. 29 от Наредба №7 и се застрояват при спазване на 
следните нормативи: 
 
Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

Вилна зона Ов 40 0,8 50 7м  Минимум  1/2 от озел. площ – 
дървесна растителност. 

 
Устройствени зони „Зона за други рекреации“, разновидност „Зона за къмпинг“ - Од1 се 
разполагат на 4 места в района на Поломието и до СО „Стълпище“ в Крайдунавския район. 
Устройват се и се застрояват при спазване на следните нормативи: 
 
Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

Зона за къмпинг Од1 5 0,05 50 6м  Минимум  1/2 от озел. площ – 
дървесна растителност. 

 
Устройствена зона „Зона за други рекреации“, разновидност „Зона за туризъм и отдих 
„Старото Иваново“ - Од2 е предвидено да се реализира върху част от територията на бив-
шето селище, извън обхвата на охранителната зона на археологическия резерват „Ивановски 
скални църкви“. В зоната се предвижда изграждане на обекти, свързани с възраждането и 
представянето на стари занаяти и други традиционни дейности, експозиционни площи, 
обекти за търговия и хранене, обекти за настаняване с капацитет до 10 легла. Застрояването 
й се изпълнява по цялостен подробен устройствен план при съблюдаване на следните 
показатели: 
 
Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

Зона за туризъм и 
отдих „Старото 
Иваново“ 

Од2 60 1.2 30 7м  Минимум  1/2 от озел. площ – 
дървесна растителност. 

 
1.5.4. Културно-историческо наследство 
ОУПО респектира обектите на недвижимото културно наследство в пълния им обхват, като 
не включва устройствени предвиждания, застрашаващи тяхната цялост и физическо 
опазване. Той създава устройствени условия за опазване на недвижимите културни ценности 
(НКЦ) и тяхната среда и за реализация на социално-икономическия им потенциал като 
ресурс на туризма и достояние на населението, респ. за реализация на общинските намерения 
и инициативи в тази посока. 
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1.5.4.1. Недвижимо културно наследство в границите на населените места  
ОУПО предвижда опазване на недвижимите културни ценности (НКЦ) и тяхната непосред-
ствена среда в съответствие с изискванията и процедурите по Закона за културното на-
следство (ЗКН). Правилата за прилагане на плана изискват към последващите подробни ус-
тройствени планове при проектиране на инвестиционно-строителни мероприятия, обект на 
опазване да бъдат защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство, 
формирани от единични и групови културни ценности и техните охранителни зони.   
 
Едновременно с това се препоръчва на община Иваново да инициира пред компетентния 
държавен орган актуализация на списъците на НКЦ, респ. изпълнение на дейностите по §12, 
ал. 2 от ЗКН като бъдат определени режими за опазване на НКЦ по чл. 79 от закона.  
 
За опазване характеристиките на традиционния селищен ландшафт и вписването му в при-
родната среда, за всички населени места в общината с ОУПО са въведени устройствени зони 
с режим на малкоетажно застрояване.  
 
1.5.4.2. Недвижимо културно наследство извън границите на населените места  
В ОУПО всички поземлени имоти с обекти на НКН са обособени като самостоятелни те-
рени с устройствен режим за недвижими културни ценности – Т5. Тези терени са пред-
назначени само за дейности, насочени към опазването на НКЦ и се устройват в съответствие 
с режимите за опазване, респ. документите и процедурите, регламентирани в раздел V „Тери-
ториално-устройствена защита“ от ЗКН. 
 
Средата на значителна част от най-ценните НКЦ извън населените места се съхранява по 
силата на режими, въведени по реда на други закони: за територията на ПП „Русенски Лом“ 
по реда на ЗЗТ, в защитените зони по ЗБР, респ. режимите на превантивна защита по чл. 10, 
ал.3 от ЗУТ, въведени с ОУПО за земеделски и горски територии. 
 
Обектите на археологическото наследство извън населените места подлежат на опаз-
ване в съответствие с определените им режими по чл. 79 от ЗКН. До момента на изработ-
ването на проекта за ОУПО такива са определени само за АР „Скални църкви – с. Иваново“ и 
подлежат на стриктно прилагане. Препоръчва се въвеждане по законоустановения ред на 
режим с идентични предписания за опазване на територията на НАР „Средновековен град 
Червен“. До определяне на режими и за останалите обекти на археологическото 
наследство извън населените места, за тях ОУПО предвижда да се прилагат режимите 
по чл. 35 от Наредба № 7/2003 г. на МРРБ, както следва: 

– Режим „А”, според който в границите на територията не са допустими благоустройст-
вени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които биха нару-
шили цялостта на почвения слой и се разрешава използването на земята като пасище. 

– Режимът се прилага за всички археологически обекти, попадащи в границите на ПП 
„Русенски Лом“, всички селищни и надгробни могили (непроучени), за останки от 
религиозни обекти, както и обектите с потенциал за експониране и включване в тема-
тични туристически маршрути (крепости, укрепления); 

– Режим „Б”, според който в границите на територията не са допустими изкопни 
работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока 
коренова система, а се разрешава плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 м. Режи-
мът се прилага в обхвата на праисторически, тракийски, антични, късноантични, 
византийско владичество, средновековни махали и селища;  

– Режим „В”, според който в границите на територията не са допустими изкопни 
работи, несвързани със селскостопанските работи. Разрешават се  селскостопански 
дейности при условията на чл. 160 от ЗКН. Този режим е предвидено да се прилага в 
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обхвата на античните и средновековни некрополи, както и за обекти с неопределена 
функция на територията на общината.  

 
ОУПО създава условия за подходяща социализация на най-изявените обекти на 
археологическото наследство, като се съобразява и с актуалните стратегически документи 
на общината. Такива са: 

– Късноантичната и средновековна крепост, в землището на с. Красен; 
– Античната и късноантична крепост Тримамиум в м. „Дикили таш“ („ Стълпище“), в 

землището на с. Мечка; 
– Тракийското селище и късноантична крепост в м. „Сечената скала“, в землището на с. 

Нисово; 
– Късноантичната и средновековна крепост в м. „Калето“, в землището на с. Нисово; 
– Укрепеното тракийско, антично и средновековно селище в м. „Драката“ в землището 

на с. Пиргово; 
– Обект с укрепен квартал в м. „Долното скеле“ в землището на с. Пиргово; 
– Античната и къстноантична крепост, градище в м. „Куклата“, землище Сваленик; 
– Тракийската крепост в м. „Мутьовица“ в землището на с. Червен; 
– Сакралните обекти „Водната пещера“ и „Тъмната пещера“ в землището на с. Табачка; 
– Редицата фортификационни съоръжения, сакрални обекти в границите на резерватите 

и природния парк. 
 
1.5.4.3. Културни и туристически маршрути  
ОУПО създава условия за доразвиване на мрежата от маршрути, в съответствие със страте-
гическите предвиждания за развитие на отрасъла и за социализация на природното и кул-
турното наследство, като предвижда изграждане и подходящо благоустрояване на мрежа от 
пешеходни и вело алеи. Конкретните предвиждания на плана по землища са следните: 

– Землището на с. Божичен: от с. Божичен – с. Красен; от с. Божичен - АР „Скални цър-
кви – с. Иваново“; 

– Землището на с. Иваново: от с. Иваново до паметник на княз Романов, от с. Иваново - 
АР „Скални църкви – с. Иваново“ – с. Божичен; от с. Иваново - АР „Скални църкви – 
с. Иваново“ – скални манастири в м. „Смесите“, „Грамовец“ и м. „Чиплийското“ - с. 
Кошов; от с. Иваново - АР „Скални църкви – с. Иваново“ – крепост в м. „Чаушка“ - с. 
Нисово; 

– Землището на с. Кошов: от с. Кошов - скални манастири в м. „Смесите“, „Грамовец“ и 
м. „Чиплийското“ - АР „Скални църкви – с. Иваново“; от с. Кошов – с. Червен; от с. 
Кошов – Голям Рай манастир – Малък Рай манастир – АР „Средновековен град 
червен“ с. Червен; 

– Землището на с. Красен: от с. Красено до Късноантична и средновековна крепост; от 
с. Красен – с. Божичен; от с. Красен – Басарбовски манастир в землището на с. 
Басарбово, община Русе; 

– Землището на с. Мечка: от с. Мечка до Антична и късноантична крепост Тримамиум в 
м. „Дикили таш“ („ Стълпище“); от с. Мечка до римска крепост Ятрус с Кривина, 
община Ценово - културен маршрут „Дунавският лимес в Североизточна България“; 

– Землището на с. Нисово: от с. Нисово до Тракийско селище и късноантична крепост в 
м. „Сечената скала“, Късноантична и средновековна крепост в м. „Калето“, Тракий-
ска, късноантична и средновековна крепост в м. „Чилингира“, Късноантична крепост 
в м. „Даковото“; 

– Землището на с. Пиргово: от с. Пиргово до Укрепено тракийско, антично и средно-
вековно селище в м. „Драката“; от с. Пиргово до укрепен обект в м. „Долното скеле“; 
от с. Пиргово до крепост в м. „Дикили таш“ („ Стълпище“) с. Мечка и до римска 
крепост Сексагинта Приста в гр. Русе - културен маршрут „Дунавският лимес в 
Североизточна България“. 
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– Землището на с. Сваленик: от с. Сваленик – с. Нисово; от с. Сваленик до късноан-
тична крепост в м. „Куклата“; от с. Сваленик – с. Церовец; от с. Сваленик до 
късноантична и средновековна крепост „Калето“ в землището на с. Костанденец, 
община Цар Калоян, област Разград. 

– Землището на с. Табачка: от с. Табачка през скален комплекс Водна пещера – Тъмната 
пещера до с. Червен; от с. Табачка до пещера Орлова чука (в община Две могили, 
землище Пепелина) . 

– Землището на с. Церовец: от с. Церовец – с. Сваленик; от с. Церовец – Крепченски 
скален манастир в землището на с. Крепча, община Опака, област Търговище. 

– Землището на с. Червен: от с. Червен АР „Средновековен град червен“ – Малък Рай 
манастир – Голям Рай манастир – с. Кошов; от с. Червен - скален комплекс Водна 
пещера – Тъмната пещера – с. Табачка; 

– Землището на с. Щръклево: от с. Щръклево до Късноантична крепост в м. „Чаушка“. 
 
1.5.4.4. Движимо и нематериално наследство  
ОУПО създава устройствени условия за реализиране на следните две предвиждания на ОПР 
на община Иваново 2014 – 2020 г.: 

– Изграждане на междуетнически културен комплекс в с. Тръстеник свързан с истори-
ческите и местните традиции; 

– Превръщането на „Старо училище“ в с. Табачка в етнографски музей.  
 
1.5.5. Комуникации и транспорт 
Проектните предвиждания за развитие на комуникационно-транспортната система на 
общината изхождат от следните два фактора: 

– Интензификацията на процесите и формите на усвояване на туристическия и рекреа-
ционен ресурс на територията на общината; 

– Нарастването на интензивността на движението на моторни превозни средства по 
републиканската пътна мрежа съгласно прогнозата на Агенция „Пътна инфраструк-
тура“. 

 
1.5.5.1. Перспективно развитие и доизграждане на пътната мрежа 
Предвиденото с ОУПО перспективно развитие на пътната мрежа на територията на общи-
ната е съобразено с изискванията, определени в Техническото задание. Отчетено е и пред-
виждането за провеждането на нов скоростен път Русе – Велико Търново – Истанбул като 
елемент на Европейски транспортен коридор № 9. Тъй като за трасето му още няма проект, 
ОУПО резервира една достатъчно широка полоса от земеделски земи, за които е въведен 
режим на превантивна защита (временна забрана за промяна на предназначението за всички 
земеделски земи). 
 
Конкретните предвиждания за развитие на останалите елементи на пътната мрежа са след-
ните: 
 
Изграждане на нови пътни участъци и пътища. Планът предлага изграждане на път 
Щръклево – Иваново (чрез RSE1108), който съгласно списъка на общинските пътища 
съществува - RSE2100, но доста голям участък от него не е използваем.  
 
Проектът предвижда изграждане на път Кошов – Нисово. Конкретните предвиждания на 
плана са следните: 

– II-52: доизграждане Стълпище – граница община (дълж. около 4200 м); обход на с. 
Пиргово (дълж. около 2100 м); обход на с. Мечка (дълж. около 3000 м); 

– обход на Щръклево (дълж. около 3300 м); 
– нови участъци от път Щръклево - Иваново (дълж. около 1150 м); 
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– нов участък от път Кошов – Нисово (дълж. около 800 м). 
 
Предложените нови трасета преминават предимно по съществуващи полски и горски 
пътища, като новите участъци са със сравнително малка дължина.  
 
Трансформиране на съществуващи полски пъти в общински със съответни нови тех-н-
ически параметри. Това са участъци от двата нови пътя Щръклево-Иваново и Кошов-Нисо-
во, които се провеждат по съществуващи полски и горски пътища. 
 
Реконструкция на съществуващи общински пътища. За реконструкция са предвидени 
следните пътни отсечки: 

– Пиргово – СО „Помпена станция“ (дълж. около 3800 м); 
– Пиргово – СО „Пристанище“ (дълж. около 1500 м); 
– Пиргово – II-52 (дълж. около 1500 м) – в момента е част от II-52; 
– Пиргово – Стълпище (дълж. около 3000 м) – в момента е част от II-52; 
– RSE 3112 (дълж.около 5000 м); 
– участък от RSE 2107 – от I-5 до Иваново (дълж. около 3750 м); 
– RSE 1108 (дълж. около 4580 м); 
– участък от път Иваново Щръклево (дълж. около 4400 м); 
– RSE 3111 (дълж. около 4100 м); 
– RSE 2104 (дълж. около 10500 м); 
– RSE 1103 (дълж. около 4650 м); 
– RSE 3115 (дълж. около 7400 м). 

 
1.5.5.2. Изграждане/устройване на мрежа от велосипедни алеи, пешеходни пътеки и 
екопътеки 
За реализирането на велоалеи като елементи на напречните профили на автомобилни пътища 
в Правилата за прилагане на ОУПО е предвидено „При изграждане на нови пътища или 
реконструкция на съществуващи пътни участъци, в обхвата на пътя се включват велоси-
педни алеи, в съответствие с чл.5, ал. 6а на Закона за пътищата.“  
 
Велоалеи е предвидено да се изграждат и успоредно на някои съществуващи пътища, както и 
по автономни трасета, с цел осигуряване на връзки между населени места и с обекти за 
туристическо посещение, вкл. и в съседни общини. Велоалеите следващи успоредно трасето 
на пътища, които не подлежат на реконструкция са пет, а автономните велоалеи са осем. 
Тези предвиждания създават условия за реализирането на маршрута „Евровело 6“, както и на 
локални маршрути осъществяващи връзки с маршрути в съседни общини. Тези постановки 
на ОУПО са в съответствие с Дунавската стратегия и с Програмата за трансгранично 
сътрудничество Румъния–България 2014-2020. Общата дължина на проектните благоустро-
ени алеи (покрай пътища, които не са за реконструкция и по автономни трасето) е около 82,5 
км. 
 
Мрежата от пешеходни и екопътеки се опира на съществуващите туристически и еко пътеки, 
респ. на съществуващите горски или полски пътища и пътеки, като се целенасочва от 
атрактивните за посещение места и обекти. Пътеките създават условия за маршрути, свър-
зващи населените места Красен, Божичен, Иваново, Кошов, Сваленик, Табачка, Нисово и 
Сваленик с териториите на природния парк, с ПЗ „Орлова чука“, с двата археологически 
резервата и други археологически обекти в района на Поломието, с места за отдих. В пълна 
степен са съобразени маршрутите, определени в ПУ на ПП „Русенски Лом“, със съответно 
доразвитие извън границите на парка, което може да се види на графичните материали. 
Пътеките се изграждат на землена основа. 
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1.5.5.3. Перспективно устройване на паркирането 
По отношение организацията на паркирането ОУПО предвижда: 

– Задължително осигуряване на места за паркиране в урегулираните поземлени имоти 
на обществено-обслужващите, стопански и спортни обекти, като Правилата за 
прилагане на плана препращат към чл. 43, ал. 1 на ЗУТ; 

– Устройване на обществени паркинги във всички райони на промяна на начина на 
придвижване, каквито райони са: 
- Местата на активно туристическо посещение; 
- На автомобилни пътища, при отклоненията на пешеходни пътеки и/или 

велоалеи; 
- В населени места, в началото на пешеходни пътеки и/или велоалеи. 

 
Броят на паркоместата в паркингите се определя за всеки отделен случай съобразно кон-
кретните условия, но не по-малко от 10 броя. Общо изискване по отношение устройството на 
паркингите е да се предвидят и места за паркиране на велосипеди. 
 
1.5.5.4. Развитие на железопътната инфраструктура 
ОУПО предлага при предстоящото модернизиране на железопътната инфраструктура за по-
добрение на техническите параметри, капацитета и работоспособността на специфичните 
участъци по трасето  Русе – Димитровград да се потърси възможност за реализиране на ж.п. 
отклонение към териториите за развитие на логистични дейности около Щръклево. Пред-
вижда се още ремонт и обновяване на железопътните гари, както и рефункционализация на 
железопътните спирки което да позволи използването на жп транспорта и за близки и по-
отдалечени трудови и културно-битови пътувания на населението. 
 
1.5.5.5. Устройване на гражданско летище за пътнически и карго полети 
ОУПО запазва предназначението на територията на летищния комплекс като предвижда 
възможност за изграждане и на карго терминал. Предвидена е и възможност при доказана 
необходимост да бъде удължена пистата. Осигурени са непосредствени функционални връз-
ки с територии, предназначени за развитие на складово-логистични дейности. 
 
1.5.5.6. Развитие на инфраструктурата на водния транспорт 
ОУПО отразява предвижданията на стратегическите документи за възстановяване на речния 
транспорт, като запазва териториите, респ. съоръженията с това предназначение и създава 
условия за подобряване на пътните връзки с тях. Правилата за устройство на прилежащите 
им зони допускат модернизация и доизграждане на свързаната с водния транспорт 
техническа, както и на приемна инфраструктура. В частност, създават се условия за 
изграждане на инфраструктура за обслужване на воден транспорт със спортно-развлекателни 
функции и за нуждите на риболова и при с.о. „Помпена станция“ (землище с. Пиргово), 
където се предвижда поставяне основно на понтонни съоръжения. 
 
1.5.6. Техническа инфраструктура 
1.5.6.1. Развитие и доизграждане на водоснабдителната система 
Тъй като всички селища на територията на общината са добре водонабдени, вкл. за нуждите 
на перспективното население и временно пребиваващи, предвижданията за по-нататъшното 
развитие на системата са сравнително ограничени и включват следните конкретни решения: 

– Изграждане на нов резервоар в с. Мечка и довеждащ водопровод от селото до селищ-
ното образувание „Стълпище“; 

– Изграждане на пречиствателна станция за обезманганяване за вододайна зона с. 
Красен, от която се водоснабдяват с. Красен, с. Щръклево и летище Щръклево; 

– Изграждане на пречиствателна станция за денитрификация за вододайна зона с. 
Божичен. 
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По отношение на вътрешните водопроводни мрежи на населените места и съществуващите 
селищните образувания ОУПО изисква чрез Правилата за прилагането му от последващите 
подробни устройствени планове реконструкция и доизграждане на водопроводните системи, 
вкл. подмяна на амортизираните водопроводи и съоръжения и изграждане на нови мрежи в 
новоформираните селищни образувания. 
 
1.5.6.2. Изграждане на селищните канализационни системи и пречистване на 
отпадъчните води 
По отношение развитието на канализационната система на общината ОУПО предлага 
следното: 

– Правилата за прилагане на плана изискват подробните устройствени планове на насе-
лените места и селищните образувания задължително да предвиждат изграждане на 
разделна канализация за атмосферните и отпадъчните води; 

– Включване на всички отпадъчни води от населените места и селищните образувания в 
локални пречиствателни  съоръжения за отпадъчни води (ЛПСОВ).  

– Доизграждане на канализацията, отпадъчните води се заустват в индивидуални съо-
ръжения за отвеждане и пречистване на водите (водоплътни изгребни ями), които 
отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания; 

– Едновременно с изграждането на нови производствени предприятия и животновъдни 
ферми да се изграждат и необходимите пречиствателни съоръжения. 

 
1.5.7. Развитие на инфраструктурата за защита от предвидими природни бедствия 
1.5.7.1. Устройствени мерки за защита  от природни бедствия 
По отношение на рисковете от наводнения с Правилата за прилагане на ОУПО са 
въведени следните изисквания към последващите подробни устройствени планове, респ. към 
техните правила за прилагане на плановете: 

– Забрана за промяна на предназначението на поземлените имоти на водни обекти и 
строителство в тях, освен на водностопански и хидротехнически системи и съоръже-
ния; 

– Включване на отреждания за регулация на речните корита и изграждане на необхо-
димите защитни съоръжения при урбанизиране на територии около водни обекти;  

– Забрана за капитално застрояване и дейностите по чл. 134 от Закона за водите в обх-
вата на крайбрежните заливаеми ивици и в сервитута на хидротехническите съоръ-
жения до изграждането на съоръженията по предходната точка.  

– Забрана за предвиждане на засаждане на дървета в най-ниската разливна крайречна 
тераса (в зависимост от хидроложки проучвания за високи води с обезпеченост 
веднъж на 50 години); 

– Минимално остояние от 20 м. на границата на застрояване в урегулираните поземлени 
имоти при урбанизиране на територии край реки и дерета, в т.ч. суходолия, когато се 
засягат защитени зони по Закона за биологичното разнообразие; 

– Осигуряване възможност за достъп за почистване, укрепване и поддържане на реч-
ното корито, дерето или суходолието във всички случаи на урбанизиране на тери-
тории край реки и дерета, в т.ч. суходолия; 

 
Изпълнението на корекциите на реките и други укрепителни и геозащитни съоръжения в 
населени места и селищните образувания да става на основание проекти с архитектурна част, 
в която да се определя подходящо оформяне, чрез ползване на естествени местни 
облицовъчни материали и/или озеленяване. 
 
По отношение на свлачищата, разположени в регулационните граници на урбанизираните 
територии ОУПО предвижда:  
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– поддръжка, контрол, респ. изграждане на отводнителни съоръжения, понижаващи ни-
вото на подпочвените води; 

– изграждане на канализационна мрежа, преди това на водоплътни изгребни ями; 
– надеждно отвеждане на повърхностните дъждовни води; 
– осигуряване на нормален отток на реките и деретата на територията на общината чрез 

регулярно почистване и корекции на коритата им; 
– при наличие на инвестиционни намерения задължително се изискват: актуално стано-

вище за състоянието на свлачищния район, в който попада имотът; доклад за 
инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и изследвания за изясняване 
необходимостта от геозащитни мерки и дейности. 

 
1.5.7.2. Устройствени мерки за опазване и възстановяване на околната среда 
В допълнение на щадящия околната среда подход, характерен за описаните в предходните 
раздели устройствени решения, в ОУПО и Правилата за прилагането му са определени след-
ните допълнителни изисквания към бъдещото планиране и управлението на устройствения 
процес: 
 
По отношение опазване качеството на атмосферния въздух:     

– изискване към последващите подробни устройствени планове, гъстотата на раз-
положението на предвижданото ново застрояване да осигурява достатъчни свободни 
пространства, с цел осигуряване на проветряване, разсейване на вредни потоци 
замърсен атмосферен въздух;  

– изграждане на трайни настилки на уличната мрежа във всички населени места от 
общината, рехабилитация и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа; 

– запазване и създава възможност за развитие на всички елементи на зелената система, 
допринасящи за опазване качеството на атмосферния въздух; 

 
По отношение опазване на водите и водните обекти: 

– реконструкция и обновяване на съществуващата водоснабдителна система, с цел 
оптимално ползване на водните ресурси и намаляване до минимум на загубата им; 

– поетапно изграждане на канализационните мрежи на всички населени места,  а също 
изграждане на локални ПСОВ; 

– изграждане на разделна канализация за атмосферните и отпадъчните води и от-
веждане на последните в ЛПСОВ в урбанизираните територии извън населените 
места; 

– осигуряване достъп до речните корита и до другите водни басейни, вкл. напоителните 
канали по цялото протежение на бреговете им за изпълнение на дейностите по 
наблюдение на състоянието и поддръжка на водните обекти; 

– забрана на дейности, нарушаващи естественото състояние и проводимостта на реч-
ните легла, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, освен такива, 
осигуряващи защита от вредното въздействие на водите; 

 
По отношение на акустичната среда и управлението на шума: 

– запазване на съществуващите крайпътни озеленени площи с изолационни и защитни 
(в т.ч. ветро- и снегозащитни) функции и изискване с подробните устройствени 
планове в зависимост от конкретните условия да се предвижда шумозащитно 
озеленяване или изграждането на изкуствени шумозащитни екрани в профилите на 
пътищата и улиците или при невъзможност - в границите на прилежащите 
урегулирани поземлени имоти; 

– изграждане на изолационно озеленяване в обхвата на зоните и терените за 
производствено-складови дейности, генериращи шум, в частите им, прилежащи на 
жилищните територии в населените места; 
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– локализиране на източниците на производствен шум по начин, който да осигурява 
необходимия защитен сервитут в обхвата на промишленото съсредоточие, респ. 
производствената зона, без да въздейства на жилищните територии;  

 
По отношение на опазването на земите и почвите: 

– въведен е режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ за 
голяма част от земеделските земи в землищата на всички населени места; 

– предвидено е запазване, възстановяване и изграждане на пояси и площи с едро-
размерна растителност с цел овладяване на ерозионните процеси в общинската 
територия; 

– предвидена е рекултивация на нарушени земи и възстановяването им като земеделски 
или горски територии, освен в случаите, когато е определена друга бъдеща функция; 

 
По отношение управлението на отпадъците:  

– изграждане на специализирана площадка за събиране и подготовка за оползо-
творяване на строителни отпадъци; 

– Община Иваново е район тип „В”, съгласно идентификацията на определените за 
страната типове райони в Националния стратегически план за поетапно намаляване на 
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010 - 
2020), характеризиращ се със съществуващи традиционни практики за домашно 
компостиране и други дейности за оползотворяване на биоразградимите отпадъци. 
Като член на РСУО Русе е включена в индикативния списък за закупуване и 
инсталиране на компостери за домашно компостиране поради високата степен на 
възможността за оползотворяване на биоразградимите отпадъци, което допълнително 
допринася за реализацията на националните цели по управлението на отпадъците. 
Освен това ОУПО създава възможности за изграждане на площадки за временно 
съхранение на и „зелени отпадъци“ от паркове и градини и тяхното предварително 
третиране - подготовка за оползотворяване, компостиране. Такива дейности се 
допускат в предимно производствени зони – Пп или зони за смесени обществено--
обслужващи и производствено-складови дейности – Соп; 

 
По отношение опазването на биоразнообразието:  

– ОУПО предвижда минимална устройствена намеса в границите на защитени зони по 
Закона за биологичното разнообразие; 

– за горските територии, попадащи в защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по 
ЗБР, които са специални горски територии, е установен режим за превантивна 
устройствена защита по чл. 10, ал.3 от ЗУТ, с който се запазва фактическото им 
ползване, без да се влошават качествата им; 

– запазват се и се доразвиват „зелени коридори“, осигуряващи естествена миграция на 
животински видове и изпълняващи климаторегулиращи, хидрологични, 
противоерозионни и др.п. функции; 

– предвидени са редица мерки за опазване и възстановяване на естествените и 
антропогенни ландшафти, в т.ч. специфични изисквания по отношение опазването на 
характерни техни елементи, като окрайнините на горите, полезащитните пояси, 
пасищата и ливадите, естественото озеленяване по протеженията на водните течения, 
крайпътното озеленяване и др.; 

– устройственото зониране е направено при съблюдаване на принципа за „прекъсната 
урбанизация” и осигуряване на непрекъснатост на природната среда.  
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2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ППП/ИП, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В 

ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНИЯ  

ПРОЕКТ МОГАТ ДА ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ 

ЗОНИ. 

 
За териториите на ЗЗ BG0000232 „Батин”, ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ BG0002024 
„Рибарници Мечка”и ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  към момента са налични данни за 
следните обекти, планове, проекти и инвестиционни предложения, с чието бъдещо 
изграждане или едновременна експлоатация има вероятност за поява на кумулативен ефект 
при  реализацията и на разглеждания ОУП в неговата цялост, който ефект може да бъде 
свързан с пряко усвояване и увреждане на природни местообитания и местообитания на 
видове, фрагментация и други косвени въздействия – замърсяване с отпадъци, промяна на 
хидрологичния режим, увеличаване на фактора безпокойство и др.:  

 

 
Справка за инвестиционни предложения, попадащи в защитени зони от мрежата Натура 2000 на 

територията на Община Иваново, за периода 2007-30.06.2015 г. 

№ Наименование на ИП 

Местоположение 

Забележка 

О
бщ
ин
а 

Зе
м
ли
щ
е 

П
ло
щ

 (
дк
а)

 

На територията на 

ЗЗ за 
местообитания 

ЗЗ за птици 
ко
д 

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Изграждане на 
етнографско-
ваканционно селище 

Иваново Красен 77,251 BG0000608 BG0002025 
Решение по 
ОВОС № РУ-
01-01/ 2007 

2 
Авариен ремонт на 
приемен паркинг - 
строителство 

Иваново Иваново 0 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

3 

Изграждане на полева 
орнитологична станция 
в с. Нисово, Община 
Иваново 

Иваново Нисово 9.268 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

4 

Изграждане на 
канализационна 
помпена станция за 
отпадни води 

Иваново Щръклево 204.028 BG0000608 BG0002025 
Решение № РУ-
07-ОС/2011 

5 

Ремонт на общинска 
пътна мрежа- 
общински път RSE 
3109 от ІІІ-510 
Иваново-Две могили до 
село Кошов и 
общински път RSE 
3111, 3110 Иваново-
Червен до село Табачка 
от км 0+000 до 
4+422.52, община 

Иваново 
Табачка 
Кошов 

72.130 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 
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Иваново, област Русе 

6 
Изграждане на 
жилищна сграда със 
стаи за настаняване 

Иваново Табачка 1.040 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

7 

Ремонт на водопровод 
Ф80 мм азбестов-
цимент с полиетилен с 
висока плътност Ф90 
мм с дължина 135м и 
Ф80 мм стомана с 
дължина 40 м от ОК 
132, ОК-149 и ОК-134, 
с. Нисово 

Иваново Нисово 0 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

8 

Увеличаване на 
производствения 
капацитет в 
съществуваща 
винарска изба и 
достигане на капацитет 
800 т/год преработено 
грозде 

Иваново Нисово 2,625 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

9 

Изграждане на тръбен 
кладенец /ТК/ за 
питейно-битово 
водоснабдяване на 
селата Божичен, 
Красен и Кошов на 
територията на община 
Иванова 

Иваново Божичен 60,94 BG0000608 BG0002025 
Решение № РУ-
53-ПР/2012 

10 

Изграждане на външно 
кабелно електрическо 
захранване (ВКЕЗ) за 
еднофамилна къща 
"Лофт" с навес, с. 
Табачка, община 
Иваново 

Иваново Табачка 0 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

11 

Реконструкция и 
промяна 
предназначението на 
част от съществуваща 
птицеферма в 
биволоферма с 
капацитет до 36 броя 
дойни биволици 

Иваново Табачка 11,619 BG0000608 BG0002025 
Решение № РУ-
94-ПР/2012 

12 

Ремонт на общинска 
пътна мрежа: RSE 3106 
/ІІІ-501 Русе-Иваново/-
Божичен – 2,6 км; 
TGV1100-Сваленик – 
граница община 
/Иваново-Ветово/ - /І-2/ 
- 6,8 км; RSE 1101 /ІІІ-
202, Русе-Щръклево 
/Красен/ - ІІІ 501 – 8,8 
км;/ RSE 3112 Мечка – 
Тръстеник – 6,9 км, 

Иваново 
Божичен 
Сваленик 
Красен 

40,373 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 
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община Иваново, 
област Русе 

13 

Изграждане на 
стопански комплекс с 
животновъдни сгради 
за отглеждане на 100 
броя овце, 500 броя 
патици и 500 броя 
кокошки 

Иваново Нисово 94,117 BG0000608 BG0002025 

С писмо с изх. 
№ АО 
4883/27.09.2012 
Възложителят е 
уведомен, че 
ИП попада в 
приложение 2 
на ЗООС, но до 
момента няма 
внесена 
информация по 
преценка 
необходимостта 
от ОВОС 

14 
Изграждане на базова 
станция RSE0080 
"Нисово" 

Иваново Нисово 0 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

15 

Подмяна на 
съществуващи 
аналогови предаватели 
с цифрови 

Иваново Красен 0 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

16 

Изграждане на 
конюшня с навес, 
любителски клуб, 
жилищна постройка и 
обслужващ паркинг 

Иваново Табачка 57,863 BG0000608 BG0002025 
Решение № РУ-
05-ОС/2011 

17 

Аварийно 
възстановяване на 
мостово съоръжение на 
р. Малки Лом между 
ОТ 95 и ОТ 136 в с. 
Сваленик, на общински 
път TGV1100 /бивш IV-
20231/ II-202, Горско 
Абланово - Опака/ 
Крепча-Гърчиново-
граница общини Опака-
Иваново/ - Сваленик - 
граница общини 
(Иваново - Ветово) I-2, 
община Иваново, обл. 
Русе 

Иваново Сваленик 0 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

18 
Благоустрояване на 
зона А и Б - с. Червен, 
община Иваново 

Иваново Червен 8,11 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 
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19 

Изготвяне на ПУП-ПЗ 
за ПИ 350007 в 
землището на с. 
Нисово, общ. Иваново, 
с цел отреждането му в 
предимно 
производствена зона и 
създаване на 
устройствена основа за 
застрояване на 
селскостопански и 
складови обекти 

Иваново Нисово 5,65 BG0000608 BG0002025 
Решение № РУ-
13-ПР/2014 

20 

Производство на 
електроенергия от 
възобновяеми 
източници - надробена 
дървесина 

Иваново Николово 8,35 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

21 

Инсталиране на 
приемо-предавателна 
станция за глас и/или 
данни на БТК ЕАД, 
МТ5473 "NISOVO" 

Иваново Нисово 23,986 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

22 

Изготвяне на 
технически проект за 
двуетажна сграда със 
стаи за настаняване, 
обслужващ павилион и 
басейн с джакузи до 
100м3 

Иваново Божичен 0,28 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

23 

Изграждане на 
подземна оптична 
мрежа за електронни 
съобщения на 
територията на община 
Иваново - в землищата 
на с. Щръклево, с. 
Иваново, с. Красен, с. 
Божичен, с. Пиргово, с. 
Мечка и с. Тръстеник 

Иваново 

Щръклево 
Красен 
Божичен 
Иваново 
Мечка 

0 
BG0000608 
BG0000232 

BG0002025 
BG0002024  

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

24 

Аварийно-
възстановяване на 
защитени земни диги 
на река Русенски Лом в 
землището на с. 
Красен, общ. Иваново 

Иваново Красен 0 BG0000608 BG0002025 

Решение № РУ-
05-ОС/2015 

25 

Изграждане на 
въздушна кабелна 
мрежа за  
пренос на данни - 
интернет и цифрова 
телевизия на 
територията на селата 
Нисово, Сваленик и 
Мечка, общ. Иваново  

Иваново 
Нисово 
Сваленик 
Мечка 

0 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 
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26 

Изграждане на учебен 
център за социални, 
културни и просветни 
дейности и почивна 
база 

Иваново Червен 1,628 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

27 

Пристройка и 
надстройка с един етаж 
на съществуваща 
сграда 

Иваново Червен 0,625 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

28 

Разработване на ПУП-
ПЗ на имот № 000182 
за два броя жилищни 
сгради 

Иваново Кошов 1,502 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

29 

Изготвяне на ПУП-ПЗ 
за имот № 091024 в 
землището на село 
Табачка, община 
Иваново без промяна 
предназначението на 
земята, с цел 
изграждане на 
селскостопански 
сгради и постройки и 
сграда с помещения за 
обитаване 

Иваново Табачка 57,863 BG0000608 BG0002025 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

30 

Подробен устройствен 
план - План за 
застрояване (ПУП-ПЗ) 
на имоти №№ 000546, 
000595 и 000596 с обща 
площ 95.979 дка в 
землището на село 
Красен, община 
Иваново за изграждане 
на фотоволтаична  
централа с номинална 
мощност 3 МW     

Иваново Красен 95,979 BG0000608 BG0002025 

Решение № РУ-
03-ЕО/2012 
Становище по 
ЕО № РУ-1-
2/2012 

31 

ИПУП-ПЗ за имот 
091003 (Птицеферма) в 
землището на с. 
Красен, общ. Иваново, 
предвиждащ 
изграждане на 
жилищна сграда и 
складови сгради за 
съхранение на 
селскостопанска 
продукция 

Иваново Красен 7,18     
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

32 

Подробен устройствен 
план – План за 
застрояване (ПУП - ПЗ) 
на поземлен имот № 
091011 за Изграждане 
на жилищна сграда и 
допълващо 
застрояване” в 
землището на с. 

Иваново Табачка 5,194 BG0000608 BG0002025 
Решение № РУ-
20-ОС/2011 
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Табачка 

33 

Подробен устройствен 
план – план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) 
и Подробен 
устройствен план – 
парцеларен план (ПУП-
ПП) за поземлен имот 
№ 000587 в землището 
на с. Красен, община 
Иваново, с цел промяна 
предназначението на 
земята и създаване на 
устройствена основа за 
изграждане на 
площадка за 
производство и 
пастьоризация на 
компост за гъби 

Иваново Красен 2,481 BG0000608 BG0002025 
Решение № РУ-
10-ОС/2014 

34 

Изработване на 
Подробен устройствен 
план – План за 
застрояване (ПУП-ПЗ) 
за поземлени имоти с 
идентификатори 
32095.165.6, 
32095.165.7 и 
32095.165.8 по 
кадастралната карта на 
с. Иваново, общ. 
Иваново 

Иваново Иваново 22,029 BG0000608 BG0002025 
Решение № РУ-
09-ОС/2015 

35 

Изграждане на система 
„Звук и светлина” на 
туристическите 
атракции на 
територията на Община 
Иваново”, с 
местоположение 
поземлени имоти №№ 
32095.102.101 и 
32095.165.7 по 
кадастралната карта и 
кадастралните регистри 
на с. Иваново, община 
Иваново 

Иваново Иваново 259,016 BG0000608 BG0002025 
Решение № РУ-
10-ОС/2015 

36 

Проект за „Закриване и 
рекултивация на 
общинско депо за 
отпадъци – с. Иваново, 
община Иваново, 
област Русе” 

Иваново Иваново 15,00 BG0000608 BG0002025 
Решение № РУ-
02-ОС/2015 
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37 

Почистване на речните 
корита на реките Бели 
Лом, Черни Лом и 
Русенски Лом от 
паднали дървета и 
земна маса в 
регулацията на селата 
Табачка, Кошов, 
Червен, Божичен, 
Красен и Нисово, 
община Иваново 

Иваново 

Табачка 
Кошов 
Червен 
Божичен 
Красен 
Нисово 

0 BG0000608 BG0002025 
Решение № РУ-
03-ОС/2015 

38 
Изграждане на ловна 
резиденция 

Иваново Нисово 33,449 BG0000608 
0 

писмо на 
РИОСВ-Русе 

39 
Изграждане на сезонна 
сграда - пчелин на 1 
етаж  

Иваново Иваново 6.663 BG0000608 
0 

писмо на 
РИОСВ-Русе 

40 
Три броя 
съществуващи 
рибарници 

Иваново Сваленик 236.461 BG0000608 
0 

писмо на 
РИОСВ-Русе 

41 

Изграждане на трасе за 
електропровод със 
захранване на 20 kV и 
мачтов трафопост 

Иваново 
Нисово 
Щръклево 

521.111 BG0000608 

0 

Решение № РУ-
006-ОС/2008 

42 
Възстановяване и 
укрепване на местен 
общински път 

Иваново Иваново 156.688 BG0000608 
0 

Решение № РУ-
009-ОС/2008 

43 
Изграждане на 
едноетажна жилищна 
сграда 

Иваново Червен 3.000 BG0000608 
0 

РУ-011-
ОС/2008 

44 Рибарник Иваново Сваленик 11.299 BG0000608 
0 

Решение № РУ-
14-ПР/2010 

45 

Рехабилитация и 
почистване на 
поречието на р. Бели 
Лом 

Иваново Нисово 0 BG0000608 

0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

46 

Промяна на трасе за 
електропровод със 
захранване 20kV и 
мачтов трафопост 

Иваново 
Нисово 
Щръклево 

13.000 BG0000608 

0 

Решение № РУ-
017-ОС/2008 

47 
Аварийно изграждане 
на мост и водоскок на 
река Черни Лом 

Иваново Кошов 0 BG0000608 
0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

48 

Аварийно 
възстановяване на 
предпазни диги по 
поречието на р. 
Русенски Лом в 
регулацията на с. 
Божичен и с. Красен, 
общ. Иваново 

Иваново 
Божичен 
Красен 

0 BG0000608 

0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

49 Външно 
електрозахранване на 

Иваново Сваленик 0 BG0000608 0 Писмо на 
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базова станция на 
Глобул № 4649 

РИОСВ-Русе 

50 
Изграждане на 
предпазна дига и мост 
над река Бели Лом 

Иваново Нисово 0 BG0000608 
0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

51 

Рехабилитация на 
пътни участъци от 
Републиканската пътна 
мрежа 

Иваново 
Щръклево 
Нисово 

0 BG0000608 

0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

52 
Обновяване на 
Общински парк 

Иваново Сваленик 3.650 BG0000608 
0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

53 
Рехабилитация на 
Административно-
просветна сграда 

Иваново Нисово 1.865 BG0000608 
0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

54 
Обновяване на площад 
в село Нисово 

Иваново Нисово 1.480 BG0000608 
0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

55 

Рехабилитация на път 
RSE3111/RSE1110, 
Иваново-Червен/-
Табачка от км 0+000 до 
км 4+400 

Иваново Табачка 72.130 BG0000608 

0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

56 

Рехабилитация на път 
III-202 Щръклево-
Нисово от км 12+000 
до км 16+300 

Иваново Щръклево 0 BG0000608 

0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

57 
Изграждане на 
рибарник 

Иваново Нисово 2.612 BG0000608 
0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

58 

Ремонт на общински 
път от село Сваленик 
до границата с община 
Ветово и от село 
Сваленик да село 
Церовец, община 
Иваново 

Иваново 
Сваленик 
Церовец 

0 BG0000608 

0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

59 

Авариен ремонт на 
общински път с. 
Нисово - с. Сваленик - 
местността Батаклията 
в землището на село 
Нисово 

Иваново Нисово 11.127 BG0000608 

0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

60 

Регистрация и 
експлоатация на 
съществуващи 
рибарници в землището 
на село Нисово, 
Община Иваново 

Иваново Нисово 78,005 BG0000608 

0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

61 

Обрушване на скални 
блокове и изграждане 
на джоб стена на път, 
свързващ с. Нисово с 
път ІІІ-202 (Русе-

Иваново Нисово 45,647 BG0000608 

0 

Решение № РУ-
13-ОС/2009 
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Нисово-Кацелово 

62 

Изграждане на 
пречиствателна 
станция за отпадъчни 
води и канализационна 
мрежа на село 
Щръклево 

Иваново Щръклево 4.727 BG0000608 

0 

Решение № РУ-
44-ПР/2010 

63 

Изграждане на 
площадка за 
изкупуване на черни и 
цветни метали 

Иваново Сваленик 1.420 BG0000608 

0 

Решение № РУ-
43-ПР/2010 

64 

Изграждане на 
подземна оптична 
мрежа в обхвата на 
републикански и 
общински пътища на 
територията на община 
Иваново 

Иваново Иваново 0 BG0000608 

0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

65 

Изграждане на сграда 
за машинен инвентар, 
навеси и жилищна 
постройка 

Иваново Табачка 33,423 BG0000608 

0 

Писмо на 
РИОСВ-Русе 

66 
Изсичане на дървета и 
храсти по диги и 
сервитутни ивици 

Иваново Мечка 142,983 BG0000232 BG0002024 
Писмо на 
РИОСВ-Русе 

 
Екологична насоченост на проекта  
 
Връзката между елементите на строителство и експлоатация при реализация на ОУП, всички 
възможни вероятни въздействия с потенциално отражение върху местообитанията и 
видовете, както и оценка на възможността тези въздействия са оценени на този етап на 
планиране и необходимостта от условия за следващите етапи на планиране и проектиране са 
показани на долната Таблица № 2.1.      

 
Таблица  № 2.1      

Елементи на ОУП на 
община Иваново  

Възможни вероятни въздействия с 
потенциално отражение върху местообитанията 
и видовете в близост до и на територията на ЗЗ 

BG0000232   ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, 
ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ 

BG0002025 „Ломовете”. 

Етап на планиране и 
оценка на въздействията 

Строителство на сгради и 
съоръжения предвидени с 
ОУП  

•••• пряко унищожаване или увреждане на 
местообитания в  близост до или в  ЗЗ;  

•••• фрагментация на местообитания и прекъсване 
на биокоридори за придвижване на наземни 
животински видове в близост до или в  ЗЗ;  
•••• смъртност на индивиди (унищожаване по време 
на строителство на типични видове за 
местообитанието и увреждане структурата и 
функциите на техните популации) в близост до 
или в  ЗЗ; 

•••• увреждане на ландшафта, увреждане на 

Предварителна оценка на 
въздействията на този етап 
от планиране, условия за 
изпълнение и по-подробна 
оценка на следващите 
етапи на планиране и 
проектиране.  
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възможностите за устойчиво природосъобразно 
развитие на защитените зони 
(природосъобразен туризъм, земеделски земи); 

•••• прогонване на животни и птици заради засилено 
човешко присъствие;  

•••• замърсяване със строителни и твърди битови 
отпадъци – влошаване качеството на съседни 
местообитания;  

•••• нарушаване на водния баланс на ливадите и 
пасищата в следствие пресушаване;  

Съпътстващи инженерни 
съоръжения – огради, 
противоерозионни 
съоръжения, 
отводнителни 
съоръжения и др.  

•••• пряко унищожаване и увреждане на 
местообитания в близост до или в  ЗЗ; 

•••• прегради за периодични, сезонни или 
многогодишни миграции на животни и 
фрагментация на местообитания в близост до 
или в  ЗЗ; 

•••• увреждане качеството на съседните 
местообитания;  
•••• увреждане на ландшафта, увреждане на 
възможностите за устойчиво природосъобразно 
развитие на защитените зони                                                   
(природо-съобразен туризъм, земеделски земи). 

Предварителна оценка на 
въздействията на този етап 
от планиране, условия за 
изпълнение и по-подробна 
оценка на следващите 
етапи на планиране и 
проектиране. 

Временни строителни 
площадки и съоръжения, 
строителни дейности.  

•••• пряко унищожаване и увреждане на 
местообитания в близост до или в  ЗЗ;  

•••• смъртност на бавноподвижни животински 
видове (унищожаване по време на 
строителство) в близост до или в  ЗЗ;  

•••• шумово замърсяване (безпокойство и 
прогонване на животни) в близост или в  ЗЗ;  

•••• въздушно замърсяване (повлияване на 
растителните видове и растителните съобщества 
– физиологични и биохимични реакции на 
замърсяването на ниво организъм, промяна във 
видовият състав на ниво растителни съобщества 
или групировки); 

•••• повишена опасност от пожари (изхвърляне на 
фасове, искри от строителната механизация и 
др.);  

•••• опасност от инциденти замърсявания в близост 
до или в  ЗЗ; 

•••• прогонване на животни заради засилено 
човешко присъствие в близост до или в  ЗЗ;   

Условия за изпълнение и 
по-подробна оценка на 
следващите етапи на 
планиране и проектиране. 

Депониране на излишни 
материали (пръст, скална 
маса) в резултат от 
строителството 

•••• пряко унищожаване на местообитания в близост 
до или в  ЗЗ; 

Условия за изпълнение на 
по – подробна оценка на 
следващите етап от 
планиране.  

Озеленителни и 
рекултивационни 
дейности 

•••• нахлуване на агресивни видове, увреждане на 
типичните природни местообитания (видов 
състав); 

•••• промяна на структурата и видовия състав на 
местообитанията, което ги прави непригодни за 
видовете, обект на опазване;  

Условия за изпълнение на 
по – подробна оценка на 
следващите етапи от 
планиране.  

Увеличен антропогенен 
натиск при 
експлоатацията на 
отделните устройствени 
зони предвидени с ОУП и 
на комплексите в тях.    

•••• Унищожаване на структура на съседни 
местообитания вследствие утъпкване и др. в 
близост до или в  ЗЗ; 

•••• шумово замърсяване (безпокойство и 
прогонване на животни) в близост до или в  ЗЗ;  

•••• светлинно замърсяване вследствие 
осветителните съоръжения в близост до или в  ЗЗ;  
•••• смъртност на птици (стъпкване на гнезда и яйца 
на наземно гнездящи птици);  

Предварителна оценка на 
въздействията на този етап 
от планиране, условия за 
изпълнение и по-подробна 
оценка на следващите 
етапи на планиране и 
проектиране. 
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•••• повишена опасност от пожари (изхвърляне на 
фасове, палене на огън и др.); 

•••• опасност от инцидентни замърсявания при 
аварии в инфраструктурата в близост до или в  
ЗЗ;   

•••• увреждане на възможностите за устойчиво 
природосъобразно развитие на защитените 
зони;   

•••• прогонване на животни заради засилено 
човешко присъствие в близост до или в  ЗЗ;  

•••• замърсяване на водите и терените с излишни 
отпадъчни води и отпадъци, генерирани от 
града и обособените курортни комплекси в 
него;  

Поддържане на зелени 
площи чрез поливане, 
наторяване, пръскане с 
различни химични в-ва и 
други.  

•••• опасност от промяна на водния режим в близост 
до или в  ЗЗ; 

•••• акумулация на биогени в близост до или в  ЗЗ; 

Условия за изпълнение на 
по – подробна оценка на 
следващите етапи от 
планиране. 

 
На Таблица № 2.2 са обобщени възможните вероятни видове въздействия, произтичащи от 
реализацията на ОУП и връзката му с: 
 - неговия обхват по отношение местоположението му спрямо защитените зони;  
 - на коя фаза от изпълнение на проекта е вероятно да възникнат; по отношение ефекта 
върху местообитанията и видовете дали въздействията имат дълготрайно въздействие или 
имат временен ефект; по отношение времетраенето на въздействията дали въздействията са 
постоянни, краткосрочни, периодични, инцидентни (не се предполага задължително да 
възникнат);  
       - с кои други въздействия на ОУП  имат комбинирано влияние върху даден параметър за 
Благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията. Оценяват се връзките 
между преките въздействия. По-нататък се оценява възможния комбиниран ефект върху тях. 
       - с какви други планове, програми и инвестиционни намерения може да има кумулативен 
ефект. 

 
Таблица  № 2.2 

Вид 
въздействие 

Обхват на 
въздействието  

Фаза на 
въздействие 
Трайност 

Периодичност 

Възможни комбинирани 
въздействия 

Възможни 
кумулативни 
въздействия 

(други проекти) 
Пряко  -  
унищожаване на 
местообитания.  

ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 
и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете” и на 
определено 
разстояние от тях 
(извън 
прилежащите им 
територии).  

Строителство - 
дългосрочно, 
постоянно и 
необратимо.  

Трайно увреждане качеството на 
съседни местообитания при 
експлоатация поради: 
•••• прогонване на индивидите 
заради шумово и светлинно 
замърсяване и/или засилено 
човешко присъствие. 
•••• прекъсване на важни екотони 
и прекъсване на достъпа до 
ключови местообитания 
(смъртност, прогонване, 
непреодолими инженерни 
съоръжения). 

•••• фрагментиране на 
местообитанията и изолиране 
на малки парчета иначе 
подходящи местообитания 
(смъртност,  прогонване, 
непреодолими инженерни 
съоръжения). 

Не може да се 
очаква 
кумулативен 
ефект с 
реализацията и на 
други ИП, 
планове и 
програми от 
загуба на 
местообитания 
предмет на 
опазване в ЗЗ 
BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници 
Мечка” и ЗЗ 
BG0002025 
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„Ломовете”  
поради това, че 
такива с ОУП не 
се засягат 

Фрагментация 
на 
местообитания.  

ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 
и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете”, на 
определено 
разстояние от 
прилежащите им 
територии. 

Строителство и 
експлоатация - 
дългосрочно и 
постоянно.  

•••• прогонване на индивиди 
заради шумово и светлинно 
замърсяване и/или засилено 
човешко присъствие. 

•••• пряко унищожаване на 
местообитания; 

Възможни по 
отношение само 
на отделни  
животински 
видове, но без 
птици, които 
използват за 
придвижване и 
въздушното 
пространство.   

Смъртност на 
индивиди.  

 

ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 
и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете”.  
(фрагментационен 
ефект на 
биокоридорите).  

Строителство - 
краткосрочно 
по време на 
строителството. 
Експлоатация -
дългосрочно, 
периодично, 
необратимо по 
време на 
експлоатацията.   

Увреждане структурата и 
функциите на популации на 
типични видове и влошаване на 
техния БПС 
•••• фрагментирането и 
увреждането на 
местообитанията чрез 
прекъсване на важни екотони 
и достъпа до ключови 
местообитания.  

•••• Прекъсването на биокоридори 
за 
миграцията/разпространениет
о на видовете.  

Слаб риск – само 
по отношение на 
някои бавно 
подвижни 
индивиди 
(насекоми, 
земноводни и 
влечуги), които 
обитават и 
териториите 
извън ЗЗ или са 
във някакви 
взаимоотношения 
с индивиди от ЗЗ. 
Възможно е 
унищожаване и на 
гнезда и малки на 
наземно или 
нискогнездящи 
птици.   

Прогонване на 
животни заради 
засилено 
човешко 
присъствие.  

ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 
и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете”.  
(влошаване 
качеството на 
местообитанията и 
фрагментация на 
биокоридорите) и 
извън зоните.  

Строителство/ 
експлоатация -  
дълготрайно, 
постоянно 

Има комбинирано въздействие 
върху качеството на 
местообитанията, както и може 
да спомогне за увреждане и 
прекъсване на някои 
биокоридори.   

Възможно е по 
отношение на 
някои видове 
чувствителни към 
фактор 
безпокойство – 
птици и някои 
бозайници.  

Инженерни 
прегради за 
нормалното 
функциониране 
на 
местообитанията 

ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 
и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете“ и на 
достатъчно 
разстояние от  тях.  

Строителство/ 
експлоатация -  
дълготрайно, 
постоянно.  
 

Има комбинирано въздействие 
върху качеството на 
местообитанията (прекъсване на 
екотони и достъп до ключови 
местообитания; фрагментация и 
изолиране на малки парчета 
местообитания).   

 

Възможно е само 
по отношение на 
някои наземно 
бавно 
придвижващи се 
видове - влечуги 
и земноводни, 
които може да 
обитават и 
територията на 
ЗЗ.  

Шумово 
замърсяване.  

ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 

Строителство/ 
експлоатация -  

Чрез прогонване на 
чувствителните видове има 

Безпокойство на  
чувствителните 
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BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 
и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете”.  
(фрагментационен 
ефект на 
биокоридорите).  

дълготрайно, 
постоянно 

комбинирано въздействие върху 
качеството на местообитанията. 

към човешкото 
присъствие 
видове.   

Светлинно 
замърсяване.   

ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 
и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете”. 
(отблъскване и 
безпокойство на 
животни или 
обратното - 
привличане   им).  

Експлоатация -  
дълготрайно, 
постоянно 

Чрез прогонване на 
чувствителните видове има 
комбинирано въздействие върху 
качеството на местообитанията.  

Безпокойство на  
нощно активни 
видове.   

Нарушаване на 
водния баланс.  

ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 
и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете”. 
(унищожаване на 
хранителен ресурс и 
подходящи места за 
хранене/ почивка, 
гнездови биотопи).  

Експлоатация - 
дългосрочно, 
постоянно, 
необратимо 
докато 
курортния 
комплекс е 
действащ;  

 

Има комбинирано въздействие 
със унищожаване на 
местообитания, пресушаване на 
влажни зони и фрагментация.  

 

Не се очаква 
такъв в следствие 
на реализацията 
на ОУП.  

Изхвърляне на 
отпадъци.  

 ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 
и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете”.  
(нерегламентирани 
депа). Влошаване на 
хранителната база 
на животинските 
видове и качеството 
на местата за 
хранене, почивка, 
гнездене 

Строителство/ 
експлоатация  - 
локално, 
средносрочно 
или 
дългосрочно, 
обратимо след 
премахване на 
въздействието.  

Има комбинирано въздействие 
със замърсяване на водите, 
унищожаване на местообитания.  

При безразборно 
и неконтролирано 
изхвърляни на 
отпадъци на 
територията на 
защитените зони.  

Повишена 
опасност от 
пожари  

ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 
и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете”  и на  
разстояние от тях.  

Строителство/ 
експлоатация -  
временно, 
инцидентно. 

Може да доведе до временно 
(възстановимо) увреждане на 
местообитания и популации.  

Реализацията на 
ОУП може да 
доведе до 
увеличаване на 
този риск в 
съседните на 
устройствените 
зони територии в 
резултат най-вече 
на човешка 
небрежност 
(изхвърляне на 
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незагасени 
фасове, 
неправилно 
боравене с 
отоплителни 
уреди и др.). 

Опасност от 
инцидентни -  
замърсявания 
при аварии в 
изградената 
инфраструктура.   

ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 
и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете”., на 
определено 
разстояние от 
прилежащите и 
територии. 

Експлоатация -  
временно, 
инцидентно. 

Може да доведе до временно 
(възстановимо) увреждане на 
местообитания и популации.  

Такъв  риск може 
да се прояви.  

Нахлуване на 
чужди видове в 
природните 
местообитания.  

ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 
„Рибарници Мечка” 
и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете”..  

Строителство и 
експлоатация -  
дълготрайно, 
постоянно.  

Може да доведе до подмяна във 
видовия състав на природни 
местообитания. 

Съществува риск 
при масово 
озеленяване на 
по-големите 
комплекси с 
чужди и 
нетипични за 
страната, най-вече 
агресивни  
храстови и 
дървесни видове. 

  

3. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯТА, ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ 

ИЗГОТВЯНЕТО НА  ОУП. 

B Приложение № 1 и Приложение № 2 е представено местоположението на ОУП и Опорния 
план спрямо границите на четирите защитени зони.  

3.1 ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗЗ BG0000232  ,,БАТИН”           
                   
Тип K - Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона 
по Директива за птиците 
 
Площ (дка) – 26 910.50 дка 
 
ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/EEC, които се срещат в 
обекта. Код - четири цифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете 
хабитати в Приложение I към Директива 92/43/EEC. 
Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение I към Директива 92/43/EEC. 
Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното 
разнообразие. 
% Покр. - процентно покритие на хабитата спрямо общата площ на обекта. 
Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият тип 
хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: A - отлична 
представителност, B - добра представителност, C - значима представителност, D - 
незначително наличие. 
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Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 
отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 
Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= 
p >0 
Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен хабитат и 
възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) степен на 
опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) възможности за 
възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: отлично опазване; B: 
добро опазване; C: средно или слабо опазване. 
Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 
природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се 
взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната 
система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима стойност 
 
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
 

КОД    Пр. ИМЕ                                      %о Покр. Предст. Отн. площ Прир. ст. Цялост. 
оц. 

91EO* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

0.024 D    

3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с 
растителност от Littorelletea uniflorae и/или 
Isoeto-Nanoj uncetea 

10 С В В В 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от 
типа Magnopotamion или Hydrocharition 

4 С С А А 

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

5 С В С B 

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

0.15 D    

6250* Панонски льосови степни тревни съобщества 1.36 В С B В 

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

5 С C B В 

91FO Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus 
laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 
angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 

1 С C A В 

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 0.2 D    

91ZO Мизийски гори от сребролистна липа 0.124 D    

 

ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/ЕЕС и Приложение II на Дир. 
92/43/EEC 
Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC и 
на всички животински и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 
92/43/EEC. 
Код - четири цифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. 
Латинско Име - наименование на видовете съгласно Приложение II към Директива 
92/43/EEC и Директива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното 
разнообразие и други източници. 
Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, обектът 
може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. Използвана е 
следната класификация: 
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Местна попул. - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 
целогодишно. Миграц. попул. - миграционна популация от: 
Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките. 
Зимув. - зимуващи видове, използват обекта през зимата. 
Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на 
перата/козината извън местата за размножаване. 
Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е неизвестен, 
са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е уточнено дали 
числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За някои видове със 
специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и женските индивиди, 
съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан 
размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или 
много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като 
налична (P). 
Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на 
относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на 
националната популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: A) 100% >= p 
> 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във всички случаи, когато дадена популация се 
среща в обекта в незначителна степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) 
незначителна популация. 
Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 
използвана "най-добра експертна преценка": A) отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); C) средно 
или слабо опазване (всички други комбинации). 
Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 
естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана 
популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана 
е "най-добра експертна преценка", съгласно следната класификационна система: A) отлична 
стойност; B) добра стойност; C) значима стойност. 
 

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 
 

Миграционна Популация Оценка 
 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.      
 

Опазв.   
 

Изолир. Цял.Оц. 

А429 Dendrocopos syriacus 
Сирийски пъстър кълвач 

2-3 P    D    

А339 Lanius minor 
Черночела сврачка 

 2-5 p   D    

A338  Lanius collurio  
Червеногърба сврачка  

 20 P   D    

А231 Coracias garrulus 
Синявица 

 1-2 P   D    

А229 Alcedo atthis 
Земеродно рибарче 

 2-3 P   D    

А196 Chlidonias hybridus 
Белобуза рибарка 

 65-80 P   B B C B 
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А060 Aythya nyroca 
Белоока потапница 

 9-12 P   B B C B 

А022 Ixobrychus minutus 
Mалък воден бик 

 10-12 P   D    

А402 Accipiter brevipes 
Късопръст ястреб 

 1 P   D    

 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на 
Дир.79/409/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 
 

Миграционна Популация Оценка 
 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.     
 

Опазв.    
 

Изолир. Цял.Оц. 

A230 Merops apiaster 
Обикновен пчелояд  

60 P        

A059 Aythya ferina 
Кафявоглава потапница 

30 P        

A006 Podiceps grisegena Червеногуш 
гмурец 

6 P        

A051 Anas strepera 
Сива патица 

 4 P       

 

Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 

 

Миграционна Популация Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.     
 

Опазв.    
 

Изолир. Цял.Оц. 

1355 Lutra lutra  
Видра 

9-10 I    C А C А 

1352 Canis lupus  
Европейски вълк 

Р    D    

2609 Mesocricetus newtoni 
Добруджански хомяк 

V    C B C C 

1310 Miniopterus schreibersi 
Дългокрил прилеп 

Р    D    

1316 Myotis capaccinii  
Дългопръст нощник 

Р    D    

1305 Rhinolophus euryale  
Южен подковонос 

Р    D    

2635 Vormela peregusna  
Пъстър пор 

Р    D    

  
Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 

 

Миграционна Популация Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.     
 

Опазв.    
 

Изолир. Цял.Оц. 

1279 Elaphe quatuorlineata 
Ивичест смок 

Р    C A C В 

1220 Emys orbicularis 
Обикновена блатна костенурка 

С    C A C A 

1993 Triturus dobrogicus 
Добруджански тритон 

P    C A C A 

 

Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна Популация Оценка 
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ИМЕ (на латински) Попул. 
 
 

Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.      
 

Опазв.    
 

Изолир. Цял.Оц. 

1160 
Zingel streber 
Малка вретенарка 

P 
   В A В A 

1130 
Aspius aspius 
Распер 

P 
   C A В A 

2533 
Cobitis elongata 
Голям щипок V 

   В A В A 

1149 
Cobitis taenia 
Обикновен щипок 

C 
   С А С А 

2484 
Eudontomyzon mariae 
Украинска минога 

V 
   В A А A 

1124 
Gobio albipinnatus 
Белопера кротушка 

С 
   В A В A 

2555 
Gymnocephalus baloni 
Високотел бибан 

С 
   В A В A 

1157 
Gymnocephalus schraetzer 
Ивичест бибан 

С 
   В A В A 

1145 
Misgurnus fossilis 
Виюн 

С 
   В A С A 

2522 
Pelecus cultratus 
Сабица 

С 
   В A В A 

1134 
Rhodeus sericeus amarus 
Европейска горчивка 

С 
   С A С A 

1159 
Zingel zingel 
Голяма вретенарка 

R 
   В A В A 

 

Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 
 

Миграционна Популация Оценка 
 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.     
 

Опазв.    
 

Изолир. Цял.Оц. 

1032 
Unio crassus 
Бисерна мида 

R    C В C С 

4045 
Coenagrion ornatum 
Ценагрион 

R    С А С В 

1088 Cerambyx cerdo 
Обикновен сечко 

R 
   C В C С 

1083  Lucanus cervus 
Бръмбар рогач 

R 
   C В C С 

1089 Morimus funereus 
Буков сечко 

R 
   C В C С 

1087 
Rosalia alpina 
Алпийска розалия 

R 
   C В C С 

 

Растения, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 
 

 

 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 
Класове Земно покритие % Покритие 

Крайбрежни пясъчни дюни, пясъчни плажове 2 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални 
обекти) 

1 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)  35 
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Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища  10 

Сухи тревни съобщества, степи 30 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на 
угар) 

1 

Друга орна земя 2 

Широколистни листопадни гори 19 

Общо Покритие 100 

 

Други Характеристики на защитената зона 
Зоната включва част от един от най-големите острови на р. Дунав - Батин и голяма част от 
бившата заливна долина на реката, превърната понастоящем в много големи рибарници. 
Голяма част от рибарниците е изоставена и има естествен воден режим. 
  
 

Баланс на Територията по Начин на Трайно Ползване 

Код Начин  Начин на трайно ползване    Площ (дка) 

1140 Изоставена орна земя 80.68 

5115 Територия с установени пясък и чакъл 61.27 

1111 Полска култура 31.45 

2100 Дървопроизводителна горска площ 457.21 

4911 Отдалечена от водно течение предпазна дига 315.49 

4800 Територия на водостопански, хидромелиоративни съоръжения 246.62 

4512 Отводнителен канал 22.94 

4413 Рибарник 5 541.31 

4212 Блато 0.68 

8410 Дере 37.68 

4112 Гранична река 7 516.45 

7240 Туристическа база 2.61 

2223 Просека 14.04 

6115 Път IV клас 17.01 

2110 Залесена горска територия 7 343.59 

6130 Ведомствен път (без полски и горски пътища) 18.88 

7210 Вилна зона 2.55 

1929 Друга територия заета от селско стопанство 10.87 

1100 Нива 272.81 

1710 Полски път 80.03 

1700 Полски път 63.12 

1612 Овцеферма 7.03 

1570 Стопански двор 5.39 
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1401 Пасище с храсти 252.89 

1400 Пасище, мера  3 705.01 

1230 Изоставена територия за трайни насаждения 247.09 

2112 Широколистни дървесни видове 519.15 

1211 Овощни насаждения (нетерасирани) 36.69 

Обща площ в дка:          26 910.52 

Баланс на Територията по Вид на Собствеността 

Код Вид собственост Площ (дка) 

5 Частна 141.45 

7 Обществени организации 1 358.98 

4 Общинска частна 455.27 

3 Общинска публична 215.68 

2 Държавна частна 13 812.96 

1 Държавна публична 8 198.91 

99 Стопанисвано от общината 2 724.74 

11 Съсобственост 2.55 

    Обща площ в дка: 360 24  26 910.52 

Баланс по Вид на Територията 

Код Вид на Вид на територията Площ  Площ (дка) 

5 Добив на полезни изкопаеми 61.27 

1 За нуждите на селското стопанство 4 834.55 

2 За нуждите на горското стопанство 8 333.98 

3 Населени места 1.34 

4 Водни течения и водни площи 13 643.49 

6 За нуждите на транспорта 35.89 

    Обща площ в дка: 360 24  26 910.52 

 

КАЧЕСТВО И ЗНА ЧИМОСТ 
Важен за безгръбначната фауна. Рибарници по Дунав с просторни тръстикови легла и друга 
водна растителност. Много важно място за мигриращите и местни гнездещи водни птици, а 
също и като хранителна среда за птиците от съседния румънски остров в Дунав (сиви, 
нощни, гривести чапли и малки корморани). 
 

УЯЗВИМОСТ 
Нелегален улов на застрашени видове птици се наблюдава през цялата година и особено по 
време на размножителния период. 
  
ОБЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ И ЗАСЕГНАТ ДЯЛ ОТ ПЛОЩТА НА ЗОНАТА в 
защитената зона: 

Код Име Инт. Възд. % 
 Култивация  В 0 80 

 Паша C -  
 Изоставяне на пасторални системи В - 20 
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 Обща управление на горите C -  
 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета C -  
 Изгаряне C -  
 Лов А +  
 Дренаж А -  
Извън защитената зона:   

Код Име Инт. Възд.  

 Култивация В 0  

 Изоставяне на пасторални системи В +  

 Лов В -  

 Дренаж В -  

3.2 ЗАЩИТЕНА ЗОНА  BG0000608 „ЛОМОВЕТЕ” 

Тип К - Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена 
зона по Директива за птиците 
 
Площ (дка) – 324 889.30 дка 
 
ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/EEC, които се срещат 
в обекта. Код - четири цифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете 
хабитати в Приложение I към Директива 92/43/EEC. 
Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение I към Директива 92/43/EEC. 
Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното 
разнообразие. 
% Покр. - процентно покритие на хабитата спрямо общата площ на обекта. 
Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият 
тип хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: A - отлична 
представителност, B - добра представителност, C - значима представителност, D - 
незначително наличие. 
Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 
отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 
Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 
>= p >0 
Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен 
хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) 
степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) възможности 
за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: отлично опазване; 
B: добро опазване; C: средно или слабо опазване. 
Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 
природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се 
взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната 
система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима стойност 
 
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
 

КОД    
Пр. 

ИМЕ                                      %о Покр. Предст. Отн. площ Прир. ст. Цялост. 
оц. 

6240* Субпанонски степни тревни съобщества 0.1 В С В В 

40А0* Субконтинентални пери-панонски 
храстови съобщества 

0.01 С С С С 
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3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri 
и Bidention p.p. 

0.001 В С С В 

6210* Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик(Festuco-
Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи) 

10.11 В В B В 

6250* Панонски льосови 6250 * степни тревни 
съобщества 

2.162 А В А А 

91HO* Панонски гори с Quercus pubescens 0.091 В С В С 

91GO* Панонски гори с Quercus petraea и 
Carpinus betulus 

0.494 С С В С 

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

0.147 В С В В 

6510 Низинни сенокосни ливади 0.24 С С В С 
8310 Неблагоустроени пещери 0.01 А С В А 
91ZO Мизийски гори от сребролистна липа 0.915 В С В В 
7220* Извори с твърда вода с туфести формации 

(Cratoneurion) 
0.00001 А С В В 

91IO* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 7.386 В В В В 

91MO Балкано-панонски церово-горунови гори 10.412 А С В В 

91EO* Алувиални гори с Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

0.1 В С А В 

 

ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/ЕЕС и Приложение II на Дир. 
92/43/EEC 
Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC и 
на всички животински и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 
92/43/EEC. 
Код - четири цифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. 
Латинско Име - наименование на видовете съгласно Приложение II към Директива 
92/43/EEC и 
Директива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и 
други източници. 
Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, обектът 
може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. Използвана е 
следната класификация: 
Местна попул. - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 
целогодишно. Миграц. попул. - миграционна популация от: 
Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките. 
Зимув. - зимуващи видове, ползват обекта през зимата. 
Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на 
перата/козината извън местата за размножаване. 
Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е неизвестен, 
са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е уточнено дали 
числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За някои видове със 
специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и женските индивиди, 
съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан 
размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или 
много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като 
налична (P). 
Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на 
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относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на 
националната популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: A) 100% >= p 
> 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във всички случаи, когато дадена популация се 
среща в обекта в незначителна степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) 
незначителна популация. 
Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 
използвана "най-добра експертна преценка": A) отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); C) средно 
или слабо опазване (всички други комбинации). 
Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 
естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана 
популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана 
е "най-добра експертна преценка", съгласно следната класификационна система: A) отлична 
стойност; B) добра стойност; C) значима стойност. 

 
ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 
 

Миграционна Популация Оценка 
 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.     
 

Опазв.    
 

Изолир. Цял.Оц. 

A404 Aquila heliaca 
Kръстат (царски) орел 

 V  V C C C C 

A022 Ixobrychus minutus 
Mалък воден бик 

 10-30 i  R C C C C 

A393 Phalacrocorax pygmeus 
Mалък корморан 

   R D    

A094 Pandion haliaetus 
Oрел рибар 

   1-2 i D    

A196 Chlidonias hybridus 
Белобуза рибарка 

   V D    

A403 Buteo rufinus 
Белоопашат мишелов 

20-30 p   C A A A A 

A433 Lanius nubicus 
Белочела сврачка 

 V  V D    

A222 Asio flammeus 
Блатна сова 

 5-10 p   R C B B B 

A151 Philomachus pugnax 
Бойник 

   R     

A215 Bubo bubo 
Бухал 

5-7 p    C B C B 

A031 Ciconia ciconia 
Бял щъркел 

 11-30 p 1-2 i C C B B B 

A034 Platalea leucorodia 
Бяла лопатарка 

   V D    

A097 Falco vespertinus 
Вечерна ветрушка 

   C     

A027 Egretta alba 
Голяма бяла чапла 

  V 30-50 i C B C C 

A246 Lullula arborea 
Горска чучулига 

 70-90 p  C C B B B 

A379 Emberiza hortulana 
Градинска овесарка 

 25- 30 p  C D    
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A024 Ardeola ralloides 
Гривеста чапла 

 1-5 p V D     

A077 Neophron percnopterus 
Египетски лешояд 

 5-7 p  R A A A A 

A229 Alcedo atthis 
Земеродно рибарче 

 10-30 p  R C B B B 

A224 Caprimulgus europaeus 
Козодой 

 15-30 p  R D    

A402 Accipiter brevipes 
Късопръст ястреб 

 1-2 p   R C C C C 

A084 Circus pygargus 
Ливаден блатар 

 1-2 p  R C C C C 

A122 Crex crex 
Ливаден дърдавец 

 30-50 p  R B B B B 

A026 Egretta garzetta 
Малка бяла чапла 

   10-30 i C B C C 

A177 Larus minutus 
Малка чайка 

   V     

A176 Larus melanocephalus 
Малка черноглава 
чайка 

 1-10 p  R D    

A166 Tringa glareola 
Малък горски 
водобегач 

   V D    

A089 Aquila pomarina 
Малък креслив орел 

 1-5 p  R B A A A 

A092 Hieraaetus pennatus 
Малък орел 

 1-5 p  R B B B B 

A023 Nycticorax nycticorax 
Нощна чапла 

   20-50 i C B C C 

A080 Circaetus gallicus 
Орел змияр 

 1-5 p  R B B B B 

A072 Pernis apivorus 
Осояд 

 8-10 p  C B B B B 

A255 Anthus campestris 
Полска бъбрица 

 10-20 p  R D    

A082 Circus cyaneus 
Полски блатар 

   R D    

A397 Tadorna ferruginea 
Ръждив aнгъч 

 1-5 p  R B A A A 

A029 Ardea purpurea 
Ръждива чапла 

 1-5 p  V D    

A234 Picus canus 
Сив кълвач 

 10-20 p  R C B C C 

A231 Coracias garrulus 
Синявица 

 25-50 p  C C A B B 

A429 Dendrocopos syriacus 
Сирийски пъстър 
кълвач 

 20-30 p   C A A A 

A091 Aquila chrysaetos 
Скален орел 

 V  V C C C C 

A238 Dendrocopos medius 
Среден пъстър кълвач 

15-20 p    D    

A081 Circus aeruginosus 
Тръстиков блатар 

 0-1 p  20-50 i C B C C 

A320 Ficedula parva 
Червеногуша 
мухоловка 

   V     

A338 Lanius collurio 
Червеногърба сврачка 

 90-120 p  C D    

A236 Dryocopus martius 
Черен кълвач 

3-5 p    D    
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A030 Ciconia nigra 
Черен щъркел 

 6-10 p  R B A A A 

A073 Milvus migrans 
Черна каня 

 2-3 p  R C B C C 

A197 Chlidonias niger 
Черна рибарка 

   V D    

A339 Lanius minor 
Черночела сврачка 

 25-30 p  R C C B B 

A093 Hieraaetus fasciatus 
Ястребов орел 

   V C C C C 

A307 Sylvia nisoria 
Ястребогушо 
коприварче 

 40-50 p  R D    

 
Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 
 

Миграционна Популация Оценка 
 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.   
 

Премин Попул.      
 

Опазв.   
 

Изолир. Цял.Оц. 

A249 Riparia riparia 
Брегова лястовица 

   C     

A048 Tadorna tadorna 
Бял ангъч 

   V     

A165 Tringa ochropus 
Голям горски водобегач 

  R C     

A017 Phalacrocorax carbo 
Голям корморан 

  R R C B C C 

A041 Anser albifrons 
Голяма белочела гъска 

   V D    

A209 Streptopelia decaocto 
Гугутка 

 10-30 p  R D    

A459 Larus cachinnans 
Жълтокрака чайка 

  R C D    

A053 Anas platyrhynchos 
Зеленоглава патица 

 5-10 p R R D    

A123 Gallinula chloropus 
Зеленоножка 

 7-10 p V C D    

A052 Anas crecca 
Зимно бърне 

  R R     

A125 Fulica atra 
Лиска 

 2-3 p  R D    

A004 Tachybaptus ruficollis 
Малък гмурец 

 1-3 p  C D    

A162 Tringa totanus 
Малък червеноног 
водобегач 

   R     

A086 Accipiter nisus 
Малък ястреб 

2-3 p   R C D    

A036 Cygnus olor 
Ням лебед 

 0-2  p  20-30 i D    

A087 Buteo buteo 
Обикновен мишелов 

10-15 p  C C D    

A230 Merops apiaster 
Обикновен пчелояд 

 30 p  C C B B B 

A099 Falco subbuteo 
Орко 

 10-20 p  R C A B B 

A136 Charadrius dubius 
Речен дъждосвирец 

 3-5 p  C D    

A179 Larus ridibundus 
Речна чайка 

   R     
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A088 Buteo lagopus 
Северен мишелов 

   C C A B B 

A051 Anas strepera 
Сива патица 

   V     

A029 Ardea cinerea 
Сива чапла 

   20-50 i C B C C 

A284 Turdus pilaris 
Хвойнов дрозд 

   R D    

A347 Corvus monedula 
Чавка 

    D    

A096 Falco tinnunculus 
Черношипа ветрушка 

23-25 p  R C D    

A214 Otus scops 
Чухал 

 20-25 p  R D    

 

Бозайници, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 

 

Миграционна Популация Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.     
 

Опазв.    
 

Изолир. Цял.Оц. 

1303 Rhinolophus hipposideros 
Maлък подковонос 

Р    С В С С 

1355 Lutra lutra  
Видра 

25-30 i    С А С А 

1324 Myotis myotis 
Голям нощник 

 С С  С В С С 

1304 Rhinolophus ferrumequinum 
Голям подковонос 

С    С В С С 

2609 Mesocricetus newtoni 
Добруджански хомяк 

V    С В С С 

1310 Miniopterus schreibersi 
Дългокрил прилеп 

C    B B C B 

1316 Myotis capaccinii  
Дългопръст нощник 

C    B B B B 

1323 Myotis bechsteini 
Дългоух нощник 

P    С В С С 

1352 Canis lupus  
Европейски вълк 

3-4    C A C A 

1335 Spermophilus citellus 
Лалугер 

C    C B C A 

1307 Myotis blythii 
Остроух нощник 

 C C  B B C B 

1302 Rhinolophus mehelyi 
Подковонос на Мехели 

P    B B C B 

2635 Vormela peregusna  
Пъстър пор 

P    C A C A 

1306 Rhinolophus blasii 
Средиземноморски подковонос 

P    B B C B 

2633 Mustela eversmannii 
Степен пор 

R    B A C A 

1321 Myotis emarginatus 
Трицветен нощник 

P    С В С С 

1308 Barbastella barbastellus  
Широкоух прилеп 

P    С В С С 

1305 Rhinolophus euryale  
Южен подковонос 

P    B B C B 
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Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 

 

Миграционна Популация Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.     
 

Опазв.    
 

Изолир. Цял.Оц. 

1188 Bombina bombina 
Червенокоремна бумка 

C    C A C A 

1171 
Triturus karelinii 
Голям гребенест тритон 

P    C A B A 

1279 Elaphe quatuorlineata 
Ивичест смок 

P    C A C A 

1220 Emys orbicularis 
Обикновена блатна 
костенурка 

C    C A C A 

1219 Testudo graeca 
Шипобедрена костенурка 

V    C A C A 

1217 Testudo hermanni 
Шипоопашата костенурка 

V    C A C A 

1993 Triturus dobrogicus 
Добруджански тритон 

P    C A B A 

 

Риби, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 
 

Миграционна Популация Оценка 
 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.   
 

Премин Попул.     
 

Опазв.    
 

Изолир. Цял.Оц. 

1138 
Barbus meridionalis 
Черна (балканска) мряна 

R 
   C B C B 

2533 
Cobitis elongata 
Голям щипок R 

   D    

1149 
Cobitis taenia 
Обикновен щипок 

R 
   B A C A 

2484 
Eudontomyzon mariae 
Украинска минога 

V 
   D    

2511 
Gobio KESSLERI 
Балканска кротушка 

R 
   C C C C 

1145 
Misgurnus fossilis 
Виюн 

R 
   С А С А 

1134 
Rhodeus sericeus amarus 
Европейска горчивка 

C 
   С А С А 

 

Безгръбначни, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 
 

Миграционна Популация Оценка 
 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.      
 

Опазв.    
 

Изолир. Цял.Оц. 

1032 
Unio crassus 
Бисерна мида 

R 
   C A C А 

1016 Vertigo moulinsiana 
Вертиго 

R 
   В A А A 

1078 Callimorpha 
quadripunctaria 

R 
   C A B  А 

1060 Lycaena dispar 
Лицена 

C 
   C A B A 

4011 
Bolbelasmus unicornis 

V 
   C A В A 
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1088 
Cerambyx cerdo 
Обикновен сечко 

R 
   C A C А 

1083 
Lucanus cervus 
Бръмбар рогач 

R 
   C A C А 

1089 
Morimus funereus 
Буков сечко 

R 
   C A C А 

1087 
Rosalia alpina 
Алпийска розалиа 

R 
   C A C А 

4064 
Theodoxus transversalis 
Ивичест теодоксус 

V 
   B A C А 

 

Растения, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Популация Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински)  Попул.     
 

Опазв.    
 

Изолир. Цял.Оц. 

4067 
Echium russicum 
Червено усойниче 

R B B C B 

2327 
Himantoglossum caprinum  
Обикновена пърчовка 

R C B C B 

Други растителни и животински видове 

 

 
 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 
Класове Земно покритие % Покритие 

Влажни ливади, мезофилни ливади 1 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 1 

Друга орна земя 28  
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, 
индустриални обекти) 

3 

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или 
екзотични дървета) 

10 

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, 
крайпътни дървета) 

1 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 1 

Сухи тревни съобщества, степи  11  
Храстови съобщества  9 

Широколистни листопадни гори 35 

Общо Покритие 100 

 

Други Характеристики на защитената зона 
Варовикови скали по каньоните на Русенски Лом и поречието на нейните притоци в 
Североизточен регион на България. Каменист речен каньон, покрит с широколистни храсти, 
дървета и трева. 
Баланс по Вид на Територията 
Баланс на Територията по Вид на Собствеността 
Баланс на Територията по Начин на Трайно Ползване 
 

КАЧЕСТВО И ЗНА ЧИМОСТ 
Варовикови скали по каньоните на Русенски Лом и поречието на нейните притоци в 
Североизточен регион на България. Каменист речен каньон, покрит с широколистни храсти, 
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дървета и трева. Реките Ломовете заемат седмо място сред българските Дунавски притоци по 
разнообразие от риба. Много важна за зона за съществуването на безгръбначната фауна. 
 
УЯЗВИМОСТ 
Зоната се влияе най-вече от струпванията около селата. Урбанизацията е ниска. Наблюдават 
се активни селскостопански дейности в съседни области на зоната. Изгарянето на стърнища 
и незаконни сметища също е в рамките на територията на Природния парк. Има проект за 
изграждане на хотели на територията на Русенски Лом, както и за подобряване на пътя през 
долината. В такъв случай биологичното разнообразие в долината ще бъде унищожено. 
Ихтиофауната е подложена на негативно антропогенно 
влияние от замърсени промишлени отпадъци и води от домакинствата. В някои части на 
отделните притоци ихтиофауната е напълно унищожена. 
 
ОБЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ И ЗАСЕГНАТ ДЯЛ ОТ ПЛОЩТА НА ЗОНАТА 

В защитената зона: 

Код Име Инт. Възд. % 

100 Култивация В - 10 

140 Паша В - 7 

150 Реорганизация на селскостопански земи С -  

161 Залесяване В +  8 

164 Горскостопански сечи С - 30 

170 Животновъдство С - 19 

180 Изгаряне В - 10 

190 Селскостопански и горскостопански дейности В 0 43 

200 Отглеждане на рибни и черупчести аквакултури B + В +  3 

220 Развлекателен риболов С 0 1 

230 Лов В - 40 

243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство С - 25 

290 Дейности, свързани с лов, риболов и събирачество В - 1 

301 Кариери С - 2 

330 Солници В +  5 

390 Дейности, свързани с минното дело и добива на материали В - 1 

403 Разпръснати селища В - 10 

410 Индустриални или комерсиални зони А -  

420 Изхвърляне на отпадъци А -  

421 Изхвърляне на битови отпадъци В - 2 

422 Изхвърляне на промишлени отпадъци С - 1 

500 Комуникационни мрежи В - 10 

502 Пътища, автомобилни пътища В - 1 

511 Електропроводи С - 1 

622 Пешеходен туризъм, езда и немоторизирани превозни средства С 0 2 

701 Замърсяване на водите В - 16 

801 Преграждане на площи с диги В - 2 

830 Канализация С - 8 

852 Изменения в структурите на водните потоци във вътрешността В - 1 

920 Пресъхване В - 1 

948 Пожар С 0  

952 Еутрофикация В - 1 

Извън защитената зона: 
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Код Име Инт. Възд.  

100 Култивация А -  

110 Използване на пестициди С -  

140 Паша С -  

170 Животновъдство С -  

180 Изгаряне А -  

190 Селскостопански и горскостопански дейности В +   

330 Солници А 0  

390 Дейности, свързани с минното дело и добива на материали С -  

403 Разпръснати селища С -  

411 Заводи В 0  

500 Комуникационни мрежи С -  

502 Пътища, автомобилни пътища В 0  

503 Железопътни линии С 0  

511 Електропроводи С 0  

900 Ерозия С -  

948 Пожар С 0  

Интензивност: А - висока; B - средна; C - ниска 
% - процентно покритие спрямо общата площ на Натура 2000 зоната 
Въздействие: + положително; - отрицателно; 0 - неутрално 

3.3 ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0002024 „ РИБАРНИЦИ МЕЧКА“           

Тип J - Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по 
Директива за местообитанията 
 
Площ (дка) – 25 823.44 дка 
 
ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/EEC, които се срещат в 
обекта. Код - четири цифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете 
хабитати в Приложение I към Директива 92/43/EEC. 
Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение I към Директива 92/43/EEC. 
Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното 
разнообразие. 
% Покр. - процентно покритие на хабитата спрямо общата площ на обекта. 
Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият тип 
хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: A - отлична 
представителност, B - добра представителност, C - значима представителност, D - 
незначително наличие. 
Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 
отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 
Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= 
p >0 
Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен хабитат и 
възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) степен на 
опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) възможности за 
възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: отлично опазване; B: 
добро опазване; C: средно или слабо опазване. 
Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 
природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се 
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взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната 
система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима стойност 
 
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
 
ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/ЕЕС и Приложение II на Дир. 
92/43/EEC 
Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC и 
на всички животински и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 
92/43/EEC. 
Код - четири цифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. 
Латинско Име - наименование на видовете съгласно Приложение II към Директива 
92/43/EEC и 
Директива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и 
други източници. 
Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, обектът 
може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. Използвана е 
следната класификация: 
Местна попул. - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 
целогодишно. Миграц. попул. - миграционна популация от: 
Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките. 
Зимув. - зимуващи видове, ползват обекта през зимата. 
Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на 
перата/козината извън местата за размножаване. 
Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е неизвестен, 
са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е уточнено дали 
числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За някои видове със 
специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и женските индивиди, 
съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан 
размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или 
много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като 
налична (P). 
Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на 
относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на 
националната популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: A) 100% >= p 
> 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във всички случаи, когато дадена популация се 
среща в обекта в незначителна степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) 
незначителна популация. 
Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 
използвана "най-добра експертна преценка": A) отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); C) средно 
или слабо опазване (всички други комбинации). 
Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 
естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана 
популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
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Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана 
е "най-добра експертна преценка", съгласно следната класификационна система: A) отлична 
стойност; B) добра стойност; C) значима стойност. 

 
ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 
 

Миграционна Популация Оценка 
 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.     
 

Опазв.   
 

Изолир. Цял.Оц. 

A404 Aquila heliaca 
Kръстат (царски) орел 

   1i/0-2i C B C C 

А042 Anser erythropus 
Mалка белочела гъска 

  1i/0-2i  C B C B 

A022 Ixobrychus minutus 
Mалък воден бик 

 32 p/15-50 p  15i C B C A 

A393 Phalacrocorax 
pygmeus 
Mалък корморан 

 5 p/1-9 p 26i/10-43 i 733i/66-1400 i A B C A 

A094 Pandion haliaetus 
Oрел рибар 

   2i/1-4i C B C C 

A196 Chlidonias hybridus 
Белобуза рибарка 

 155 p/110-
200 p 

 180 i A B C A 

А060 Aythya nyroca 
Белоока потапница 

 20p/10-30 p  200 i/100-300 
i 

C B C A 

A403 Buteo rufinus 
Белоопашат мишелов 

   1 i D    

A075 Haliaeetus albicilla 
Белоопашат морски 
орел 

1 p  5i/2-7 i  C B C B 

A195 Sterna albifrons 
Белочела рибарка 

   7 i D    

А032 Plegadis falcinellus 
Блестящ ибис 

   11 i/1-22 i B B C B 

A151 Philomachus pugnax 
Бойник 

   20 i D    

A215 Bubo bubo 
Бухал 

   1 i D    

A031 Ciconia ciconia 
Бял щъркел 

 2 p       

A034 Platalea leucorodia 
Бяла лопатарка 

 15 i/10-20 i  10 i/1-20 i B A C B 

A097 Falco vespertinus 
Вечерна ветрушка 

   P D    

А294 Acrocephalus 
paludicola 
Водно шаварче 

   1i/0-1 i C B C C 

А021 Botaurus stellaris 
Голям воден бик 

1 p  1 i  B B C C 

А090 Aquila clanga 
Голям креслив орел 

   2i/2-3 i A A C A 

A027 Egretta alba 
Голяма бяла чапла 

  6 i/1-12i 39i/3-76 i B B C B 

А119 Porzana porzana 
Голяма пъструшка 

 2p   C B C B 

A379 Emberiza hortulana 
Градинска овесарка 

 3 p   C B C C 

A024 Ardeola ralloides 
Гривеста чапла 

 30 i  30 i C B C B 

A229 Alcedo atthis 2 p   1 i D    
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Земеродно рибарче 

A190 Sterna caspia 
Каспийска рибарка 

   8 i/7-10 i A B C A 

A131 Himantopus 
himantopus 
Кокилобегач 

   4 i/3-6 i C B C C 

A020 Pelecanus crispus 
Къдроглав пеликан 

  33 i 12-55 i  B A B A 

A402 Accipiter brevipes 
КЪСОПРЪСТ ЯСТРЕБ 

   10i D    

А122 Crex crex 
Ливаден дърдавец 

 6p   C B C C 

A026 Egretta garzetta 
Малка бяла чапла 

   60 i C B C C 

А121 Porzana pusilla 
Малка пъструшка 

 1 p  2 i C B C A 

A177 Larus minutus 
Малка чайка 

   50 i D    

A166 Tringa glareola 
Малък горски 
водобегач 

   40 i B B C B 

A089 Aquila pomarina 
Малък креслив орел 

 1 p  10 i C B C C 

A068 Mergus albellus 
Малък нирец 

  36 i/2-71 i  B A C B 

A092 Hieraaetus pennatus 
Малък орел 

   1 i D    

A098 Falco columbarius 
Малък сокол 

  1 i/0-3 i  D    

A023 Nycticorax nycticorax 
Нощна чапла 

 50 i  50 i/10-77 i B B C B 

А080 Circaetus gallicus 
Орел змияр 

 1-2 i  P D    

А072 Pernis apivorus 
Осояд 

 1 p  P D    

А038 Cygnus cygnus 
Поен лебед 

  38 i  C B C C 

А082 Circus cyaneus 
Полски блатар 

   P D    

А193 Sterna hirundo 
Речна рибарка 

   9 i/4-15 i D    

А397 Tadorna ferruginea 
Ръждив aнгъч 

 1 p  9 i/6-12 i C B C C 

А029 Ardea purpurea 
Ръждива чапла 

   61 i D    

А132 Recurvirostra avosetta 
Саблеклюн 

   15 i/6-25 i C A C C 

А127 Grus grus 
Сив жерав 

   0-1 i B B C B 

А231 Coracias garrulus 
Синявица 

 2 p   C A C A 

А429 Dendrocopos syriacus 
Сирийски пъстър 
кълвач 

2 p    C A C A 

А091 Aquila chrysaetos 
Скален орел 

   1 i/0-2 i D    

А083 Circus macrourus 
Степен блатар 

   P D    

А081 Circus aeruginosus 
Тръстиков блатар 

   P D    



 
61 

А396 Branta ruficollis 
Червеногуша гъска 

  11 i/3-20 i  D    

А338 Lanius collurio 
Червеногърба сврачка 

 40p/30-50 p   D    

А236 Dryocopus martius 
Черен кълвач 

1 p    C B C C 

А030 Ciconia nigra 
Черен щъркел 

   5 i/0-10 i D    

А073 Milvus migrans 
Черна каня 

 2i  P D    

А197 Chlidonias niger 
Черна рибарка 

 5 p  515 i/30-1000 
i 

A B B A 

А339 Lanius minor 
Черночела сврачка 

 3 p   D    

 
Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 
 

Миграционна Популация Оценка 
 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.     
 

Опазв.    
 

Изолир. Цял.Оц. 

A198 Chlidonias leucopterus 
Белокрила рибарка 

   6 i/2-10 i D    

A249 Riparia riparia 
Брегова лястовица 

 500 p   C A C C 

A048 Tadorna tadorna 
Бял ангъч 

   10 i/0-20 i C  B C C 

A005 Podiceps cristatus 
Голям гмурец 

 6 p/3-10 p 14 i/3-25 i 85 i/28-150 i B B C  B 

A165 Tringa ochropus 
Голям горски водобегач 

   11 i/2-20 i  B B C  B 

A164 Tringa nebularia 
Голям зеленоног 
водобегач 

   11 i/7-15 i B B C  B 

A017 Phalacrocorax carbo 
Голям корморан 

 0-30 p  720i/40-
1400 i 

B B C  C 

A070 Mergus merganser 
Голям нирец 

  4 i/0-8 i  B A C B 

A160 Numenius arquata 
Голям свирец 

   1 i/0-2 i D    

A161 Tringa erythropus 
Голям червеноног 
водобегач 

   36 i/28-45 i C B C C 

A041 Anser albifrons 
Голяма белочела гъска 

  1515 i/30-
3000 i 

45 i/0-90 i B B C B 

A459 Larus cachinnans 
Жълтокрака чайка 

  100 i 22 i D    

A067 Bucephala clangula 
Звънарка 

  11 i/0-22 i  D    

A053 Anas platyrhynchos 
Зеленоглава патица 

7 p/5-10 
p 

 0-5000 i 318 i/8-628 i D    

A123 Gallinula chloropus 
Зеленоножка 

10 p   51 i/2-100 i B A C B 

A066 Melanitta fusca 
Кадифена потапница 

  0-1 i  D    

A169 Arenaria interpres 
Камъкообръщач 

   16 i C A C C 

A059 Aythya ferina 
Кафявоглава потапница 

 4 p/3-5 p 185 i/0-370 
i 

115 i/10-220 
i 

C A C C 

A061 Aythya fuligula 
Качулата потапница 

  23 i/0-46 i 16 i/3-30 i C    
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A056 Anas clypeata 
Клопач 

   36 i/22-50 i B C C B 

A147 Calidris ferruginea 
Кривоклюн брегобегач 

   4 i/0-8 i D    

A125 Fulica atra 
Лиска 

10 p   216 i/32-400 
i 

C B C C 

A055 Anas querquedula 
Лятно бърне 

 0-4 i  99 i/78-120 i C B C B 

A152 Lymnocryptes minimus 
Малка бекасина 

   2 i /0-3 i C A C A 

A004 Tachybaptus ruficollis 
Малък гмурец 

 5 p/1-9 p 2 i/0-4 i 24 i/6-42 i B B C C 

A163 Tringa stagnatilis 
Малък зеленоног 
водобегач 

   19 i/18-20 i C A C C 

A162 Tringa totanus 
Малък червеноног 
водобегач 

   27 i/5-50 i C B C C 

A086 Accipiter nisus 
Малък ястреб 

1 p  0-1 i P D    

A036 Cygnus olor 
Ням лебед 

  6 i/0-12 i 2 i/1-3 i D    

A087 Buteo buteo 
Обикновен мишелов 

1 p  0-1 i P D    

A230 Merops apiaster 
Обикновен пчелояд 

 677 p  P C A C B 

A142 Vanellus vanellus 
Обикновена калугерица 

   307 i/15-600 
i 

A B C A 

A099 Falco subbuteo 
Орко 

   P D    

A062 Aythya marila 
Планинска потапница 

   1 i/0-3 i C B C B 

A039 Anser fabalis 
Посевна гъска 

   7 i/0-15 i B B C B 

A136 Charadrius dubius 
Речен дъждосвирец 

   12 i/10-15 i C B C C 

A179 Larus ridibundus 
Речна чайка 

  50-290 i 875 i/750-
1000 i 

B B C C 

A146 Calidris temminckii 
Сив брегобегач 

   0-1 I A A B A 

A043 Anser anser 
Сива гъска 

  17 i/9-26 i 4 i/0-9 i B B C B 

A051 Anas strepera 
Сива патица 

   52 i/41-64 i B B C B 

A028 Ardea cinerea 
Сива чапла 

  0-365 i 38 i/26-50 i A A C B 

A141 Pluvialis squatarola 
Сребриста булка 

   40 i C B C C 

A069 Mergus serrator 
Среден нирец 

  0-1 i  D    

A153 Gallinago gallinago 
Средна бекасина 

   46 i A A C A 

A130 Haematopus ostralegus 
Стридояд 

   1i/0-3 i D    

A149 Calidris alpina 
Тъмногръд брегобегач 

   20 i D    

A050 Anas penelope 
Фиш 

  0-400 i 31 i/23-40 i A C C A 

A182 Larus canus 
Чайка буревестница 

  650 i/2-
1300 i 

 B A C B 
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A006 Podiceps grisegena 
Червеногуш гмурец 

 1 p  5 i D    

A008 Podiceps nigricollis 
Черноврат гмурец 

   2 i D    

A156 Limosa limosa 
Черноопашат 
крайбрежан бекас 

   107 i/15-200 
i 

B B C B 

A096 Falco tinnunculus 
Черношипа ветрушка 

   P D    

A054 Anas acuta 
Шилоопашата патица 

  64 i/0-129 
i 

25 i /10-40 i B B C B 

 

Бозайници, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

Риби, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

Безгръбначни, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 

 

Други растителни и животински видове 

 

 
 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 
Класове Земно покритие % Покритие 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 45 

Друга орна земя 1 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални 
обекти) 

3 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на 
угар) 

1 

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични 
дървета) 

2 

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, 
крайпътни дървета) 

1 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 0 

Сухи тревни съобщества, степи 10 

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища 0 

Храстови съобщества 7 

Широколистни листопадни гори 30 

Общо Покритие 100 

 

Други Характеристики на защитената зона 
Бившо крайдунавско блато, които са превърнати в рибарници, обрасли с блатна 
растителност, заедно с устието на малка река в местността в западния край и участъка от 
река Дунав между км 522-516, включително два острова. Намира се на около 4-5 км западно 
от село Мечка. На север границата му съвпада с държавната граница, на юг и на запад тя е 
заобиколена от склоновете на високия Дунавски бряг, на изток достига лятната резиденция 
на Стълпище. О-в Батин се намира срещу западния край на рибарниците, а остров Безименен 
- срещу източния край. Появата на зоната се определя от рибарниците, обрасли с блатна 
хигрофитна и хидрофитна растителност, предимно тръстика Phragmites аustralis, воден орех 

Растения, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 
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Trapa natans, бяла водна лилия Nymphea alba, на места - папур Typha spp, различни треви и 
храсти. Овощни градини и тополови дървета са засадени на дигите, включително на дигата 
на река Дунав. Рибарниците са заобиколени от влажни ливади, доминирани от Festuca 
pratensis, Poa sylvicola и т.н. Техните склонове са обрасли със смесени широколистни гори от 
мъждрян, сребролистна липа, Ulmus minor, на места Acer campestrе (Бондев, 1991). На юг 
склоновете са заети от обработваема земя. 
 
Баланс по Вид на Територията 
Баланс на Територията по Вид на Собствеността 
Баланс на Територията по Начин на Трайно Ползване 
 

КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ 
Рибарници Мечка, заедно с двата острова в непосредствена близост до тях, са типичен 
комплекс по протежение на река Дунав, който осигурява ценни местообитания за 
водолюбиви птици по време на размножителния период, на зимуване и миграция. Той 
поддържа 177 вида птици, от които 62 са изброени в Червената книга на България (1985). От 
срещащите се видове 84 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife 
International, 2004), 12 от тях са включени в категория SPEC 1 в световен мащаб заплаши, 19 
в SPEC 2 и 53 в SPEC 3 като видове, застрашени в Европа. Мястото осигурява подходящи 
местообитания за 71 видове, включени в приложение 2 на Закона за биологичното 
разнообразие, които се нуждаят от специални мерки за защита, 63 от които  също са 
изброени в приложение I на Директивата за птиците. Рибарници Мечка са от световно 
значение за гнезденето на белооката потапница Aythya nyroca и от международно значение 
за гнезденето на малкия воден бик Ixobrychus minutus. Това е едно от четирите места в 
България, където черната рибарка Chlidonias niger гнезди. По време на миграция и зимуване 
зоната е от важно значение за малкия корморан Phalacrocorax pygmeus и къдроглавия 
пеликан Pelecanus crispus (и двата световно застрашени вида), както и за големия корморан 
Рhalacrocorax carbo. Макар и рядко, 5-глобално застрашени видове могат да се наблюдават 
там - толкова по-голям креслив орел Aquila clanga, heliaca на царския орел Aquila и Aquatic 
шаварче Acrocephalus paludicolа по време на миграция и малката белочела гъска Anser 
erythropus и червеногушата гъска Branta ruficollis през зимата. Рибарниците са едно от най-
важните места в страната на равнището на Европейския съюз за белооката потапница, на 
Малък воден бик, на hybridus Белобуза рибарка Chlidonias, Черна Рибарка Chlidonias Нигер 
къдроглавия пеликан, малкия корморан и корморан. 
 
УЯЗВИМОСТ 
Рибарниците изцяло зависят от тяхната изкуствена връзка с Дунав и поддържане на водния 
режим. Наличието на водна плаваща и крайбрежна водолюбива растителност е от решаващо 
значение за рибната продукция в района. Промяна на управлението на рибарниците, 
включително пресушаването на влажни зони за голям период от време - между септември и 
април, отстраняване на естествената растителност в някои части, както и превръщането на 
някои от рибните басейни в обработваеми земи, са основните човешки дейности с 
отрицателно въздействие върху местообитания във влажните зони. Поради малката си площ 
територията е чувствителна към всички видове човешки дейности като лов, риболов по 
време на размножителен период, търговия с растения и животни. Нарастването на рибната 
продукция ще предизвика по-нататъшно влошаване на ключови местообитания за птици. 
Големи инвестиционни проекти, свързани с международния транспортен коридор No1 ще 
предизвика постоянна промяна в хидрологичния режим на влажните зони, тъй като е пряко 
свързан с река Дунав. 
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ОБЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ И ЗАСЕГНАТ ДЯЛ ОТ ПЛОЩТА НА ЗОНАТА 
В защитената зона: 

Код Име Инт. Възд. % 

102 Косене / Сечи А - 40 

140 Паша В 0 10 

164 Горскостопански сечи А 0 30 

166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета С 0 5 

171 Хранене на добитък В 0 5 

210 Професионален риболов А - 50 

211 Риболов на определени места А - 30 

213 Риболов с плаващи мрежи А - 50 

220 Развлекателен риболов В 0 10 

230 Лов А - 100 

241 Колекционерство (насекоми, влечуги, земноводни.....) С 0 20 

243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство В - 60 

402 Преустановена урбанизация С 0 3 

502 Пътища, автомобилни пътища С 0 2 

810 Дренаж А - 40 

910 Затлачване А - 40 

920 Пресъхване А - 40 

Извън защитената зона: 

Код Име Инт. Възд.  

102 Косене / Сечи В 0  

110 Използване на пестициди А 0  

140 Паша В 0  

161 Залесяване В 0  

170 Животновъдство В 0  

171 Хранене на добитък В 0  

210 Професионален риболов А 0  

211 Риболов на определени места В 0  

213 Риболов с плаващи мрежи В 0  

220 Развлекателен риболов  В 0  

230 Лов В 0  

241 Колекционерство (насекоми, влечуги, земноводни.....) В 0  

243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство С -  

300 Добив на пясък и чакъл В 0  

520 Транспортиране на стоки С -  

701 Замърсяване на водите В 0  

Интензивност: А - висока; B - средна; C - ниска 
% - процентно покритие спрямо общата площ на Натура 2000 зоната 

Въздействие: + положително; - отрицателно; 0 – неутрално 
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3.4 ЗАЩИТЕНА ЗОНА  BG0002025 „ЛОМОВЕТЕ” 

Тип J - Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по 
Директива за местообитанията 
 
Площ (дка) – 334 511.34 дка 
 
ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
Описание на всички хабитати от Приложение I към Директива 92/43/EEC, които се срещат в 
обекта. Код - четири цифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете 
хабитати в Приложение I към Директива 92/43/EEC. 
Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение I към Директива 92/43/EEC. 
Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното 
разнообразие. 
% Покр. - процентно покритие на хабитата спрямо общата площ на обекта. 
Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият тип 
хабитат е "типичен". Използвана е следната система за класифициране: A - отлична 
представителност, B - добра представителност, C - значима представителност, D - 
незначително наличие. 
Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 
отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 
Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= 
p >0 
Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен хабитат и 
възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) степен на 
опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) възможности за 
възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: отлично опазване; B: 
добро опазване; C: средно или слабо опазване. 
Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 
природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се 
взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната 
система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима стойност 
 
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
 
ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/ЕЕС и Приложение II на Дир. 
92/43/EEC 
Описание на всички видове птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC и 
на всички животински и растителни видове, изброени в Приложение II на Директива 
92/43/EEC. 
Код - четири цифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. 
Латинско Име - наименование на видовете съгласно Приложение II към Директива 
92/43/EEC и 
Директива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и 
други източници. 
Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици мигрират, обектът 
може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на тези видове. Използвана е 
следната класификация: 
Местна попул. - популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 
целогодишно. Миграц. попул. - миграционна популация от: 
Размн. - размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на малките. 
Зимув. - зимуващи видове, ползват обекта през зимата. 
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Премин. - преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на 
перата/козината извън местата за размножаване. 
Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е неизвестен, 
са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е уточнено дали 
числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За някои видове със 
специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и женските индивиди, 
съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан 
размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или 
много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като 
налична (P). 
Попул. - размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва за оценяване на 
относителния размер или плътност на популацията в обекта, в сравнение с тези на 
националната популация. Използван е следния модел за приблизителна оценка: A) 100% >= p 
> 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във всички случаи, когато дадена популация се 
среща в обекта в незначителна степен, тя трябва да бъде посочена в четвърта категория - D) 
незначителна популация. 
Опазв. - степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 
използвана "най-добра експертна преценка": A) отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); C) средно 
или слабо опазване (всички други комбинации). 
Изол. - степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 
естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) изолирана 
популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цял.Оц. - цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. Използвана 
е "най-добра експертна преценка", съгласно следната класификационна система: A) отлична 
стойност; B) добра стойност; C) значима стойност. 

 
ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 
 

Миграционна Популация Оценка 
 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.   
 

Премин Попул.      
 

Опазв.   
 

Изолир. Цял.Оц. 

A433 Lanius nubicus 
Белочела сврачка 

   1 i D    

A246 Lullula arborea 
Горска чучулига 

 77-97 p  P C A C C 

A339 Lanius minor 
Черночела сврачка 

 13-15 p   C A C C 

A255 Anthus campestris 
Полска бъбрица 

 26-28 p   C A C B 

A307 Sylvia nisoria 
Ястребогушо коприварче 

 50-55 p   C  C B 

A238 Dendrocopos medius 
Среден пъстър кълвач 

26-36 p    C A C A 

A338 Lanius collurio 
Червеногърба сврачка 

 525-625 p   C A C B 

A379 Emberiza hortulana 
Градинска овесарка 

 230-250 p  P C A C C 
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A397 Tadorna ferruginea 
Ръждив aнгъч 

   1 i/0-2 i B A C A 

A402 Accipiter brevipes 
Късопръст ястреб 

 1p  P C A C B 

A429 Dendrocopos syriacus 
Сирийски пъстър кълвач 

55-65 p    C A C C 

A511 Falco cherrug 
Ловен сокол 

 0-1 p  P D    

A022 Ixobrychus minutus 
Mалък воден бик 

 1-2 p   C B C B 

A236 Dryocopus martius 
Черен кълвач 

13 p    C B C C 

A403 Buteo rufinus 
Белоопашат мишелов 

22 p    B A C A 

A092 Hieraaetus pennatus 
Малък орел 

 2 p  P C A C C 

A030 Ciconia nigra 
Черен щъркел 

 9-10 p  P B A C C 

A072 Pernis apivorus 
Осояд 

 9-11 p  P B A C B 

A073 Milvus migrans 
Черна каня 

 3 p/1-3 p  P B A C A 

A077 Neophron percnopterus 
Египетски лешояд 

 3- 4 p   B A C A 

A080 Circaetus gallicus 
Орел змияр 

 4 p/3-5 p  P C A C B 

A081 Circus aeruginosus 
Тръстиков блатар 

 1 p  P D    

A031 Ciconia ciconia 
Бял щъркел 

 9 p  p C B C C 

A089 Aquila pomarina 
Малък креслив орел 

 8-10 p  210 
i/200-220 
i 

C A C A 

A234 Picus canus 
Сив кълвач 

24 p    C A C A 

A095 Falco naumanni 
Белошипа ветрушка 

 0-3 p   A A B B 

A097 Falco vespertinus 
Вечерна ветрушка 

   37 i C A C C 

A122 Crex crex 
Ливаден дърдавец 

 13 m/8-18 
m 

  D    

A215 Bubo bubo 
Бухал 

9-10 p    C A C A 

A224 Caprimulgus europaeus 
Козодой 

 38-43 p   C B C C 

A229 Alcedo atthis 
Земеродно рибарче 

15-17 p    C A C C 

A231 Coracias garrulus 
Синявица 

 34-39 p   C A C A 

A084 Circus pygargus 
Ливаден блатар 

 1 p  P C A C C 

 
Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 
 
 

Миграционна Популация Оценка 

 

 

ИМЕ (на латински) Размн.   Зимув.    
 

Премин Попул.     
 

Опазв.   
 

Изолир. Цял.Оц. 

 Phalacrocorax carbo 
Голям корморан 

  27 i/4-50 i D     
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 Falco tinnunculus 
Черношипа ветрушка 

21-24 p   P C A C B 

 Falco subbuteo 
Орко 

 4-7 p   C A C C 

 Rallus aquaticus 
Крещалец 

P    D    

 Gallinula chloropus 
Зеленоножка 

P    D    

 Tringa totanus 
Малък червеноног 
водобегач 

   16 i/15-
18 i 

C B C C 

 Merops apiaster 
Обикновен пчелояд 

 190 p  P C    

 Riparia riparia 
Брегова лястовица 

   P D    

 Buteo buteo 
Обикновен мишелов 

19-22 p   P B A C C 

 Ardea cinerea 
Сива чапла 

 5-10 i  7 i D    

 Tringa ochropus 
Голям горски водобегач 

   3 i/3-4 i C A C C 

 Larus cachinnans 
Жълтокрака чайка 

   2 i/2-3 i D    

 Accipiter nisus 
Малък ястреб 

   P C A C C 

 Accipiter gentilis 
Голям ястреб 

1 p    C B C C 

 Anas platyrhynchos 
Зеленоглава патица 

4 p    D    

 Anas crecca 
Зимно бърне 

   0-1 i D    

 Cygnus olor 
Ням лебед 

   2 i/0-5 i D    

 Tadorna tadorna 
Бял ангъч 

   0-1 i D    

 

Бозайници, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 
Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 
Риби, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 
Безгръбначни, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 
Растения, включени в Приложение II на Дирeктива 92/43/EEC 
Други растителни и животински видове 
 

 
 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 
Класове Земно покритие % Покритие 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 1 

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища 0 

Храстови съобщества 13 

Сухи тревни съобщества, степи 11 

Влажни ливади, мезофилни ливади 1 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне 
на угар) 

18 

Друга орна земя 10 

Широколистни листопадни гори 38 

Смесени гори 2 
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Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични 
дървета) 

1 

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, 
крайпътни дървета) 

1 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 1 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални 
обекти) 

3 

Общо Покритие 100 

 

Други Характеристики на защитената зона 
Ломовете обхваща комплекс от дълбоко врязани в равнината каньони с меандри на река 
Русенски Лом и нейните притоци - Черни, Малки (Сваленишки) и Бели Лом. Разположен е в 
северозападната част на Лудогорието, на 20 км югоизточно от град Русе между селата 
Иваново, Пепелина, Кривня и Сваленик. Много характерни за Ломовете са отвесните 
варовикови стени на каньоните, които на места достигат височина до 100 м. Скалите са с 
множество ниши и цепнатини. Други основни местообитания са горските, като преобладават 
смесени издънкови гори от летен дъб /Quercus robur/, горун /Quercus dalechampii/, космат дъб 
/Quercus pubescens/ и келяв габър /Carpinus orientalis/, на места с мъждрян /Fraxinus ornus/. 
Добре застъпени са и смесените гори от сребролистна липа /Tilia tomentosa/ с обикновен 
габър /Carpinus betulus/ или цер /Q. cerris/ с богат подлес. Широко са разпространени 
вторичните гори и храсталаци от келяв габър, драка /Paliurus spina-christi/, люляк /Siringa 
vulgaris/ и др. В района се срещат и изкуствени насаждения от бяла акация /Robinia 
pseudoacacia/ и черен бор /Pinus nigra/. По долината на много места са запазени мезофилни 
ливадни съобщества и ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма 
/Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. (Бондев, 1991; Георгиев, 
1993). Бреговете на реките са обрасли с различни видове върби /Salix spp./, черна топола 
/Populus nigra/ и бяла топола /Populus alba/. По долината, главно около селищата има 
селскостопански площи. 
 

Баланс по Вид на Територията 
 

Баланс на Територията по Вид на Собствеността 
 

Баланс на Територията по Начин на Трайно Ползване 
 

КАЧЕСТВО И ЗНА ЧИМОСТ 
Флора - Територията на парка е част от европейската мрежа за строга защита на хабитати - 
17 са включени в списъци на строго защитените и изискващи специални мерки за опазване 
по конвенции от 1992, 1996 и 2000 г. 
Типовете местообитания по CORINE са 29 бр. 
Видове и подвидове - 825 бр. - около 30 % от флористичното богатство на България. 
23 вида висши растения и пет вида макромицети защитени в червени списъци или с 
конвенции на ЕС 
Растителните асоциации обособени по доминантния метод са 77, а по сигматичния метод са 
около 60. 
Представени са синтаксони от всички типове растителност характерни за региона 
Таксони на границата на ареалите си представящи връзките на българската флора със средно 
и предноазиатски видове. 
Фауна - 12 вида защитени безгръбначни 
установени са: риби -25 вида, земноводни - 7 вида, влечуги - 19 вида, птици - 174 вида 
Броят на размножаващите се сега в парка птици е 122, земноводни - 7, влечуги -19, риби- 10 
установени са 70 вида бозайници – преобладават местни видове. От срещащите се в ОВМ 
"Ломовете" видове са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 
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2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в 
Европа съответно в категория SPEC2 - 17 вида, в SPEC3 - 39 вида. Мястото осигурява 
подходящи местообитания за 48 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното 
разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 44 са вписани също в 
приложение І на Директива 79/409 на ЕС. В Ломовете се среща най-многочислената 
популация в страната на червения ангъч /Tadorna ferruginea/. Мястото е едно от най-важните 
в страната от значение за Европейския съюз за опазването на този вид както и за египетския 
лешояд /Neophron percnopterus/, белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/ и черната каня 
/Milvus migrans/. Орелът змияр /Circaetus gallicus/, малкия креслив орел /Aquila pomarina/, 
бухала /Bubo bubo/, синявицата /Coracias garrulus/, сивият кълвач /Picus canus/, полската 
бъбрица /Anthus campestris/ и ястребогушото коприварчи /Sylvia nisoria/ се срещат тук със 
значителни гнездови популации. В района е установен все още да гнезди един световно 
застрашен вид, почти изчезнал вече от България – белошипата ветрушка /Falco naumanni/. 
Долината на река Русенки Лом се явява най-западната част на черноморския прелетен път 
Via Pontica, която се ползва по време на миграцията главно от грабливите птици. Долината е 
един от основните коридори по които малкият креслив орел навлиза в България през есенния 
си прелет. 
 
УЯЗВИМОСТ  
• 17 вида силно, 46 вида средно и 59 вида слабо уязвими видове 
• коситба преди периода на размножаване 
• изсичането на старите хралупати дървета 
• туристическо присъствие 
• експанзията и бързо увеличаване на числеността на някои видове 
• изчезнали видове – ловен сокол, червен ангъч, гълъб-хралупар, скален орел Ломовете са 
заобиколени от земеделски земи и са частично изолирани от други територии поддържащи 
подобни местообитания. Поради наличие на селища по границите на мястото, както и 
исторически места на територията му, до определени части от мястото достъпът е силно 
улеснен. Територията е чувствителна към дейности причиняващи безпокойство на видовете 
птици гнездящи по скалите – скално катерене, делта- и парапланеризъм, иманярство и 
туристически дейности през гнездовия период. Ловът и бракониерството също водят до 
безпокойство на птиците. Пожарите, продължаващото застрояване на територията, както и 
разораването на пасищата и ливадите са основната причина за фрагментацията и загубата на 
ценни за птиците местообитания. Независимо, че част от територията е под законова защита 
и има план за управление, дейностите споменати по- горе са заплаха за мястото поради 
недостига на капацитет у управляващия орган. 
 
ОБЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ И ЗАСЕГНАТ ДЯЛ ОТ ПЛОЩТА НА ЗОНАТА 

В защитената зона: 
Код Име Инт. Възд. % 
102 Косене / Сечи С 0 50 
110 Използване на пестициди В - 35 
120 Наторяване С 0 35 
140 Паша С 0 5 
150 Реорганизация на селскостопански земи С - 10 
162 Изкуствено залесяване С + 20 
164 Горскостопански сечи В - 50 
165 Отстраняване на подраст С - 50 
166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета С - 50 
167 Експлоатация без повторно засаждане С - 30 
180 Изгаряне В - 60 
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230 Лов С - 70 
243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство В - 1 
290 Дейности, свързани с лов, риболов и събирачество В 0 50 
301 Кариери С + 0 
421 Изхвърляне на битови отпадъци С - 1 
490 Други дейности, свързани с урбанизацията и индустриализацията В - 2 
501 Пътеки, маршрути, велосипедни маршрути В - 1 
502 Пътища, автомобилни пътища С - 2 
511 Електропроводи С - 0 
604 Турове, маршрути С 0 5 
622 Пешеходен туризъм, езда и немоторизирани превозни средства В - 10 
623 Моторизирани превозни средства В - 1 
624 Алпинизъм, катерачество, пещернячество В - 2 
701 Замърсяване на водите В - 1 
160 Обща управление на горите А  20 
242 Вземане от гнездото (соколи) А - 2 

Извън защитената зона: 
Код Име Инт. Възд.  
102 Косене / Сечи В  - 
110 Използване на пестициди В  - 
120 Наторяване В  - 
140 Паша С  0 
150 Реорганизация на селскостопански земи С  0 
162 Изкуствено залесяване С  + 
164 Горскостопански сечи В  - 
165 Отстраняване на подраст С  - 
166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета С  - 
167 Експлоатация без повторно засаждане В  - 
180 Изгаряне С  - 
230 Лов В  - 
243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство В  - 
290 Дейности, свързани с лов, риболов и събирачество С  0 
301 Кариери С  0 
421 Изхвърляне на битови отпадъци С  - 
502 Пътища, автомобилни пътища С  - 
511 Електропроводи С  - 
622 Пешеходен туризъм, езда и немоторизирани превозни средства В  - 
623 Моторизирани превозни средства В  - 
624 Алпинизъм, катерачество, пещернячество В  - 
701 Замърсяване на водите В  - 
160 Обща управление на горите В  + 
242 Вземане от гнездото (соколи) В  - 
Интензивност: А - висока; B - средна; C - ниска 
% - процентно покритие спрямо общата площ на Натура 2000 зоната 

Въздействие: + положително; - отрицателно; 0 - неутрално 
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4. ОПИСАНИЕ НА РАЙОНА - ФЛОРИСТИЧНИ И ФАУНИСТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПРИРОДНАТА СРЕДА  

4.1 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА И НА РЕГИСТРИРАНИТЕ РАСТИТЕЛНИ СЪОБЩЕСТВА В 

ОБХВАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ОТСЪСТВИЕТО НА ТИПОВЕ 

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ ПРИЛ. I  НА  ДИР. 92/43/ЕИО В НАЙ – БЛИЗКАТА ЧАСТ НА 

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

Според геоботаническото райониране на страната районът попада в подрайон на провинция 
на Европейската широколистна област. 

 
В съответствие с направената справка за картируемите растителни единици (по Бондев, 
1991), в района на община Иваново и разглеждания ОУП са разпространени следните 
растителни съобщества:  
 
⇒⇒⇒⇒  Коренна растителност  
Община Иваново попада в Източна Дунавска равнина, в която преобладава степната 
растителна формация. Природните условия са предопределили образуването на три 
вегетационни растителни типа. Върху алувиално-ливадните почви с високо ниво на 
подпочвени води и по-влажен микроклимат край р. Дунав са разпространени влаголюбиви 
растителни видове – върба, бяла, черна и канадска топола  др. 

 
⇒⇒⇒⇒ Производна растителност  
В миналото, преобладаващата част от територията е била заета от ксеротермни благуново-
церови горски екосистеми, като в отделни участъци са били формирани и ксеромезофитни 
горски екосистеми с преобладаване на сребролистна липа и горун, на по-влажни 
местообитания  – гори с преобладаване на мизийски бук. След унищожаването на горите, на 
по-голямата част от територията са отглеждани различни селскостопански култури, а на 
други части е формирана производна и вторична храстова и тревна растителност. 

 

4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА И НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ВИДОВЕ В ОБХВАТА  НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ОТСЪСТВИЕТО НА ВИДОВЕ ОТ ПРИЛ. II  НА 

ДИР. 92/43/ЕИО И ПРИЛ. I  НА ДИР. 79/409/ЕИО 

4.1 Ихтиофауна предмет на опазване в BG0000232 ,,Батин” и BG0000608 „Ломовете”.  

В разгледаните защитени зони са описани следните видове риби, предмет на опазване по 
Прил. II на Дир. 92/43/ЕИО:  

- 1160 Малка вретенарка (Zingel streber) Съобщаван е за р. Дунав и някои от по-големите 
реки, които се вливат в нея – Искър, Вит, Осъм и Янтра. В миналото се е изкачвал доста 
нагоре по притоците – в р. Искър е достигал Мездра и Роман. Сега е изключително рядък вид 
и се среща само в р. Дунав. Местообитания: Само в постоянни големи реки. Биология: 
Обитава участъци с бързо течение и чакълесто дъно. Размножителният период е през март–
април. Плодовитостта е сравнително ниска – между 600 и 4200 хайверни зърна, които отлага 
по камъните. Храни се през нощта с бентосни безгръбначни животни. Достига на дължина до 
17 cm и маса до 170 g. Продължителността на живот е около 5 години. 

 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 ,,Батин”  е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като Налична 
популация (Р). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
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се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на 
района на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (A) отлична стойност.  
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 
92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория почти застрашен. 
 

- 1159 Голяма вретенарка (Zingel zingel) Разпространение и численост в България. В 
България видът е установен в р. Дунав и някои от притоците й – Искър, Вит, Осъм, Янтра. В 
миналото е бил доста често срещан в р. Дунав от Видин до Силистра. Днес е рядък вид и се 
среща само в р. Дунав. Местообитания. Среща се само в постоянни големи реки. Биология. 
Обитава бързотечащи, богати на кислород води. Размножава се в периода март–април на 
места с голяма проточност, като отлага хайвера си направо върху чакълестото дъно. Нощно 
активен вид. Храни се с бентосни безгръбначни животни, хайвер и дребни риби. 
 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 ,,Батин”  е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът отбелязан като рядък (R). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на 
района на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (A) отлична стойност.  
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 
92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория почти застрашен. 
 
– 1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis).  Стаден вид, който в зоната обитава 
горните и средните течения на реките, непосредствено след пъстървовата зона.  
 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че  няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%.. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация, но в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория почти 
застрашен. 
 
– 1130 Распер (Aspius aspius). Местообитания: Расперът е разпространен в реките, като не 
навлиза в горните течения, а предпочита равнинните им части, където течението е спокойно. 
Макар и хищна риба, расперът е съхранил основните привички на шараните. Тази риба почти 
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цялото лято живее в речните ями, в непосредствена близост до пясъчните плитчини. Храни 
се изключително със живи организми. Младите екземпляри се хранят както с рибки, така и с 
насекоми, докато възрастните риби ядат само риба.  

 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин”  е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 
разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 
(А) отлична стойност. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория почти 
застрашен. 
 
– 1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus). Среща се в долните и средни 
течения на повечето реки в . Хайверът си поставя чрез специално яйцеполагало в мантията 
на живи речни .  
 
В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000232 „Батин” и ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е 
отчетено, че няма никакви цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е 
отбелязан като типичен (С) за ЗЗ „Батин“ и като (Р) за ЗЗ „Ломовете“ . Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0% за ЗЗ „Батин“ и (D)- за ЗЗ „Ломовете“. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация, но в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 
   
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо 
засегнат. 
 
- 2511  Балканска кротушка (Gobio kessleri). Среща се само в горните течения на 
постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно и бързи, студени води. Биологията на вида е 
много слабо позната. Типичен реофилен вид. През последните 20 години е установен само в 
р. Вит и р. Палакария (басейна на р. Искър), както и в р. Скът; р. Лом, при с. Ружинци и в 
басейна на р. Янтра (р. Негованка, при с. Емен и р. Белица, над Килифарево). Храни се с 
бентосни безгръбначни животни и диатомови водорасли. Продължителността на живота е до 
6 години. Размножаването се извършва в плитки участъци с бързо течение, като не е 
известна възрастта, на която индивидите съзряват полово.  
 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че  няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (D) – незначителна популация.  
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Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо 
засегнат. 
 
-  1124  Белопера кротушка (Gobio albipinnatus). Среща се само в горните течения на 
постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно и бързи, студени води. Биологията на вида е 
много слабо позната. Типичен реофилен вид. През последните 20 години е установен само в 
р. Вит и р. Палакария (басейна на р. Искър), както и в р. Скът; р. Лом, при с. Ружинци и в 
басейна на р. Янтра (р. Негованка, при с. Емен и р. Белица, над Килифарево). Храни се с 
бентосни безгръбначни животни и диатомови водорасли. Продължителността на живота е до 
6 години. Размножаването се извършва в плитки участъци с бързо течение, като не е 
известна възрастта, на която индивидите съзряват полово.  

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин” е отчетено, че  няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (D) – незначителна популация. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо 
засегнат. 
 
– 2533 Голям щипок (Cobitis elongata).   
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин”  е отчетено, че няма подходящи 
местообитания на вида в зоната и присъствието му във СФ е вероятно вследствие 
объркването му с друг вид със сходно име: Cobitis elongatoides, който се среща в р. Дунав и в 
устията на притоците й, и с когото целевия вид има морфологични прилики, но силно се 
различава по предпочитани местообитанията. 
 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната, се оценява 
на (D) незначителна популация 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория 
непроучен вид.  
 
- 1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia). Щипокът принадлежи към сем. Виюнови. В 
България са разпространени 5 вида: обикновен щипок, малък щипок, голям щипок, 
балкански щипок, дунавски (български) щипок. Дължина до 15 см, тегло до 10 - 15 гр. 
Разпространение: в почти цяла Европа и Азия до Япония. У нас навсякъде, с изключение на 
горните течения на реките. Щипокът е малка, дънна, сладководна риба. Местообитания. 
Предпочита бавнотечащи и стоящи води с тинесто песъкливо дъно, в което през деня се 
заравя така, че само главата и опашката му се вижда. Нощем е активна. Биология. Храни се 
с дребни дънни безгръбначни. Понася остър недостиг на разтворен във водата кислород. 
Живее 3 - 4 години. Полово съзрява на 2 г. Размножава се през април до юни. Расте твърде 
бавно. 
 
В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000232 „Батин”  е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 



 
77 

на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност. 
В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  е отчетено, че липсват 
всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория 
непроучен вид.  

- 2484 Украинска минога (Eudontomyzon mariae).  Разпространение и численост в 
България. През първата половина на миналия век видът се е срещал в някои от дунавските 
притоци – Вит, Осъм, Искър и Миндевската река (приток на Янтра), както и в самата р. 
Дунав при Лом, Оряхово, Сомовит и Русе (в повечето източници видът е публикуван като E. 
danfordi или L. planeri). Има данни, че е обитавал и реките Златна Панега и Русенски Лом. 
Дълго време се е считало, че миногите са изчезнали от България, тъй като последните 
съобщения за намирането им в р. Дунав са били през 60-те години на миналия век 
(публикувани като E. danfordi). През последните години отново има съобщения за 
намирането на единични индивиди в ларвен стадий в българския сектор на реката – при Русе, 
както и при Силистра и Белене. Местообитания. Среща се само в постоянни реки. 
Размножава се в средните и горните течения с пясъчно и чакълесто дъно. Ларвите живеят в 
тихи участъци с пясъчно и тинесто дъно.Биология. Размножава се от края на април до 
средата на май. Непаразитен вид. В ларвен стадий прекарва между 4–6 години, като в този 
период се храни с детрит и фитопланктон (главно диатомови водорасли). След 
метаморфозата възрастните индивиди престават да се хранят. През размножителния период 
извършва локални миграции към по-горните участъци на реките, с бистра и чиста вода, бързо 
течение, пясъчно и чакълесто дъно.  

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин”  е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%.. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (А) (почти) изолирана популация. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
 
В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  е отчетено, че  няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът  отбелязан като много рядък 
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(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (D) незначителна популация. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо 
засегнат.  

- 2555 Високотел бибан (Gymnocephalus baloni).  Разпространение и численост в 
България. Видът е съобщен за целия участък на р. Дунав и устието на притоците й Огоста, 
Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. През 2005–2006 г. единични индивиди са 
намирани в р. Дунав при селата Връв, Ново село, Видин, Станево, Мартен и Сандрово (наши 
данни). През последните години не е потвърдено навлизането на вида в притоците на р. 
Дунав. Местообитания. Постоянни големи реки. Биология. Предпочита течащи води. 
Съзрява полово на втората година. Размножава се през април–юни при температура на 
водата между 8 и 20о С. Плодовитостта на женските е между 13 000 и 53 200 хайверни зърна. 
Активен е през нощта. Храни се с бентосни безгръбначни животни, предимно ларви на 
насекоми. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин”  е отчетено, че  няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като налична 
популация (Р). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на 
района на разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (А) отлична стойност;  
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 
категория слабо засегнат.  

- 1157 Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer).  Разпространение и численост в 
България. В миналото видът е установен в р. Дунав (от Видин до Силистра) и р. Искър (до 
с. Долни Луковит), както и в р. Голяма Камчия (при с. Ивански). По-късно е намиран в р. 
Дунав и в устието на притоците му Видбол, Лом, Огоста, Искър (рядко), Вит, Осъм и Янтра 
(единични индивиди достигат до с. Полско Косово). През 2005–2006 г. единични индивиди 
са намирани по цялото протежение на р. Дунав в участъка от Връв до Ветрен, като видът не е 
установен в дунавските притоци и в басейна на р. Камчия (наши данни). Местообитания. 
Среща се в постоянни големи реки. Биология. Обитава дълбоките участъци на реките с 
пясъчно-чакълесто дъно. Съзрява полово през втората година, а в редки случаи – и през 
първата. Размножава се през март–май при температура на водата 8–14 оС. Плодовитостта на 
женските е между 18 900 и 45 400 хайверни зърна. Активен е през нощта, когато излиза в 
плитчините да се храни. Храни се с ракообразни, червеи, ларви на насекоми и хайвер на 
риби. Достига максимална дължина 300 mm и маса 250 g. Продължителността на живот е до 
7 години.  

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин”  е отчетено, че  няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като налична 
популация (Р). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на 
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характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на 
района на разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (А) отлична стойност;  
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 4, Бернска 
конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 
категория слабо засегнат вид.  
 
 - 1145 Виюн (Misgurnus fossilis).  Разпространение и численост в България. 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. Има данни, че в миналото се е 
изкачвал значително по-нагоре по течението на реките – в р. Искър е улавян при Роман, а в р. 
Янтра – при Бяла. Установен е и в ез. Сребърна, Шабленското езеро и в басейна на р. 
Струма. Рядък вид с намаляваща численост. Сега се среща със сигурност само в р. Дунав и 
свързаните с нея влажни зони – Рибовъдно стопанство "Орсоя", Белене, Калимок и вероятно 
някои др. (наши данни). Изчезнал е в басейна на р. Струма (наши данни) и в ез. Сребърна, а в 
Шабленското езеро се нуждае от потвърждение. Местообитания. Постоянни реки и 
постоянни сладководни езера и блата. В миналото се е срещал и в крайбрежни сладководни 
лагуни. Биология. 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. 
 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин”  е отчетено, че видът не е установен и 
е отбелязан с (Р). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите 
на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 
(А) отлична стойност;  
 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  е отчетено, че видът не е 
установен и е отбелязан с (Р). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
популация, но в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на 
обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
  
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо 
засегнат вид.  

- 2522 Сабица (Pelecus cultratus).  Разпространение и численост в България. В миналото е 
установен в р. Дунав и прилежащите блата, както и в притоците й Искър (до с. Долни 
Луковит) и Янтра (до с. Полско Косово). По-късно е потвърден отново за р. Дунав (от Видин 
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до Силистра), р. Искър (рядко и главно в устието) и р. Янтра (на 3 km от устието). Сега се 
среща в р. Дунав, като количеството на уловa му за периода 2002–2005 г. e еднo от най-
ниските в сравнение с останалите дунавски видове. Местообитания. Обитава долното 
течение на големи реки, големи езера и естуарни води. Биология. Пелагичен вид, образува 
пасажи. Съзрява полово на 2–4 години. Размножава се през април–май в течаща вода при 
температура 12–14 °C. Плодовитостта на женските е между 2600 и 94 000 хайверни зърна. 
Малките се хранят със зоопланктон, но бързо преминават на насекоми – ларви или 
възрастни, а от втората година - и на дребни риби. Бърз плувец, често при хранене, изскача 
над водата. Достига максимална дължина до 60 cm и маса – до 2 kg. Продължителността на 
живот е до 11 години. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин”  е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на незначителна (D) 2% >= p > 0%. Степента на опазване 
на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана 
популация, но на границата на района на разпространение;. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност;  
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 4, Бернска 
конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 
категория слабо засегнат вид.  
 
Обобщено,  от описаните по-горе 14 вида риби, предмет на опазване  по Приложение II 
на Директива 92/43/ЕИО в ЗЗ,  липсват данни за популацията им в границите на ЗЗ. 
Прави се допускането, че в териториите, контактни на границите на ЗЗ, тези видове 
също липсват. 
  

4.2 Херпетофауна предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 ,,Батин” и ЗЗ BG0000608 
„Ломовете”  

Клас Земноводни (Amphibia): 
 
– 1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina). Въпреки че зимува на сушата, през 
активния си период (топлата част от годината) видът обитава различни водоеми, както с 
течащи, така и със стоящи води – реки, блата, канали, корита на чешми и дори малки локви, 
като много рядко се отдалечава от водата на повече от 0,5-0,6 (max 1,0) м.  

 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че  няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (С). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност.  
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В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин” е отчетено, че  видът е нов за зоната 
и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на незначителна (D) 
2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение 
за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в 
отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента 
на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) 
не изолирана популация, но на границата на района на разпространение;. Цялостната оценка 
на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност;  
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 
категория слабо засегнат.  

 
– 1993 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus) Дунавският гребенест тритон се среща в 
делтата на река  и по крайбрежието на нейното долно течение, на територията на  и . 
Разпространен е  местности, устия на притоците на Дунав и по островите в реката. През 
размножителния период по гърба и опашката на мъжкия се появява гребен. Женската увива 
оплодените яйца в листа, използвайки лепкав секрет. 

 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин”  е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност. 

 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност.  

 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2, IUCN 2010 – категория 
почти застрашен. 

 
– 1171 Голям гребенест тритон  (Triturus karelinii). Местообитанията му са свързани с 
водните екосистеми. В  е разпространен до надморска височина от 1400 m. Обитава , 
наводнени изкопи и други застояли водоеми, като предпочита изобилстващите с подводна 
растителност.  
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В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност.  

 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 – 
категория слабо засегнат. 

 
Клас Влечуги ( Reptilia ):   
 
– 1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).  В повечето области от ареала си, 
Европейската блатна костенурка може да бъде открита в разнородни бавнотечащи води или  
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 , крайбрежни водни площи. Характерно за местообитанията е наличието на богата 
водна растителност. Новоизлюпените малки предпочитат плитки води с не повече от 
половин метър дълбочина.  
 
В стандартните формуляри на ЗЗ BG0000232 „Батин” и ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е 
отчетено, че няма никакви цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е 
отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 – 
категория слабо засегнат. 
 
– 1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 
Разпространение у нас: Среща се в цялата страна до около 1300 м.н.в., с изключение на 
Северозападна България и високите полета (и околните планини) на Западна България. 
Вследствие на интензивното земеделие е почти напълно изчезнала от Тракийската низина и 
от много райони на Дунавската равнина. Местообитание: Обитава както и открити 
пространства с разпръсната дървесна и храстовидна растителност, така и разредени гори и 
храсталаци. Храна: През пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните 
месеци само сутрин и привечер. На много места се наблюдават сезонни миграции – в 
началото на лятото към по-гористи места, а в края на лятото към по-открити. Храни се с 
тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. Копулацията обикновено е през април и 
първата половина на май. Яйцата се снасят в началото на лятото, а малките се излюпват в 
края на лятото или началото на есента.  
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В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория 
уязвим.  
 
– 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 
Разпространение у нас: Среща се в цялата страна до около 1300 м.н.в., с изключение на 
Северозападна България и високите полета (и околните планини) на Западна България. 
Вследствие на интензивното земеделие е почти напълно изчезнала от Тракийската низина и 
от много райони на Дунавската равнина. Местообитание: Обитава както и открити 
пространства с разпръсната дървесна и храстовидна растителност, така и разредени гори и 
храсталаци. Храна: През пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните 
месеци само сутрин и привечер. На много места се наблюдават сезонни миграции – в 
началото на лятото към по-гористи места, а в края на лятото към по-открити. Храни се с 
тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. Копулацията обикновено е през април и 
първата половина на май. Яйцата се снасят в началото на лятото, а малките се излюпват в 
края на лятото или началото на есента.  
 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като много рядък 
(V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 
 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 
2007, категория почти застрашен. 
 

- 1279 Смок (Еlaphe suromates) Разпространение и численост в България. Установен е само 
в Петричко-Санданската котловина, долината на р. Струмешница и южната половина на 
Кресненския пролом. В равнинните части на Петричко-Санданската котловина е почти 
унищожен поради големия дял на обработваемите площи и е останал предимно в 
подножието на околните планини и някои островно разположени скалисти възвишения. В 
Кресненския пролом е намиран до 600 m н. в. Числеността и плътността на популациите са 
неизвестни. През 1971–1975 г. в района на с. Горна Брезница (общ. Кресна), всред 
неизбирателно събирани змии този вид е на 7-мо място по честота на намиране. 
Местообитания. Предимно нискостъблени гори и храсти в скалисти и други места с добре 
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развит микрорелеф, на огрявани от слънцето склонове. Биология. Във втората половина на 
юни–началото на юли снася 5–14 яйца. Храни се главно с птици и техните яйца, по-рядко 
гризачи, понякога поглъща новородени зайчета, таралежчета и новоизлюпени сухоземни 
костенурки. Достига 180, рядко 200 cm дължина. Не е отровен. 

 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин”  е отбелязано, че липсват всякакви 
данни за популацията и тя е отбелязана като налична (P). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност;  

 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  е отбелязано, че липсват 
всякакви данни за популацията и тя е отбелязана като налична (P). Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност;  
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 – 
категория почти застрашен. 
 
Обобщено, за описаните 3 вида земноводни и 4 вида влечуги, липсват всякакви данни за 
размера и плътността на популацията им в границите на ЗЗ. При тези условия се прави 
допускането, че в териториите, контактни на границите на ЗЗ BG0000608 „Ломовете“ и ЗЗ 
BG0000232 „Батин“, те също липсват. При това положение, може да се направи изводът, че в 
обхвата на новопроектираните устройствени зони /Од2, Од1 Соо, Озс и Оз/, чиято обща 
площ е 40,86 ха и касае части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, 
Червен и Щръклево, гореописаните видове от херпетофауната не се срещат. 
 

4.3. Бозайници предмет на опазване в  НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена 
зона ЗЗ BG0000232 ,,Батин”и ЗЗ BG0000608 „Ломовете”   

Разред Прилепи ( Chiroptera ): 
 
- 1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus, Schreber, 1774).  
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че са установени 215 
индивида и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (B) ) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
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популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност.  
 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в 
обхвата на ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата 
площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Предвидените в района на 
Поломието новопроектирани устройствени зони от т. нар. ''системи от зони за други 
рекреации'' – „Зони за къмпиране“  (включват основните подходи, респ. маршрути към 
Природния парк „Русенски Лом“ откъм Иваново, Сваленик, Кошов, южно от с. Табачка, в 
начало на проектен туристически маршрут – екопътека към Орлова чука, както и в 
Крайдунавската част в съседство с СО „Стълпище“, землище Мечка, във връзка с круизния 
туризъм) и  „ Зони за отдих и туризъм“ „ Старото Иваново“ са насочени към създаване на 
по-благоприятна околна среда и разнообразни условия за туризъм, рекреация, спорт и отдих 
тип „къмпиране“ и не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на вида. Пространствената фрагментация е с 
незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията. Не се 
прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 
миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 
пряко въздействие върху индивиди. 
 
 - 1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros).  
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” видът е отбелязан като наличен (Р) 
и популацията на вида наброява 51-100. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (B) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (C) значима стойност.  
 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в 
обхвата на ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата 
площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Предвидените в района на 
Поломието новопроектирани устройствени зони от т. нар. ''системи от зони за други 
рекреации'' – „Зони за къмпиране“  (включват основните подходи, респ. маршрути към 
Природния парк „Русенски Лом“ откъм Иваново, Сваленик, Кошов, южно от с. Табачка, в 
начало на проектен туристически маршрут – екопътека към Орлова чука, както и в 
Крайдунавската част в съседство с СО „Стълпище“, землище Мечка, във връзка с круизния 
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туризъм) и  „ Зони за отдих и туризъм“ „ Старото Иваново“ са насочени към създаване на 
по-благоприятна околна среда и разнообразни условия за туризъм, рекреация, спорт и отдих 
тип „къмпиране“ и не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на вида. Пространствената фрагментация е с 
незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията Не се 
прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 
миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 
пряко въздействие върху индивиди. 
 
-  1324 Голям нощник (Myotis myotis)  
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  видът е отбелязан като типичен 
(С) и индивидите наброяват 2000-3000. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (B) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (А) отлична стойност.  
 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в 
обхвата на ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата 
площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Предвидените в района на 
Поломието новопроектирани устройствени зони от т. нар. ''системи от зони за други 
рекреации'' – „Зони за къмпиране“  (включват основните подходи, респ. маршрути към 
Природния парк „Русенски Лом“ откъм Иваново, Сваленик, Кошов, южно от с. Табачка, в 
начало на проектен туристически маршрут – екопътека към Орлова чука, както и в 
Крайдунавската част в съседство с СО „Стълпище“, землище Мечка, във връзка с круизния 
туризъм) и  „ Зони за отдих и туризъм“ „ Старото Иваново“ са насочени към създаване на 
по-благоприятна околна среда и разнообразни условия за туризъм, рекреация, спорт и отдих 
тип „къмпиране“ и не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на вида. Пространствената фрагментация е с 
незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията Не се 
прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 
миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 
пряко въздействие върху индивиди. 

-  1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)  
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” зимуващите и размножаващите се 
в зоната индивиди са отбелязани като типични (С) и индивидите наброяват 1000-1500. 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (B) ) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние 
и лесно възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
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степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (C) значима 
стойност.  
 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в 
обхвата на ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата 
площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Предвидените в района на 
Поломието новопроектирани устройствени зони от т. нар. ''системи от зони за други 
рекреации'' – „Зони за къмпиране“  (включват основните подходи, респ. маршрути към 
Природния парк „Русенски Лом“ откъм Иваново, Сваленик, Кошов, южно от с. Табачка, в 
начало на проектен туристически маршрут – екопътека към Орлова чука, както и в 
Крайдунавската част в съседство с СО „Стълпище“, землище Мечка, във връзка с круизния 
туризъм) и  „ Зони за отдих и туризъм“ „ Старото Иваново“ са насочени към създаване на 
по-благоприятна околна среда и разнообразни условия за туризъм, рекреация, спорт и отдих 
тип „къмпиране“ и не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на вида.  Пространствената фрагментация е с 
незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията Не се 
прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 
миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 
пряко въздействие върху индивиди. 
 
– 1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  зимуващите и размножаващите се 
в зоната индивиди са отбелязани като типични (С) и наброяват 51-1000. Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (B)  
добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност.  
 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в 
обхвата на ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата 
площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Предвидените в района на 
Поломието новопроектирани устройствени зони от т. нар. ''системи от зони за други 
рекреации'' – „Зони за къмпиране“  (включват основните подходи, респ. маршрути към 
Природния парк „Русенски Лом“ откъм Иваново, Сваленик, Кошов, южно от с. Табачка, в 
начало на проектен туристически маршрут – екопътека към Орлова чука, както и в 
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Крайдунавската част в съседство с СО „Стълпище“, землище Мечка, във връзка с круизния 
туризъм) и  „ Зони за отдих и туризъм“ „ Старото Иваново“ са насочени към създаване на 
по-благоприятна околна среда и разнообразни условия за туризъм, рекреация, спорт и отдих 
тип „къмпиране“ и не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на вида. Пространствената фрагментация е с 
незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията Не се 
прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 
миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 
пряко въздействие върху индивиди. 

–  1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  видът е отбелязан като наличен 
(Р) и индивидите наброяват 51-100. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (B) ) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (C) значима стойност.  
 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в 
обхвата на ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата 
площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Предвидените в района на 
Поломието новопроектирани устройствени зони от т. нар. ''системи от зони за други 
рекреации'' – „Зони за къмпиране“  (включват основните подходи, респ. маршрути към 
Природния парк „Русенски Лом“ откъм Иваново, Сваленик, Кошов, южно от с. Табачка, в 
начало на проектен туристически маршрут – екопътека към Орлова чука, както и в 
Крайдунавската част в съседство с СО „Стълпище“, землище Мечка, във връзка с круизния 
туризъм) и  „ Зони за отдих и туризъм“ „ Старото Иваново“ са насочени към създаване на 
по-благоприятна околна среда и разнообразни условия за туризъм, рекреация, спорт и отдих 
тип „къмпиране“ и не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на вида. Пространствената фрагментация е с 
незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията Не се 
прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 
миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 
пряко въздействие върху индивиди. 

– 1321 Дългоух нощник (Myotis bechsteini) 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” видът е отбелязан като наличен (Р) 
и индивидите наброяват 210-420. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени 
с популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (B) ) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
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съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (C) значима стойност.  
 
Мерки за защита: Уязвим вид. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, 
Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в 
обхвата на ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата 
площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Предвидените в района на 
Поломието новопроектирани устройствени зони от т. нар. ''системи от зони за други 
рекреации'' – „Зони за къмпиране“  (включват основните подходи, респ. маршрути към 
Природния парк „Русенски Лом“ откъм Иваново, Сваленик, Кошов, южно от с. Табачка, в 
начало на проектен туристически маршрут – екопътека към Орлова чука, както и в 
Крайдунавската част в съседство с СО „Стълпище“, землище Мечка, във връзка с круизния 
туризъм) и  „ Зони за отдих и туризъм“ „ Старото Иваново“ са насочени към създаване на 
по-благоприятна околна среда и разнообразни условия за туризъм, рекреация, спорт и отдих 
тип „къмпиране“ и не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на вида. Пространствената фрагментация е с 
незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията Не се 
прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 
миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 
пряко въздействие върху индивиди. 
 

– 1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” видът е отбелязан като наличен (Р) 
и индивидите наброяват 2000-5000. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (B) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (В) добра стойност.  
 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в 
обхвата на ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата 
площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Предвидените в района на 
Поломието новопроектирани устройствени зони от т. нар. ''системи от зони за други 
рекреации'' – „Зони за къмпиране“  (включват основните подходи, респ. маршрути към 
Природния парк „Русенски Лом“ откъм Иваново, Сваленик, Кошов, южно от с. Табачка, в 
начало на проектен туристически маршрут – екопътека към Орлова чука, както и в 
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Крайдунавската част в съседство с СО „Стълпище“, землище Мечка, във връзка с круизния 
туризъм) и  „ Зони за отдих и туризъм“ „ Старото Иваново“ са насочени към създаване на 
по-благоприятна околна среда и разнообразни условия за туризъм, рекреация, спорт и отдих 
тип „къмпиране“ и не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на вида. Пространствената фрагментация е с 
незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията Не се 
прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 
миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 
пряко въздействие върху индивиди. 
 
– 1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че липсват всякакви 
цифрови данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (B) 
добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност.  
  
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в 
обхвата на ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата 
площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Предвидените в района на 
Поломието новопроектирани устройствени зони от т. нар. ''системи от зони за други 
рекреации'' – „Зони за къмпиране“  (включват основните подходи, респ. маршрути към 
Природния парк „Русенски Лом“ откъм Иваново, Сваленик, Кошов, южно от с. Табачка, в 
начало на проектен туристически маршрут – екопътека към Орлова чука, както и в 
Крайдунавската част в съседство с СО „Стълпище“, землище Мечка, във връзка с круизния 
туризъм) и  „ Зони за отдих и туризъм“ „ Старото Иваново“ са насочени към създаване на 
по-благоприятна околна среда и разнообразни условия за туризъм, рекреация, спорт и отдих 
тип „къмпиране“ и не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на вида.  Пространствената фрагментация е с 
незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията Не се 
прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 
миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 
пряко въздействие върху индивиди. 
 
– 1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  видът е отбелязан като наличен (Р) 
и индивидите наброяват 4000-6000. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (B) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
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частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (В) добра стойност.  
 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин”  няма данни за числеността и 
популацията на вида.  
 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, 
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в 
обхвата на ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата 
площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Предвидените в района на 
Поломието новопроектирани устройствени зони от т. нар. ''системи от зони за други 
рекреации'' – „Зони за къмпиране“  (включват основните подходи, респ. маршрути към 
Природния парк „Русенски Лом“ откъм Иваново, Сваленик, Кошов, южно от с. Табачка, в 
начало на проектен туристически маршрут – екопътека към Орлова чука, както и в 
Крайдунавската част в съседство с СО „Стълпище“, землище Мечка, във връзка с круизния 
туризъм) и  „ Зони за отдих и туризъм“ „ Старото Иваново“ са насочени към създаване на 
по-благоприятна околна среда и разнообразни условия за туризъм, рекреация, спорт и отдих 
тип „къмпиране“ и не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на вида. Пространствената фрагментация е с 
незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията Не се 
прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 
миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 
пряко въздействие върху индивиди. 
 
– 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” размножаващите се в зоната 
индивиди са отбелязани като типични (С) и наброяват 2000-4000. Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (B)  добро опазване (добре 
запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи 
в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност.  
 
За стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин“  е отбелязано, че след проведените 
проучвания и анализ на литературните данни, по експертна оценка е направено 
заключението, че не са налице достатъчно данни за по-точна оценка на състоянието на вида в 
зоната и неговия статус се нуждае от по-целенасочени проучвания. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в 
обхвата на ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата 
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площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Предвидените в района на 
Поломието новопроектирани устройствени зони от т. нар. ''системи от зони за други 
рекреации'' – „Зони за къмпиране“  (включват основните подходи, респ. маршрути към 
Природния парк „Русенски Лом“ откъм Иваново, Сваленик, Кошов, южно от с. Табачка, в 
начало на проектен туристически маршрут – екопътека към Орлова чука, както и в 
Крайдунавската част в съседство с СО „Стълпище“, землище Мечка, във връзка с круизния 
туризъм) и  „ Зони за отдих и туризъм“ „ Старото Иваново“ са насочени към създаване на 
по-благоприятна околна среда и разнообразни условия за туризъм, рекреация, спорт и отдих 
тип „къмпиране“ и не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на вида. Пространствената фрагментация е с 
незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията Не се 
прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 
миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 
пряко въздействие върху индивиди. 
 
– 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” размножаващите се в зоната 
индивиди са отбелязани като типични (С) и наброяват 1500-2500. Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (B)  добро опазване (добре 
запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи 
в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност.  
 
За стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин“  е отбелязано, че след проведените 
проучвания и анализ на литературните данни, по експертна оценка е направено 
заключението, че не са налице достатъчно данни за по-точна оценка на състоянието на вида в 
зоната и неговия статус се нуждае от по-целенасочени проучвания. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне при ловуване. Реализирането на дейности в 
обхвата на ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата 
площ на потенциалните ловни местообитания на вида в ЗЗ. Предвидените в района на 
Поломието новопроектирани устройствени зони от т. нар. ''системи от зони за други 
рекреации'' – „Зони за къмпиране“  (включват основните подходи, респ. маршрути към 
Природния парк „Русенски Лом“ откъм Иваново, Сваленик, Кошов, южно от с. Табачка, в 
начало на проектен туристически маршрут – екопътека към Орлова чука, както и в 
Крайдунавската част в съседство с СО „Стълпище“, землище Мечка, във връзка с круизния 
туризъм) и  „ Зони за отдих и туризъм“ „ Старото Иваново“ са насочени към създаване на 
по-благоприятна околна среда и разнообразни условия за туризъм, рекреация, спорт и отдих 
тип „къмпиране“ и не могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална 
фрагментация на местообитанията на вида. Пространствената фрагментация е с 
незначително въздействие и няма да предизвика структурни промени в популацията Не се 
прекъсват трайно характерни ландшафтни елементи, използвани от вида по време на 
миграции в зоната. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища на вида и са без 
пряко въздействие върху индивиди. 
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- 1355 Видра (Lutra lutra, Linnaeus, 1758). Видът подържа относително стабилна популация 
на територията на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” , за което може да се съди по броя на 
отразените в стандартния формуляр животни (25-30 i). За ЗЗ BG0000232 „Батин“  е 
регистрирана популация от 6 индивида. Местообитанията й са свързани с разнообразни 
водни басейни. Предпочита водоеми, обрасли с гъста крайбрежна растителност или с 
труднодостъпни скалисти брегове. Активна е през нощта, но на труднодостъпни за човека 
места – и през деня. Храни се с риба, водни полевки, птици, жаби, раци. Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (С) 2 >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите 
за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на 
разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 
(А) отлична стойност;   
  
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, CITES – Приложение I, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 
4, Червена книга на България – категория застрашен вид, IUCN 2010 - категория почти 
застрашен. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът не се среща. Същото се отнася и за новопроектирания път II-52 – не засяга 
повърхностни водни тела и няма вероятност да предизвика фрагментация.  
 
– 2609 Добруджански среден хомяк (Mesocricetus newtoni). 
В България видът е разпространен в Добруджа, средната и източната част на Дунавската 
равнина на запад до река Огоста. Среща се и в изолирани находища южно от Стара планина 
(„Бозайниците в България”). Степен вид. Среща се в Добруджа, средната и източната част на 
Дунавската равнина на запад до река Огоста (Градев , 2003). Заселва аграрни райони в 
низините и равнините с преобладаване на многогодишни тревисти култури върху тежки 
почви, като числеността му в селскостопанските площи е по-висока, в сравнение с "дивите" 
тревисти. 
 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че липсват всякакви 
цифрови данни за популацията и видът е отбелязан като много рядък (V). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване).  Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима 
стойност. 
 
За ЗЗ BG0000232 „Батин“ е отчетено, че потенциалното местообитание на вида в зоната е 
толкова малко, че не предоставя стабилна площ за поддръжка на постоянна популация на 
вида.    
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Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2007 
– категория почти застрашен. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът липсва. 
 
– 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna, Guldenstaedt, 1770). Видът освен гори и 
храсталачни съобщества, обитава и открити територии.  

 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че липсват всякакви 
данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (С) 2 >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на разпространение;. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност;    

 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, Червена книга на 
България – Уязвим, IUCN 2010 – категория Уязвим. 

 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне (спорадично при някои миграции) поради 
отсъствието на характерни биотопи.  
 
– 2633 Степен пор (Mustela eversmanii) е един от най-редките български бозайници. 
Населява открити пространства, храни се най-вече с гризачи – лалугери, хомяци, по-рядко с 
гущери, змии, птици. Загубата на местообитания и бракониерството, са причина днес 
степният пор да се среща изключително рядко в България. 

 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на 
разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 
(А) отлична стойност;    

  
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 
3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4, Червена книга 
на България – категория уязвим, IUCN 2007 – категория незастрашен. 
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В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът е много малко вероятно да се срещне поради отсъствието на характерни биотопи.  
 
- 1352 Европейски вълк (Canis lupus, Linnnaeus, 1758). Местообитанията му са свързани с 
лесистите терени, където вида се чувства спокоен. Този едър хищник избягва човешкото 
присъствие, както и въздействия от неговата жизнена дейност. 
 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” са отчетени 3-4 индивида. 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (A) 
отлична стойност. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, ЗЛ, Бернска 
конвенция – Приложение II, CITES – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4, 
Червена книга на България – Уязвим, IUCN 2007 – категория незастрашен. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, 
видът липсва. Вълкът е чувствителен към фактор безпокойство, поради което избягва 
близостта на човешкото присъствие, както и въздействия от неговата жизнена дейност. 
 
-  1335 Лалугер (Spermophilus citellus) Обитава открити необработваеми места, покрити с 
ниска тревна растителност (ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите 
полета, покрай пътища и др.). Предпочита черноземни почви, канелени горски почви, 
планинско ливадни и др. Видът обитава необработваеми земи (целини, пасища, ливади и 
др.), покрити с ниска тревиста растителност, върху еднородни, слабоуплътнени 
водопропускливи почви. Не заселва обработваеми площи, макар да навлиза в тях за хранене 
(Стефанов, 2006).  
 
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като типичен (C). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние 
и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 
– Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, Червена книга на България – 
Уязвим, IUCN 2010 – категория Уязвим. 
 
В обхвата на новопроектираните устройствени зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае 
части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево,  
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както и в близост до тях, няма констатирано наличие на колония от лалугери – нито по 
литературни данни, нито от преки наблюдения при посещенията на терена.  
 
Обобщено, за описаните 12 вида прилепи, предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 „Ломовете“ 
и ЗЗ BG0000232 „Батин“, може да се направи изводът, че новопроектираните устройствени 
зони /Од2, Од1 Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха и касае части от землищата на с.с. 
Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево, определени като потенциални 
местообитания със средна пригодност за видовете прилепи, не се очаква да предизвикат 
структурни промени в популациите им. Не се очаква устройствените зони в близост до ЗЗ да 
представляват непреодолима пречка при полета на индивидите и не могат да предизвикат 
бариерен ефект при използване на потенциалните ловни местообитания.  

 
Новопроектираните устройствени зони /Од2, Од1 Соо, Озс и Оз/ не са определени като 
потенциални местообитания за 6-те вида хищници, предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 
„Ломовете“ и ЗЗ BG0000232 „Батин“. 
 

4.4 Безгръбначни животни предмет на опазване в BG0000232 ,,Батин” и BG0000608 
„Ломовете”  

- 1032 Бисерна мида (Unio crassus) 

Обитава реките и потоците в зоната с чисти течащи води богати на кислород с корита 
покрити с дребен чакъл или пясък. Този вид е много чувствителен към еутрофикацията. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин” видът е отбелязан като рядък (R). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние 
и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) 
значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” видът е отбелязан като рядък (R). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние 
и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) 
добра стойност. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 
92/43/ЕИО – Приложение 2.  

Територията на ОУП не е местообитание на вида. Видът е рядък, Новопроектираните 
устройствени зони /Од2, Од1 Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха и касае части от 
землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево /0,28 % от ЗЗ 
BG0000608 „Ломовете“/ и предвиденото трасе на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,91 % от ЗЗ 
BG0000232 „Батин“/ не са определени като потенциални местообитания на вида.  
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- 1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo). Жизненият цикъл на вида е свързан със стари 
дъбови дървета, където се развива ларвата му. Предпочита изложени на слънце, болни или 
умиращи стари дъбове (най-вече летен дъб, по-рядко зимен дъб, бук или бряст). 
Предпочитани се овлажнени стволове на слънчеви места във гори на фаза на старост и 
разпадане.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин” видът е отбелязан като рядък (R). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (С) значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” видът е отбелязан като рядък 
(R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (В) добра стойност. 

 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II,   Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2 и 4,   IUCN 2010.4  – 
категория уязвим. 
 
Видът е рядък. В териториите, предмет на ново устройствено планиране, видът 
липсва поради отсъствие на подходящи местообитания – върху обследваните терени и в 
близост до тях няма стари дъбови дървета. Новопроектираните устройствени зони /Од2, 
Од1 Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха и касае части от землищата на с.с. Старо 
Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево /0,28 % от ЗЗ BG0000608 „Ломовете“/ и 
предвиденото трасе на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,91 % от ЗЗ BG0000232 „Батин“/ са 
определени като потенциални местообитания  със средна пригодност на вида. Не се очаква 
да се предизвика бариерен ефект.  
 

– 1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus). Жизненият цикъл на вида е свързан със стари дъбови 
гори. Женската снася яйцата си в стари дъбови пънове. Ларвите се хранят с полуизгнила 
дървесина.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин” видът е отбелязан като рядък (R). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
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широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (С) значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” видът е отбелязан като типичен  
(С). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (В) добра стойност. 

 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение III,   Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2,   IUCN 2010.4  – не 
фигурира. 
 
Видът е рядък, а върху териториите, предмет на ново устройствено планиране, липсва 
поради отсъствие на подходящи местообитания. Новопроектираните устройствени зони 
/Од2, Од1 Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха и касае части от землищата на с.с. 
Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево /0,28 % от ЗЗ BG0000608 
„Ломовете“/ и предвиденото трасе на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,91 % от ЗЗ BG0000232 
„Батин“/ са определени като потенциални местообитания  със средна пригодност на вида. 
Не се очаква да се предизвика бариерен ефект.  
 
- 1089 Буков сечко (Morimus funereus). Видът е свързан със старите букови гори. Ларвата 

се развива в мъртвата дървесина в буковите дървета.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин” видът е отбелязан като рядък (R). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (С) значима стойност. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” видът е отбелязан като рядък 
(R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (В) добра стойност. 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2,  Директива 
92/43/ЕИО– Приложение 2,   IUCN 2010.4  – категория уязвим. 
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Новопроектираните устройствени зони /Од2, Од1 Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 
ха и касае части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и 
Щръклево /0,28 % от ЗЗ BG0000608 „Ломовете“/ и предвиденото трасе на път  II-52 с площ 
5,0 ха /0,91 % от ЗЗ BG0000232 „Батин“/ са определени като потенциални местообитания 
със средна пригодност на вида.  
 

– 1087 Алпийска розалия (Rosalia alpine). Рядък вид, обитаващ стари букови масиви с 
надморска височина 500 – 1000 м. Ларвата е изключително свързана с тези гори.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин” видът е изключен от формуляра.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” видът е изключен формуляра.  

 
- 1060 Лицена (Lycaena dispar) . Обитава  местности и влажни места. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” видът е отбелязан като типичен 
(С). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана 
популация, но на границата на района на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – 
категория почти застрашен вид.  
 
Видът е отбелязан като типичен. Към 2012г. няма установени геореферирани 
находища. В обхвата на териториите, предмет на ново устройствено планиране, видът 
липсва поради отсъствие на подходящи биотопи. Новопроектираните устройствени зони 
/Од2, Од1 Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха и касае части от землищата на с.с. 
Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево /0,28 % са определени като 
потенциални местообитания  със средна пригодност на вида. Не се очаква да се предизвика 
бариерен ефект.  
 

- 4064 Ивичест теодоскус (Theodoxus transversalis) 
Предпочита твърд субстрат - каменисто дъно, по-рядко дребен чакъл, води с високо 
съдържание на кислород (5.5-9.5 mg/l), по-ниска скорост на течението (0.29-1.01 m/s), 
температура на водата 9-22оС и рН 7.5-8.3 (Angelov 2000). Видът е чувствителен към 
замърсяване. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” видът е отбелязан като много 
рядък (V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната, се оценява на (В)  15% >= p > 2%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин” видът е отбелязан като много 
рядък (V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на 
цялата територия на страната, се оценява на (В)  15% >= p > 2%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (А) отлична стойност 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 
92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория Застрашен.  
 
Видът не се среща в обхвата новопроектираните в ЗЗ „Ломовете“ устройствени зони 
поради липса на подходящи местообитания. Устройствени зони /Од2, Од1 Соо, Озс и 
Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха и касае части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, 
Сваленик, Червен и Щръклево /0,28 % от ЗЗ BG0000608 „Ломовете“/ и предвиденото трасе 
на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,91 % от ЗЗ BG0000232 „Батин“/ не са определени като 
потенциални местообитания на вида. Не се очаква да се предизвика бариерен ефект.   

- 1016 Вертиго (Vertigo moulinsiana) Обитава влажни калцифилни съобщества. Установен е 
в Пловдивско, Черноморското крайбрежие и на север от Стара планина. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” видът е отбелязан като рядък 
(R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната, се оценява на (В)  15% >= p > 2%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (A) (почти)  изолирана 
популация. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 
 
Новопроектираните устройствени зони /Од2, Од1 Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 
ха и касае части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и 
Щръклево /0,28 % от ЗЗ BG0000608 „Ломовете“/ не са определени като потенциални 
местообитания.  

 
- 4011 Bolbelasmus unicornis – Това е т. нар. бръмбар еднорог, който е много рядък вид. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” видът е отбелязан като наличен 
(Р). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната, се оценява на (А). Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) 
добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на 
(В) добра стойност. 

 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива 
92/43/ЕИО – Приложение 2 и 4.  
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Новопроектираните устройствени зони /Од2, Од1 Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 
ха и касае части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и 
Щръклево /0,28 % от ЗЗ BG0000608 „Ломовете“/ не са определени като потенциални 
местообитания  със средна пригодност на вида. Не се очаква да се предизвика бариерен 
ефект.  
 

- 4045 Ценагрион (Coenagrion ornatum) е вид водно конче, което обитава изворни води, 
малки слънчеви поточета или канавки с кал и гъста хидрофилна тревиста растителност     
(Scirpus, Iris pseudacorus , Mentha Акватика , Латинка officinale , Sparganium spp.). 
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000232 „Батин” видът е отбелязан като рядък (R). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната, се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката 
на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) 
добра стойност. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция 
– Приложение II, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо 
засегнат вид.  
 
Предвиденото трасе на път II-52 с площ 5,0 ха /0,91 % от ЗЗ BG0000232 „Батин“/ не засяга 
местообитания на вида.  

  
Обобщено, за описаните 10 вида безгръбначни животни, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000608 „Ломовете“ и ЗЗ BG0000232 „Батин“, може да се направи изводът, че 
новопроектираните устройствени зони /Од2, Од1 Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха 
и касае части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево 
/0,28 % от ЗЗ BG0000608 „Ломовете“/ и предвиденото трасе на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,91 
% от ЗЗ BG0000232 „Батин“/ не се очаква да предизвикат структурни промени в популациите 
им. Не се очаква устройствените зони в близост до ЗЗ да представляват непреодолима пречка 
при придвижването на индивидите и не могат да предизвикат бариерен ефект при използване 
на потенциалните местообитания.   
 

4.5 Растения, предмет на опазване в ЗЗ BG0000232   ,,Батин” и ЗЗ BG0000608 
„Ломовете”.  

В стандартния Натура 2000 формуляр за ЗЗ BG0000232 ,,Батин” няма описани видове 
растения, които да подлежат на специална защита. 
 
В стандартния Натура 2000 формуляр за ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  са описани следните 
видове растения, които са предмет на целенасочено опазване: 

   
- 4067 Червено усойниче (Echium russicum) 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че няма цифрови 
данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на 
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хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) – 
добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива 
92/43/ЕИО – Приложение 2.  
 
Рядък вид, като териториите, предмет на ново устройствено планиране, видът липсва 
поради отсъствие на подходящи местообитания. Същите не са определени и като 
потенциални местообитания. 
 
- 2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) Разпространение в 
България. Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 m н. в. Сравнително по-често в 
карстовите райони на Предбалкана, Стара планина, Знеполски район, Родопи (Изт.). 
Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. Стъблата 
високи 30–90 cm, с 5–8 сиво-зелени, елиптични листа. Съцветията с 20–40 цвята, рехави. 
Околоцветните листчета събрани в шлем, виолетово-бели с надлъжни линии. Устната 3-
делна; страничните дялове линейни, извити, дълги 9–22 mm, вълнисти по края; средният дял 
дълъг 4,5–8,5 cm, леко усукан, на върха 2-делен. Шпората 4,5–7 mm. Цв. VІ, пл. VІІ. 
Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена. Местообитания и 
популации. Среща се по открити, слънчеви места, по-често на варовити каменисти почви, по 
слабо използвани пасища, сред храсталаци и на горски поляни в светли широколистни гори. 
Популациите обикновено заемат неголеми площи (до 0.01–1 ha) и са с неголяма численост 
(до 50–100 растения). Рядко са наблюдавани находища с по-големи площи (до 5 ha), но с 
ниска плътност на популациите.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000608 „Ломовете” е отчетено, че няма цифрови 
данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) – 
добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 
 
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, CITES(2), IUCN 2010.4 – 
категория Уязвим VU.   
 
Рядък вид, като в ЗЗ, попадаща на територията на община Иваново е установен само в 
района на с.Нисово и с.Сваленик. Новопроектираните устройствени зони /Од2, Од1 Соо, 
Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха и касае части от землищата на с.с. Старо Иваново, 
Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево /0,28 % от ЗЗ BG0000608 „Ломовете“/ не са 
определени като потенциални местообитания. 
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4.6 Птици предмет на опазване в ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете”.  
    
В Стандартните формуляри за ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете” , като приоритетни за опазване видове (такива от Приложение I на Директива 
79/409/EEC), са дадени описаните по-долу видове, като е направен подробен самостоятелен 
анализ по отношение на разпространението, екологията,  регистрираното присъствие или 
вероятното такова за всеки отделен вид, който е предмет на опазване в тези ЗЗ: 

   
- A215 Бухал (Bubo bubo Linnaeus, 1758). 
Разпространение в България: Планини, предпланини, стари широколистни гори, скалисти 
терени в ниски части на страната, открити територии в равнини и планини(при ловуване), 
части от Черноморското крайбрежие. Гнездови местообитания: Основно непристъпни 
скални масиви, рядко и стари широколистни гори. Хранителни местообитания: Основно 
открити територии, а рядко и проредени гори и храсталачни съобщества. Характер на 
пребиваване: Местен(постоянен) вид. Хранене: бозайници, птици, влечуги, насекоми, както 
и мърша.  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка“ е отчетено, че 
миграционната популация e представена от 1 индивид. Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява 
на (D) незначителна популация. 
 
Бухалът се среща в тази част на страната, като двойките най-често гнездят по непристъпни 
скални масиви в околните планини. За индивиди на вида откритите територии биха могли да 
представляват евентуално част от хранителната им база. Тъй като площите, предмет на ново 
устройствено планиране в ОУП, представляват незначителна част от откритите територии в 
тази част на общината, засягането им няма да е в състояние да намали съществено 
хранителната база на този вид в района, както и върху площта на ЗЗ. Колкото до 
потенциалните гнездови местообитания на вида в тази част на страната, реализацията на 
предвижданията на ОУП не обхваща непристъпни скални масиви, поради което няма да 
засегне потенциалните гнездови местообитания на този вид. Следователно, реализацията на 
ОУП не предполага вече значими негативни влияния върху състоянието на вида в тази част 
на страната. 
 
- A246 Горска чучулига (Lullula arborea Linnaeus, 1758). 
Разпространение в България: Наблюдава се почти по цялата територия на страната – в 
ниските и равнинни части, в предпланини и хълмисти територии, в планини. Местообитание: 
Открити територии в равнини, котловини, хълмисти терени, до и сред гори и горски масиви 
и комплекси. Характер на пребиваване в района на гр. Мездра: Гнездещ прелетник. Хранене: 
Дребни , основно , и семена.  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете“ е отчетено, че миграционната 
популация е оценена като налична и се състои от 77 - 97 гнездящи двойки. Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите 
за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) 
значима стойност. 
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При горската чучулига в района индивиди са регистрирани, както през гнездовия период, 
така и през периодите на сезонните миграции, като по време на пролетни миграции 
индивиди са били регистрирани и в населени места в района, в т. ч. в открити територии. За 
вида, откритите територии (терени, площи) в района представляват, както хранителни, така и 
гнездови местообитания. В района на новите УЗ индивиди, вкл. и на малки до неголеми ята, 
са регистрирани през периодите на сезонни миграции на този вид – м. март и дори още през 
м. февруари – в открити територии, в т. ч. и в населени места. От предстоящите за засягане 
от ОУП части от открити агроландшафти реализацията на ОУП ще засегне твърде и дори 
пренебрежимо малка част, това няма да се отрази негативно на хранителната база на вида по 
време на сезонните миграции в тази част на страната. 
 
- A224 Козодой (Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758) 
Разпространение в България: Наблюдава се почти по цялата територия на страната. 
Местообитание: Равнинни, полупланински и нископланински гори, най-често 
широколистни. Характер на пребиваване Прелетен (гнездещ прелетник) и преминаващ. 
Хранене: Летящи насекоми.  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете“ е отчетено, че миграционната 
популация се състои от 38-43 гнездящи двойки. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 
0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност. 
 

При обикновения козодой върху територията на населените места и в тази част на страната 
присъствие на индивиди, макар и рядко, е регистрирано на различни места във възрастни и 
средновъзрастни широколистни гори (възрастните индивиди ловуват, летейки, обикновено 
ниско или невисоко над земната повърхност, както в открити и в полуоткрити територии, 
така и над гори, в т. ч. и сред гори, но сред такива с проредена дървесна растителност). В 
района на ОУП не съществуват подходящи местообитания за гнездене и хранене. Възможно 
е наличие на ловуващи индивиди, вкл. и по време на сезонните миграции. Реализацията но 
ОУП няма да представлява заплаха за състоянието на вида, тъй като в ОУП не е предвидено 
засягането на подходящи местообитания за вида. Потенциалните локални въздействия върху 
околната среда при строителството (шум, запрашаване и други) не са в състояние да 
повлияят пряко и косвено върху гнездови и хранителни местообитания на вида в ЗЗ, както и 
върху прилежащите до тях открити територии, които могат да бъдат разглеждани като част 
от хранителните му местообитания. 

 
- A122  Ливаден дърдавец (Crex crex Linnaeus, 1758). 
Разпространение в България: През размножителния период и по време на сезонните 
миграции в открити територии на различни места в ниските части на страната, по време на 
миграции по Черноморското крайбрежие, Ловешка област, Плевен, Софийско. 
Местообитание: Обработваеми площи в равнини и полупланински райони. Предпочита по – 
влажни терени в съседство, покрити с избуяла тревна растителност. Характер на 
пребиваване: Прелетен (гнездещ прелетник) и преминаващ.  
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка“ е отчетено, че местната 
популация се състои от 6 гнездящи двойки. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност. 
 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете“ е отчетено, че местната 
популация се състои от 13 (8-18) гнездящи двойки. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 
0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност. 
 
При ливадния дърдавец върху територията на община Иваново присъствие на индивиди е 
регистрирано най-често през периодите на сезонните миграции, по-често през есенните. Част 
от териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, се очаква да включват 
открити територии – основно агроландшафти – предимно ливади и съвсем малко ниви с 
характер на „Сухи тревни съобщества, степи”, докато видът предпочита повече влажните 
ливади, мезофолните ливади, които именно съставляват значимите и ценни местообитания 
на ливадния дърдавец в ЗЗ, поради което не следва да бъдат очаквани негативни влияния 
върху вида. 
   
- A234 Сив кълвач (Picus canus Gmelin, 1788). 
Разпространение в България: Среща се в различни части на страната. Регистриран е на н. 
в. не по-големи от 800-900 m, като над тази граница (900 m н. в.) срещането на индивиди и 
регистрирането на случаи на гнездене следва да се смята за твърде малко вероятно. 
Местообитание: Обитава основно стари и средновъзрастни широколистни гори в равнини и 
в нископланински части, а също и паркове, в т. ч. и вътрешноградски (напр. редки случаи на 
гнездене и опити за гнездене са регистрирани в големите вътрешноградски паркове на гр. 
София  (Кючуков, 1995, 2000, 2001а,б, 2002). Характер на пребиваване: Постоянен вид. 
Хранене: Основно насекоми, а през есенно-зимния период и плодове и семена.  
 
В Стандартния формуляр на  ЗЗ BG0002025 „Ломовете“ е отчетено, че местната 
популация се състои от 24 гнездящи двойки. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
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Сивият кълвач в тази част на страната обитава гори, каквито са налице по ниските склонове 
на околните планини, но присъствие на индивиди и гнездещи двойки не е регистрирано и 
гнездови местообитания на вида на практика няма как да бъдат засегнати. Вътре в 
територията на населените места при наблюденията през различни години индивиди не са 
регистрирани. Евентуално присъствие тук, но само на отделни скитащи индивиди, може да 
се очаква с най-голяма вероятност през следгнездовия период (следгнездови скитания и 
есенно-зимен период). Териториите, предмет на ново устройствено планиране, не 
попадат в потенциални местообитания на вида. 
 
- A236 Черен кълвач (Dryocopus martius). 

Разпространение и численост в България. Постоянен вид. До 50-те години на XX в. е 
широко разпространен в планинските и равнинните гори. Към 1980 г. има данни за 
срещането му в Стара планина, Рило-Родопския масив, Странджа, Средна гора и по-рядко в 
равнините. Проучванията след това сочат по-широко разпространение в планините и нови 
находища в равнините. Местообитания. Предпочита обширни стари иглолистни, букови и 
смесени гори. Природозащитен статус в България: уязвим. 
 
В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка“ и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете“ е отчетено, че местната популация се състои от 1 и 13 гнездящи двойки. 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние 
и лесно възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) 
значима стойност. 
 

Териториите, предмет на ново устройствено планиране, не /засягат ??/ попадат в 
потенциални местообитания на вида. Не се очакват преки или косвени въздействия като 
унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания.  
 
- A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio Linnaeus, 1758). 
Разпространение в България: Наблюдава се по цялата територия на страната. 
Местообитание: Открити територии с малко количество ниска и некомпактна дървениста 
растителност, храсталачни съобщества, проредени участъци на гори, паркове, градини, 
населени места, промишлени зони. Характер на пребиваване: Прелетен(гнездещ 
прелетник). Хранене: Основно насекоми, в т. ч. и едри, и други безгръбначни, като 
индивидите проявяват и хищничество към себеподобни – регистрирани са случаи на хранене 
с малки на дребни птици, а също и с дребни бозайници, , .  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка“ е отчетено, че 
миграционната популация се състои съответно от 40 (30-50) гнездящи двойки. Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (D) незначителна популация. 
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете“ е отчетено, че миграционната 
популация се състои от 525-525 гнездящи двойки. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 
0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
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възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 
 
Червеногърбата сврачка е твърде многоброен в страната вид, поради което е вън от каквато и 
да е опасност – обитава и гнезди и в редица населени места, както и в различни други 
застроени територии (дворове на промишлени предприятия, складови бази и пр.), в т. ч. и във 
вътрешността им. В страната видът освен, че е твърде многоброен, се среща и в обхвата на 
твърде голям височинен диапазон(обхват) – от морското равнище до твърде големи 
надморски височини, като през гнездовия период е регистриран на н. в. над 1600 м и дори на 
близо 1800 м. Индивиди на вида, в т. ч. и гнезда, са регистрирани по ниски дървесни или 
храстови индивиди в различни части на района, в т. ч. и по такава до пътища. Индивидите 
търсят хранителни обекти (основно насекоми (Insecta)) в открити тревни площи с малко 
количество дървениста растителност, а нерядко ги ловят и във въздуха, но също в такива 
открити тревни площи. Поради посочените обстоятелства, реализацията на ОУП няма да 
засегне в чувствителен план състоянието на вида в тази част на страната, а 
потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството и 
експлоатацията (шум, запрашаване и други) не са в състояние да повлияят пряко, 
както и в съществена степен косвено върху най-близките местообитания на вида в ЗЗ.  

- А238 Среден пъстър кълвач (Picoides medius) У нас се среща в широколистни и смесени 
гори, паркове и стари овощни градини, рядко в стари гори сред открити пространства и по-
обширни крайречни насаждения. Постоянно пребиваващ вид. През зимата се среща по-често 
в равнини. Гнезда с яйца са наблюдавани през май, а в началото на юни - излюпени малки. 
Хралупата се дълбае за 8-20дни. Мътят и двете птици. Малките напускат гнездото на 20-23 
дневна възраст. Насекомоядна птица, която се храни специализирано с вредни за горското 
стопанство насекоми. Рядко използва за храна яйцата и личинките на мравки. Защитен вид. 
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете“  е отчетено, че местната 
популация се състои от 26-36 гнездящи двойки. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 
0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване; Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
 
Не се очаква въздействие от реализацията на ОУП, т.к. планът предвижда опазване и  
съхраняване на местообитанията, подходящи за вида – овощни градини, паркове и др.  
 
- A429 Сирийски (градински) пъстър кълвач (Picoides(Dendrocopos) syriacus Hemprich & 
Ehrenberg, 1833). В тази територия присъствие на единични индивиди е регистрирано в 
някои населени места в района, най-вече през есенно-зимния период – при скитания в 
търсене на храна. Основната част от двойките на вида в района гнездят предимно в населени 
места и др. застроени територии, както и в близост до тях – в места с проредена дървесна 
растителност, крайречни гори, овощни градини и пр. под. местообитания с проредена 
дървесна и храстова растителност. За този вид интересното (и актуалното) е това, че той е 
най-многобройният вид кълвач в населените места у нас (Янков, 1986) и в ниските части на 
страната (до 900-1000 m н. в.), като само в горски райони с по-голяма лесистост и със 
значителна склопеност на насажденията се изравнява с него или го превъзхожда по 
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численост големият пъстър кълвач (Dendrocopos major (L.)), поради което видът не се нуждае 
от особена защита в страната.  
Индивидите на вида се хранят най-вече по стъблени части на едро- и средноразмерни 
дървета, а по-рядко и по дребноразмерни, каквито се срещат и върху част от обхванатите от 
ОУП площи, но това са само незначителна и дори пренебрежимо малка част от подходящите 
като част от хранителна база на вида дървета, а още по-малко като част от гнездовата му 
база, поради което това засягане няма да окаже негативни влияния върху състоянието на 
вида върху териториите на населените места и на ЗЗ. Необходимо е да се допълни, че в 
района на ОУП има достатъчно терени с дървесна и храстова растителност сред тях, които 
ще продължат да изпълняват функцията на потенциална хранителна база за индивиди на 
вида. 
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете“  е отчетено, че местната 
популация се състои от 55-65 гнездящи двойки. Размерът и плътността на популацията на 
вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 
0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване; Степента на 
изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността 
на обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност. 
 
Не се очаква въздействие от реализацията на ОУП, т.к. планът предвижда опазване и  
съхраняване на местообитанията, подходящи за вида – овощни градини, паркове и др.  

- А511 Ловен сокол (Falco cherrug). Постоянен и преминаващ вид, в миналото значително 
по-често срещащ се, за разлика от сегашното му състояние в страната. В края на XX и 
началото на XXI в., е установен катастрофален спад на числеността му. В страната за вида са 
били характерни два типа гнездови местообитания – заливни гори и скални комплекси в 
равнинни и планински райони в близост до открити територии. С намаляването на влажните 
зони и заливните гори двойките се установяват по-често в планините. Гнезди по скали и 
дървета в гнезда на други видове птици или по скални корнизи и ниши(не строи гнезда, 
яйцата по скални масиви биват снасяни и мътени върху самата скална подложка или върху 
навети, свлечени или отронени от скалата прахови, пясъчни или други материали). Храни се 
главно с дребни гризачи(лалугерите заемат важен дял от храната на вида, в т. ч. и при 
изхранването на малките) и влечуги, а също и с птици.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете“ е отчетено, че гнездовият 
комплекс на миграционната популация на вида е отбелязана като налична (Р) и е представена 
от 0-1 гнездещи двойки, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на 
страната тя е оценена с (D) незначителна популация. 
 
Територията на ОУП не е ползвана като гнездово местообитание на вида и не 
представлява част от хранителните му местообитания, тъй като индивидите на този 
вид ловуват главно в обширни открити и полуоткрити територии. През последните 
десетилетия двойките на вида предпочитат да гнездят по непристъпни скални масиви, но в 
планини (най-вече в Западна Стара планина). Потенциалните локални въздействия върху 
околната среда при строителството (шум, запрашаване и други) не са в състояние да 
повлияят пряко и косвено върху най-близките ловни територии на преминаващия през в ЗЗ 
индивид. 

- А080 Орел змияр (Circaetus gallicus). Регистриран е, в т. ч. и като гнездещ, в различни части 
на страната - в равнинни, предпланински и нископланински части. Двойките гнездят по 
високи дървета, обикновено в гори и в гористи територии, но индивидите ловуват в открити 
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и полуоткрити територии, в скални и каменисти терени, в проредени гори, в т. ч. с поляни, 
просеки, сечища, но не и в гъсти горски или храсталачно-горски участъци. Гнездещ 
прелетник. Храни се основно с влечуги, но и със земноводни, дребни бозайници, насекоми.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка“ е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида е отбелязана като налична (Р) и е 
представена от 1-2 индивида, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на 
страната тя е оценена с (D) незначителна популация. 

В Стандартния формуляр на  ЗЗ BG0002025 „Ломовете“ е отчетено, че миграционната 
популация на вида в ЗЗ е отбелязана като налична (Р) и е представена от 4 (3-5) гнездящи 
двойки. Този брой гнездещи двойки, спрямо числеността на вида в страната, е оценен на (C) 
– 2% >= p > 0%. Степента на опазване  на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (C) – 
неизолирани гнездещи двойки в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра стойност.  
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като не 
съществуват подходящи местообитания за гнездене и хранене. Възможно е наличие на 
ловуващи индивиди, вкл. и по време на сезонните миграции. Реализацията но ОУП няма да 
представлява заплаха за състоянието на местообитанията на вида. Потенциалните локални 
въздействия върху околната среда при строителството (шум, запрашаване и други) не са в 
състояние да повлияят пряко и косвено върху гнездови и местообитания на вида в ЗЗ, както и 
върху прилежащите до тях открити територии, където ловува и могат да бъдат разглеждани 
като част от хранителните му местообитания.  

 
- A091 Скален орел  (Aquila chrysaetos) Разпространение в България: У нас се среща във 
високите части на планините, предимно в Централна и Западна Стара планина, Рила, Пирин, 
Родопите, Осогово. Храна и местообитания: Храни се с разнообразни дребни животни, но 
предпочита лалугери и сухоземни костенурки, които разчупва, като ги пуска отвисоко върху 
скали. Лови и врани, кеклици, зайци, лисици, змии и др. Обитава скали в близост до открити 
пространства. Гнездене: Гнездото е най-често в скална ниша, но гнезди и по големи дървета. 
Снася 1 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли. Миграция и 
зимуване: Постоянен вид. През зимата скита в търсене на храна, особено младите индивиди. 
Природозащитен статус в България: Уязвим вид. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в ЗЗ е представена от 1 (0-2) преминаващи индивиди, като 
спрямо числеността на вида в страната популацията е оценена с (D) незначителна популация.  
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи хабитати 
за вида. 

 
- A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) Разпространение и численост в България. 
Постоянен, гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. След доказване на гнезденето 
му през 50-те години на миналия век, са регистрирани и нови находища. Оценките за 
числеността му в България нарастват от 50, 200–300, 250–400, 550–580 до 600–800, а според 
нас броят на гнездещите двойки е между 800 и 1000 в около 500 находища. Част от 
популацията зимува в южните предели на страната. Местообитания. Скали в проломи и 
ждрела на реки, отделни скални комплекси, каменни кариери с открити пространства около 
тях (орни земи, пасища), които птиците използват за ловуване. Обитава открити хълмисти 
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терени в предпланините близо до дефилета, проломи и ждрела на реки. Биология. Гнезди на 
скални площадки, по-рядко на широколистни и иглолистни дървета. Строежът на ново 
гнездо или поправяне на старото е в началото на март, а при продължително затопляне и на 
по-ниска надморска височина – и в края на февруари. Най-близко разстояние между две 
обитаеми гнезда е около 1200 m. Толерантен е към други гнездещи в района грабливи птици. 
Яйцеснасянето започва от първата десетдневка на март до средата на април, а мътенето – 
около снасянето на последното яйце от мътилото. В благоприятни години броят на яйцата и 
на отгледаните малки е по-голям и достига 4–5, и като голямо изключение – 6. На около 50-
дневна възраст младите птици напускат гнездото (обикновено в началото на юли) и се 
придържат около него за седмица. Природозащитен статус: в България: уязвим VU, ЗБР-ІІ, 
ІІІ; международен: IUCN-VU; ECS–spec 3, застрашен; ДП-І; CITES-II; БеК-ІІ; БоК-ІІ. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
миграционната популация на вида в ЗЗ е представена от 1 преминаваш индивид, като спрямо 
числеността на вида в страната популацията е оценена с (D) незначителна популация.   

В Стандартния формуляр на  ЗЗ BG0002025 „Ломовете“ е отчетено, че местната 
популация на вида в ЗЗ е представена от 22 гнездящи двойки. Този брой гнездещи двойки, 
спрямо числеността на вида в страната, е оценен на (В) – 15% >= p > 2%. Степента на 
опазване  на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 
възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
гнездящите в ЗЗ двойки е оценена с (C) – неизолирани гнездещи двойки в широк обхват на 
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – 
отлична стойност.  

В откритите територии в близост до района са налице условия за ловуване на индивиди от 
този вид, като такива са налични и върху почти цялата територия на ЗЗ – с изключение на 
водните площи и някои урбанизирани територии. Части от някои от прилежащите и открити 
терени могат да бъдат разглеждани евентуално и като част съответно от гнездовите и 
хранителните местообитания на този вид. Конкретно в случая гнездене в обхвата на УЗ на 
ОУП и в близост не е регистрирано. 

В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи хабитати 
за вида. Потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството 
(шум, запрашаване и други) не са в състояние да повлияят пряко, както и в съществена 
степен косвено върху най-близките до територии в ЗЗ, подходящи за ловуване.      
 
- A086 Малък ястреб  (Accipiter nisus) Храна и местообитания: Ловува дребни пойни птици 
(врабчета, синигери), но може да улавя и по-едри жертви (сойки). Гнездене: Гнезди по 
дървета в гори, но и в градски паркове със стари големи дървета. Снася 4 – 5 яйца, има едно 
поколение годишно през периода март-юни. Разпространение в България: Среща се в 
цялата страна, с изключение на безлесни земеделски райони в равнините. В гористите 
райони е с по-висока плътност. Миграция и зимуване: У нас се среща целогодишно. През 
зимата е многоброен и в населените места. Природозащитен статус в България: 
Застрашен. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че миграционната 
популация на вида в зоната е отчетена като налична (P), като спрямо числеността на вида 
върху цялата територия на страната е оценен с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване 
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на 
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
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обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(С) – значима стойност. 

В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи хабитати 
за вида. 
 
- A087 Обикновен мишелов  (Buteo buteo) Разпространение в България: Среща се в цялата 
страна, като през размножителния период не е установен в обширни безлесни райони с 
преобладаващи обработваеми площи. По-чест в полупланинските райони, където има 
разнообразни местообитания от гори, ливади, пасища и обработваеми земи. Храна и 
местообитания: Храни се основно с полевки и други дребни гризачи, но също така и с 
насекоми, земни червеи, влечуги, земноводни и дребни пойни птици. При липса на друга 
храна се храни и с умрели животни. Обитава гори в близост до открити пространства, 
мозаечни местообитания от ливади, пасища, орна земя с ивици от дървета и крайречни гори. 
Гнездене: Гнездото е разположено в короната на дървета, най-често в окрайнини на гора, но 
понякога и в по-малки групи от дървета сред открити пространства. Снася 2 – 4 яйца, има 
едно поколение годишно през периода март-юни. Миграция и зимуване: У нас се среща 
целогодишно. Птиците от Северна Европа зимуват в южните част на континента, 
включително и в България. През зимата е многоброен в открити земеделски райони, често в 
близост до пътища и магистрали. Природозащитен статус в България: Не е застрашен. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
гнездовият комплекс на местната популация на вида в зоната е представен от 1 гнездяща 
двойка, а миграционната популация е налична (Р) и представена от 0-1 зимуващи индивиди, 
като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е оценена с (D) – 
незначителна популация. 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че гнездовият 
комплекс на местната популация на вида в зоната е представен от 19-22 гнездящи двойки и 
преминаващите индивиди на вида са представени като налични (P), като спрямо числеността 
на вида върху цялата територия на страната е оценен с (В) – 15% >= p > 2%. Степента на 
опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на 
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(С) – значима стойност. 

В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи хабитати 
за вида. 

- А072  Осояд (Pernis apivorus). У нас е разпространен основно в планински и гористи райони 
- Стара планина, Рила, Пирин, Родопи, Средна гора, Странджа, Сакар и др., като в равнините 
е по-рядък.  Гнездещо-прелетен, широко разпространен в миналото вид. В началото на 80-те 
години на XX в. числеността е определена на 200–350 двойки.  Обитава и гнезди в горски 
територии с гори в средна и зряла възраст.  
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представена от 1 
гнездяща двойка и е отбелязана като налична (Р), като спрямо числеността на вида върху 
цялата територия на страната е оценена с (D) – незначителна популация.  
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че гнездовият 
комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представена от 9-11 гнездящи 
двойки и е отбелязана като налична (Р), като спрямо числеността на вида върху цялата 
територия на страната е оценена с (В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване (или на 
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опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите 
за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра 
стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи хабитати 
за вида. Потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството 
(шум, запрашаване и други) не са в състояние да повлияят пряко и косвено върху тези 
местообитания на вида в ЗЗ. 

- A379 Градинска овесарка - Emberiza hortulana Linnaeus, 1758. 
Разпространение в България: Наблюдава се почти по цялата територия на България. 
Местообитание: Открити територии с рядка и предимно ниска дървениста растителност 
сред тях, проредени участъци и по-големи по площ поляни сред и до горски масиви, млади 
горски насаждения и горски култури и пр. подобни местообитания. Характер на 
пребиваване Прелетен(гнездещ прелетник). Миграционната популация в ЗЗ се състои от 675 
(650-700) гнездящи двойки и 10 индивида. Хранене: Основно семена, дребни   
 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представена от 3 
гнездящи двойки, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е 
оценена с (С) – 2 % >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките 
на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с 
(А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване и елементи в средно); Степента на изолираност на 
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирани гнездещи двойки в широк обхват на 
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – 
значима стойност.  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че гнездовият 
комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представена от 230-250 гнездящи 
двойки и е отбелязана като налична (Р), като спрямо числеността на вида върху цялата 
територия на страната е оценена с (С) – 2 % >= p > 0%. Степента на опазване (или на 
опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите 
за възстановяване са оценени с (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ 
двойки е оценена с (С) – не изолирани гнездещи двойки в широк обхват на разпространение; 
Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност.  
 
Териториите, предмет на планиране, и съседните терени не предлагат подходящи гнездови и 
хранителни местообитания за този вид. При градинската овесарка в района индивиди са 
регистрирани най-често през периоди на сезонни миграции – отседнали временно в района и 
хранещи се в открити територии. Тъй като от откритите територии в района реализацията на 
отделните елементи на ОУП ще засегне твърде и дори пренебрежимо малка част, това няма 
да се отрази негативно на хранителната база на преминаващите по време на сезонните им 
миграции през тази част на страната индивиди. В подножия и по склонове в ниските (до 700-
800 м н. в.) части на планините в открити територии с рядка и предимно ниска дървениста 
растителност сред тях, проредени участъци и поляни сред и до горски масиви и др. под. 
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терени през някои години индивиди, в т. ч. и пеещи мъжки, са регистрирани и през гнездовия 
период, които наблюдения са индикация за гнездене на двойки в такива места. Както и на 
различни други места в страната, през различни години (или през периоди от по няколко 
години) в значителна част от случаите е била налице неежегодност при гнезденето в 
различни територии – при наблюдения през следваща година присъствие на двойки/двойка 
не е била налице. Такива площи – с регистрирано присъствие на индивиди през гнездовия 
период – обаче в ОУП не е предвидено да бъдат засягани. Потенциалните локални 
въздействия върху околната среда при строителството и експлоатацията (шум, запрашаване 
и други) няма да са в състояние да повлияят пряко, както и в съществена степен косвено 
върху най-близките местообитания на вида в ЗЗ. Следователно, посочените до тук 
обстоятелства не дават основание за очакването на вече значителни негативни 
влияния върху състоянието на този вид върху територията на населените места,  в тази част 
на страната и още по-малко в рамките на ЗЗ.  
 
- A229 Земеродно рибарче - Alcedo atthis Linnaeus, 1758. 
Разпространение в България: Наблюдава се почти по цялата територия на страната, по-
често в ниските и равнинните части на страната. Местообитание: Обитава реки, езера, 
потоци, морското крайбрежие, като двойките гнездят в изкопани от самите тях гнездови 
места(убежища) в стръмни и песъчливи речни и морски брегове. Характер на пребиваване 
Местен(постоянен), в т. ч. и скитащ през извънгнездовия период, вид. Хранене Основно 
малки рибки, а също и водни насекоми.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
гнездовият комплекс на местната популация на вида в зоната е представен от 2 гнездящи 
двойки, а миграционната популация от 1 индивид, като спрямо числеността на вида върху 
цялата територия на страната е оценен с (D) – незначителна популация.  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че гнездовият 
комплекс на местната популация на вида в зоната е представен от  15-17 гнездящи двойки, 
чийто брой, спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценен с (С) – 
2 % >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично 
опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е 
оценена с (С) – не изолирани гнездещи двойки в широк обхват на разпространение; 
Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – отлична стойност.  
 
Териториите, предмет на планиране в ОУП, попадащи в обхвата на ЗЗ не предлагат 
подходящи условия за земеродното рибарче индивиди от този вид – както за хранене, така и 
за размножаване, тъй като в обхвата им липсват изкуствени и естествени водоеми. През 
есенно-зимния период част от индивидите предприемат скитания цел търсене на водоеми с 
достатъчни за изхранването им рибни ресурси (индивиди от различни видове риби 
/Osteichthyes, Pisces/. Тъй като не е предвидено заустване на опасни вещества за 
ихтиофауната и останалата водна фауна, както и за растителността в обхвата на речните 
корита, реализацията на плана няма да представлява опасност за хранителната база на този 
вид. 

 
- A307 Ястребогушо коприварче - Sylvia nisoria Bechstein, 1795. 
Разпространение в България: Наблюдава се почти по цялата територия на България. 
Местообитание: Храсталачни територии, храсталачно-горски петна, проредени участъци на 
гори и пр. подобни местообитания, като често се среща и гнезди в такива местообитания 
заедно с червеногърбата сврачка. Характер на пребиваване: Гнездещ прелетник. Хранене: 
Дребни , а също и сочни и месести плодове.  
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В Стандартния формуляр ЗЗ BG0002025 „Ломовете” е отчетено, че зоната се посещава за 
размножаване от 50-55 гнездящи двойки. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност.  
 
При ястребогушото коприварче в района индивиди са регистрирани най-често през 
периоди на сезонни миграции – отседнали временно в района и хранещи се индивиди в 
открити, храсталачни и храсталачно-горски територии. Гнездещи двойки, вкл. гнезда с яйца 
и малки, са регистрирани по склоновете на околните планини, в местообитания от 
посочените по-горе типове. Тъй като от откритите територии с дървениста растителност в 
тях, в т. ч. храсталачни и храсталачно-горски терени в района и върху територията на ЗЗ, 
реализацията на ОУП ще засегне твърде и дори пренебрежимо малка част, това няма да се 
отрази негативно на хранителната и гнездовата база на вида по време на сезонни миграции и 
случаи на размножаване на двойки в тази част на страната и в района на населените места и 
ЗЗ. Поради това е възможно в известна степен да се увеличи фактора безпокойство по време 
на строителството и експлоатацията на обектите в резултат на допълнителното антропогенно 
натоварване на района, но извън обхвата на самата ЗЗ. Както е пояснено и при 
червеногърбата сврачка, ако гнездови и едновременно хранителен участък на двойка/двойки 
преди и през гнездовия период на дадена година, бъде засегнат от строителните дейности, за 
индивидите на обитаващата го двойка/двойки няма да представлява проблем да заемат такъв 
в по-голяма или по-малка близост до този участък. Реализацията на ОУП не засяга 
подходящи гнездови местообитания на вида - храсталачни територии, храсталачно-горски 
петна, проредени участъци на гори и пр. подобни. 
 

– А089 Малък креслив орел (Aquila pomarina). Гнездещ-прелетник, преминаващ и отчасти 
зимуващ вид. В миналото е бил често срещан, но през периода 1950–1980 г. става все по-
рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му (350–400 гнездещи двойки) е 
концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа, около 25% 
са концентрирани в Източна Стара планина и Източна Средна гора и около 15% са в 
Дунавската равнина и по крайбрежието на р. Дунав и островите. Гнезди основно на 
широколистни дървета, на височина 6–25 м във вече възрастни  горски масиви от бук, дъб 
или смесени насаждения, стари полезащитни пояси и други горски площи, в близост до 
просторни тревни съобщества и край селскостопански земи, в които индивидите и двойките 
ловуват.  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че гнездовият 
комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представен от  8-10 гнездящи 
двойки и 210 (200-220) преминаващи индивиди, чийто брой, спрямо числеността на вида 
върху цялата територия на страната, е оценен с (С) – 2 % >= p > 0%. Степента на опазване 
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 
средно); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирани 
гнездещи двойки в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите 
за опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност.  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представен от 1 

гнездяща двойка и 10 преминаващи индивиди, чийто брой, спрямо числеността на вида 



 
115 

върху цялата територия на страната, е оценен с (С) – 2 % >= p > 0%. Степента на опазване 
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени 
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно 
и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента 
на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирани гнездещи двойки в 
широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида 
в ЗЗ е (С) – значима стойност.  
 
Териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, не представляват част 
от хранителната база (територии) на вида. В района гнездене и присъствие на индивиди 
не са регистрирани – липсват подходящи места за кацане (за почивка или и нощуване) на 
индивиди, евентуално и за гнездене. Видът гнезди и ловува в обхвата на ЗЗ  (с изключение на 
водните площи (без бреговете им) и някои урбанизирани територии). Потенциалните 
локални въздействия върху околната среда при строителството (шум, запрашаване и други) 
не са в състояние да повлияят пряко, както и в съществена степен косвено, върху най-
близките площи в ЗЗ, подходящи за успешно ловуване на индивиди от този вид. 
 
- A231 Синявица  (Coracias garrulus) 
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В 
миналото е често срещан в равнини и по-рядко в хълмисти райони и предпланини до около 
800–1000 m н. в. Сега гнезди по поречието на р. Дунав и притоците й, Лудогорието, 
Добруджа, Югоизточна България, на много малко места в Западна България, предимно по 
долината на р. Струма в общо около 270 UTM квадрата. Най-многобройна е по поречието на 
р. Дунав. Общата численост в страната е между 3000 и 4000 двойки, между 2500 и 5500 
гнездещи двойки. Местообитания. Равнинни и хълмисти терени с единични стари дървета, 
оврази, суходолия, земни и льосови стени. Природозащитен статус: В България уязвим VU; 
ЗБР-II, III;  международен: IUCN-NT; БеК-II; БоК-II; ДП-I; ЕКС-2.  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
гнездовият комплекс на местната популация на вида в зоната е представен от 2 гнездящи 
двойки, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е оценен с (С) 
– 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично 
опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност. 
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че гнездовият 
комплекс на миграцонната популация на вида в зоната е представен от 34-39 гнездящи 
двойки, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е оценен с (С) 
– 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично 
опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност. 

 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи хабитати 
за вида. 
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- A402 Късопръст ястреб  (Accipiter brevipes) 
Разпространение и численост в България. Постоянен и преминаващ вид. В миналото е 
бил широко разпространен и многоброен вид. Сега през гнездовия период се среща почти в 
цялата страна; с най-висока численост в планините и предпланините (Стара планина, Пирин, 
Славянка, Витоша) и Черноморското крайбрежие. По-рядък е в равнините и низините. 
Числеността на гнездещата популация в България нараства – под 1000 двойки, 1000 двойки; 
2200 двойки; 1500–2000, а на зимуващата – 2000–5000 птици. Местообитания. Гори и 
окрайнините им в равнините, предпланините и планините до алпийския пояс. През 
гнездовия период по-чест в планините и в широколистните гори. Природозащитен статус: 
в България: застрашен вид EN; международен: БеK-II, CITES-II, БоК-II, ЗБР-III. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете” е отчетено, че гнездовият 
комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представен от 1 гнездяща двойка и 
популацията е отбелязана като налична (Р), като спрямо числеността на вида върху цялата 
територия на страната е оценен с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на 
опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите 
за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра 
стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи хабитати. 
 
- A017 Голям корморан (Phalacrocorax carbo)  
Разпространение в България: Колониите са локализирани основно по дунавските острови, 
в близост до големи реки, езера, язовири и морето. Храна и местообитания: Храни се с 
риба, която лови поединично или в групи, понякога заедно с пеликани. Зависим е от големи 
водни басейни, богати на риба. Гнездене: В България гнезди колониално, основно по 
дървета, но също така и по метални конструкции на електропреносната мрежа. Образува и 
смесени колонии с лопатарка, сива, нощна и малка бяла чапла. Снася 3 – 4 яйца, има едно 
поколение годишно през периода април-май. Миграция и зимуване: Не мигрира на дълги 
разстояния. През зимата се струпва на ята в големи незамръзващи водоеми и по морското 
крайбрежие. Природозащитен статус: в България: незастрашен вид, ЗБР-II и III; 
международен: незастрашен вид EN, БеK-II, БоК-II, ДП-I. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представен от 0-30 
гнездящи двойки и 720 (400-1400) преминаващи индивиди, като спрямо числеността на вида 
върху цялата територия на страната е оценен с (В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване 
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени 
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно 
и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента 
на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(С) – значима стойност.  
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в обхвата на 
ЗЗ се предвижда само доизграждане на път II-52, който не засяга водни хабитати. 
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- A027 Голяма бяла чапла  (Egretta alba) 
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ 
вид. От средата на XIX в. досега са известни 4 гнездови находища; през първата половина на 
миналия век видът е смятан за изчезнал; от 1956 г. насам гнезди редовно само в резервата 
"Сребърна", където числеността варира (през периода 2001–2003 г. 2–12 двойки). Отделни 
двойки гнездят епизодично и в Бургаските езера. Има регистрирани и 21 находища с 
възможно гнездене по крайбрежието на Дунав, Марица, Арда, Камчия. По време на 
миграцията и през зимата се среща по Черноморското крайбрежие (до 687 птици в езерото 
Вая през декември 2001 г.) и по-рядко в ниски части от вътрешността на страната (най-
много в яз. "Кърджали", "Студен кладенец" и "Ивайловград"). Местообитания. 
Сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. 
По време на миграции и зимуване се среща и в крайбрежни бракични водоеми, 
незамръзващи язовири, канали за напояване, обработваеми площи (предимно люцерни) и др. 
Биология. Гнезди единично, в малки самостоятелни колонии или по периферията на 
смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани; в езера и блата с 
обширни тръстикови масиви. Известни са и самостоятелни гнезда на дървета. Отглежда 2–3 
малки, които започват да летят от началото на юли. Храни се основно с риба, попови 
лъжички, водни насекоми и ларвите им. Природозащитен статус: в България: критично 
застрашен CR, ЗБP-II, III; международен: БеК-II; БоК-II. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представен от 6 (1-12) 
зимуващи индивиди и от 39 (3-76) индивиди, като спрямо числеността на вида върху цялата 
територия на страната е оценен с (В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване (или на 
опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите 
за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо 
от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно и елементи в средно 
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра 
стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в обхвата на 
ЗЗ се предвижда само доизграждане на път II-52, който не засяга водни хабитати. 

 
- A026 Малка бяла чапла  (Egretta garzetta) 

Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетнен, преминаващ и по 
изключение зимуващ вид. В миналото е гнездил по Дунавското и Черноморското 
крайбрежие, както и по долините на реките Вит, Марица, Тунджа, Сютлийка. През 
последните години e регистрирана като гнездеща и в блато източно от София. Сега са 
установени 147 гнездови находища с различна степен на достоверност, от които 44 със 
сигурно гнездене. Общата численост е оценена на 1500–2000, 500–1500, 1400–2000, 800–
1000 гнездещи двойки. Местообитания. Сладководни езера и блата, заливни и дъбови гори, 
язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. По време на миграции и през 
зимата се среща и в крайбрежни бракични водоеми, язовири, канали за напояване. Биология. 
Гнезди винаги в смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани. 
Гнездата са разположени в тръстика или по върби и тополи. Отглежда 4–6 малки, които 
започват да летят от началото на юли. Природозащитен статус: в България: уязвим VU; 
ЗБP-II, III (I); международен: ДП-I, БеК-II.  
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представен от 60 
преминаващи индивиди, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на 



 
118 

страната е оценен с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 
възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – 
значима стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в обхвата на 
ЗЗ се предвижда само доизграждане на път II-52, който не засяга водни хабитати. 

 
- A024 Гривеста чапла  (Ardeola ralloides) 
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетна. До средата на XX в. са 
известни гнездови находища само по Дунавското крайбрежие и вероятно в Софийско; 
впоследствие e установена да гнезди и по Черноморското крайбрежие и долините на реките 
Марица, Сютлийка и Тунджа. През последните години e регистрирана като гнездеща по 
Дунавското крайбрежие (6 сигурни находища), в Дунавската равнина (4 сигурни находища), 
в Бургаските езера, около Пловдив (3 сигурни находища) и в блато източно от София, 
Общата численост в страната се оценява на 2000–2500, 500–1000, 200–300, 300–650, което 
показва устойчива тенденция за многократно намаляване на гнездовата популация в 
България. Местообитания. Сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници 
и рибовъдни стопанства, заливни гори. По време на миграции се среща и в крайбрежни 
бракични водоеми, язовири, канали за напояване. Биология. Мъти само в смесени колонии 
от чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани. Гнездата са разположени в 
тръстика или по върби и тополи. Отглежда 4–5 малки, които започват да летят от началото 
на юли. Храни се с дребни рибки, жаби, водни насекоми. Природозащитен статус: в 
България: застрашен вид ЕN [B1a+B2a+D], ЗБР-II, III; международен: БеК-II; БоК-II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представен от 30 
гнездящи индивиди и от 30 преминаващи индивиди, като спрямо числеността на вида върху 
цялата територия на страната е оценен с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на 
опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите 
за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо 
от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно и елементи в средно 
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра 
стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в обхвата на 
ЗЗ се предвижда само доизграждане на път II-52, който не засяга водни хабитати водни 
хабитати. 
 
- A023 Нощна чапла  (Nycticorax nycticorax) 
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен, преминаващ и рядко 
зимуващ вид. Както в миналото, така и сега гнезди по Дунавското и Черноморско 
крайбрежие, много по-рядко във вътрешността на страната до около 400 m н. в. (по 
изключение до 550 m). Установена е в 69 находища (9 от които по-значими) разположени по 
Дунавското и Черноморското крайбрежие, Северна България, долините на реките Марица, 
Тунджа и Арда. През втората половина на XX в. общата численост в страната не е 
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превишавала 1500 двойки. По-късно тя е оценена между 560 и 5000, 1000 и 1500, 1800 и 2500 
двойки. Местообитания. Сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници и 
рибовъдни стопанства, заливни и равнинни дъбови гори до влажни зони от различен 
характер. По време на миграции се среща и в крайбрежни бракични водоеми, язовири, 
канали за напояване. Биология. Гнезди предимно в смесени колонии от чапли, блестящи 
ибиси, лопатарки и малки корморани. Гнездата са разположени в труднодостъпни 
тръстикови масиви или по върби и тополи. Отглежда 4–5 малки, които започват да летят от 
началото на юли. Храната се състои предимно от риба, жаби, мишки. Природозащитен 
статус: в България: уязвим VU; ЗБР-ІІ, ІІІ; международен: БеК-ІІ; ДП-І; ECS-spec 3, намалял. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представен от 50 
гнездящи индивиди и от 50 (10-77) преминаващи индивиди, като спрямо числеността на вида 
върху цялата територия на страната е оценен с (В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване 
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени 
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно 
и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента 
на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(В) – добра стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в обхвата на 
ЗЗ се предвижда само доизграждане на път II-52, който не засяга водни хабитати водни 
хабитати. 
 
- A022 Малък воден бик  (Ixobrychus minutus) 
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен вид. Среща се почти в 
цялата страна, главно под 600 m н. в. и в някои планини (Стара планина, Средна гора, 
Лозенска планина). Зимуващи птици са регистрирани край Пловдив, Белославското езеро, с. 
Струмско, Благоевградско  и с. Тюленово, Добричко. Сега гнездовото му разпространение 
обхваща главно Дунавското и Черноморското крайбрежие и по-рядко във вътрешността на 
страната. Числеността се определя на 1000, 200–2000, дори 5000 гнездещи двойки. Най-
висока концентрация на гнездови находища има в Дунавската равнина, Тракийската, 
Тунджанската и Бургаската низина и в Софийското поле. Местообитания. Предимно 
сладководни водоеми в ниските части на страната. Предпочита обширни тръстикови масиви 
и храсти в сладководни блата и разливи и в долните течения на големите реки. В 
извънгнездовия сезон се среща и в нетипични за вида местообитания като пустеещи терени 
и окрайнини на гори в ниските части на планините. Биология. Обитава обрасли водоеми. 
Снася 2–9 яйца, които мъти 16–21 дни. Има от 1–3 поколения годишно. Храни се с 
насекоми, паяци, мекотели ракообразни, рибки и дребни земноводни и ларвите им. 
Природозащитен статус: в България: застрашен вид EN [C], ЗБР-II, III; международен: 
ECS-spec 3, БеK-II, БоК-II, ДП-I. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представен от 32 (15-
50) гнездящи индивиди и от 15 преминаващи индивиди, като спрямо числеността на вида 
върху цялата територия на страната е оценен с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване 
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени 
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно 
и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента 
на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
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обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(А) – отлична стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в обхвата на 
ЗЗ се предвижда само доизграждане на път II-52, който не засяга водни хабитати водни 
хабитати. 
 
- A077 Египетски лешояд  (Neophron percnopterus) - най-дребният от четирите вида лешояди, 
срещащи се в Европа. С размах на крилете до 180 см и дължина на тялото 60-70 см, той е 
известен още под името малък лешояд. Оперението на възрастните птици е бяло с черни 
махови пера и голо жълто-оранжево лице. Стърчащите заострени пера по главата придават 
характерен облик на тази необикновена птица. В полет може да се сбърка с белия щъркел, от 
който се отличава по клиновидната опашка и късите крака и шия. Египетският лешояд се 
слави и със своята интелигентност. Това е една от малкото птици в света, която използва 
сечива. В Африка многократно е наблюдаван да използва камъни, за да разчупва изоставени 
щраусови яйца.Местообитания: Египетският лешояд обитава отворени хълмисти и 
нископланински територии. Гнездене: Гнезди основно на скали и скални стени, нерядко и в 
близост до населени места. Гнездата си разполага в скални ниши, площадки, цепнатини. 
Едно гнездо обикновено се използва в продължение на няколко години. Моногамен вид, 
който в Древен Египет се е смятал за символ на родителските грижи. Разпространение и 
численост в България:Изправен пред прага на изчезване днес египетският лешояд стеснява 
своя ареал. В миналото се е окачествявал като често срещан вид на територията на цяла 
България като гнездене е установено дори по тепетата в Пловдив. Днес една от най-
сигурните крепости на вида са Източните Родопи. Все още се среща в Русенски Лом, 
Провадийско-Роякското плато както и Източна Стара планина. Египетският лешояд е 
типичен далечен мигрант. През септември младите и възрастните птици напускат гнездовите 
територии и поемат по дългия път към зимните си квартири в Африка. Мигрират на малки 
групи основно над сушата, избягвайки големите открити морски пространства. Прелитат над 
Турция и източното крайбрежие на Средиземно море, откъдето навлизат в Африка. По 
миграционния път образуват големи струпвания на места с изобилие на храна като сметища 
и площадки за подхранване. През пролетта египетските лешояди изминават над 4000км по 
обратния път към дома. Миграцията продължава 30 - 40 дни. Това е критичен период 
особено за младите птици, поради тяхната неопитност и многобройните опасности, с които е 
осеян пътят им. Дългият есенен миграционен път на египетските лешояди завършва в 
Африка. Там птиците прекарват неблагоприятните у нас зимни месеци и събират сили да 
поемат по обратния път рано на пролет. Местата на тези струпвания са известни като „зимни 
квартири“ и една от най-популярните се намира в зона южно от пустинята Сахара, наречена 
Сахел. Тук египетския лешояд демонстрира удивителна доверчивост към хората и често се 
храни насред селата и градовете. Нощува на групи по скали и електрически стълбове. Често 
формира струпвания на места с изобилие на храна като сметища и кланици. Природозащитен 
статус: в България: Червена книга, ЗБP-II, III; международен: застрашен вид EN; БеК-II; БоК-
II, СITES. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете” е отчетено, че гнездовият 
комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представена от 3-4 гнездящи 
двойки, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е оценен с (В) 
– 15% >= p > 2%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично 
опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност. 
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В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи хабитати. 
 
- A073 Черна каня  (Milvus migrans) 
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти 
зимуващ вид. В миналото е бил сравнително често срещан около реките Дунав, Марица и 
др., както и по Черноморието. За 1982 г. се съобщава численост от 100–500 двойки. През 
последните години популацията се изчислява на 130–170 двойки. През размножителния 
сезон е най-често по р. Дунав и притоците му, поречието на реките Марица, Тунджа и 
техните притоци, Сакар, Дервенски възвишения. По време на скитания и миграции е 
навсякъде из страната, но по-значима е миграцията по Черноморското крайбрежие. 
Местообитания. Равнинни и хълмисти райони на страната, без планинската зона над 1000 m 
н. в. Има предпочитание към места в близост до влажни зони, дори при засилен 
антропогенен натиск. Билогия. Гнезди поединично или в разредени колонии до 30 двойки. 
Събира се на групи по време на хранене, скитане, почивка и миграция. Полифаг, храни се с 
мърша, често отнема плячката на други птици, лови насекоми и дребни гръбначни животни. 
Природозащитен статус: в България: уязвим VU, ЗБР-ІІ,ІІІ; международен: IUCN – слабо 
засегнат; ECS-spec 3, уязвим; ДП-І, БеК-ІІ, CITES-II, БоК-ІІ. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представена от 2 
гнездящи двойки, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е 
оценен с (D) – незначителна популация. 
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете” е отчетено, че гнездовият 
комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представена от 3 (1-3) гнездящи 
двойки, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е оценен с (В) 
– 15% >= p > 2%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично 
опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи хабитати. 
 
- A339 Черночела сврачка  (Lanius minor) 

Храна и местообитания. Храни се основно с едри насекоми, но лови и дребни гущери, 
птици и бозайници. Обитава пасища и обработваеми земи с единични дървета и храсти. 
Гнездене. Гнезди по дървета. Снася 5 - 7 яйца, има едно поколение годишно през периода 
май-юни. Разпространение в България. Има разпръснато разпространение в ниските части 
на страната, по-многочислена в Дунавската равнина, Добруджа и Югоизточна България. 
Миграция и зимуване. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната 
- през август-септември. Природозащитен статус в България. Не е застрашен.  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представена от 3 
гнездящи двойки, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е 
оценен с (D) – незначителна популация. 
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете” е отчетено, че гнездовият 
комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представена от 13-15 гнездящи 
двойки, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е оценен с (С) 
– 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично 
опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи хабитати. 
 
- A166 Малък горски водобегач  (Tringa glareola)  
Храна и местообитания:Храни се с насекоми, ракообразни и червеи. Обитава поречия на 
реки и други водоеми, чиито брегове са обрасли с дървета и храсти. Гнездене: 
За разлика от другите водобегачи, гнезди в стари гнезда на дроздове по храсти и дървета, в 
близост до вода. Снася до 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли. 
Разпространение в България: Отделни гнездови находища, разпръснати в ниските и 
предпланинските части на цялата страна. При миграция и зимуване е широко 
разпространен. Миграция и зимуване: У нас се среща целогодишно, по-често по време на 
миграция и зимуване. По-многобройната северноевропейска популация зимува в Южна 
Европа, включително в България. Природозащитен статус в България: Застрашен, 
международен: Незастрашен LC.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че  
миграционната популация на вида в зоната е представена от 40 преминаващи индивиди, като 
спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е оценен с (В) – 15% >= p > 
2%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в обхвата на 
ЗЗ се предвижда само доизграждане на път II-52, който не засяга водни хабитати. 
 
- A165 Голям горски водобегач  (Tringa ochropus ) 
Храна и местообитания:Храни се с насекоми, ракообразни и червеи. Обитава поречия на 
реки и други водоеми, чиито брегове са обрасли с дървета и храсти. Гнездене: 
За разлика от другите водобегачи, гнезди в стари гнезда на дроздове по храсти и дървета, в 
близост до вода. Снася до 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли. 
Разпространение в България: Отделни гнездови находища, разпръснати в ниските и 
предпланинските части на цялата страна. При миграция и зимуване е широко 
разпространен. Миграция и зимуване: У нас се среща целогодишно, по-често по време на 
миграция и зимуване. По-многобройната северноевропейска популация зимува в Южна 
Европа, включително в България. Природозащитен статус в България: Застрашен, 
международен: Незастрашен LC.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че  
миграционната популация на вида в зоната е представена от 11 (2-20) преминаващи 
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индивиди, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е оценен с 
(В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (В) – 
добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно и елементи в средно или частично деградирало 
състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е 
оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната 
оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в обхвата на 
ЗЗ се предвижда само доизграждане на път II-52, който не засяга водни хабитати. 
 
- A081 Тръстиков блатар  (Circus aeruginosus) 
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ. В 
миналото се е срещал често, но през втората половина на XX в. е все по-рядък. През периода 
1950–1984 г. са установени общо 38 гнездови находища с 40–60 двойки (предимно по 
острови на р. Дунав, блата, езера и устия на реки по Черноморското крайбрежие и влажни 
зони в Софийското поле и в Горнотракийската низина), от които 16 сигурни с 27 гнездещи 
двойки. Сега през размножителния сезон е установен в около 150 десеткилометрови УТМ 
квадрата (от които 54 със сигурно гнездене), разположени в ниските части от територията на 
страната. Оценката на гнездовата популация е 30–50, 400–600, 80–150 и 220–240 двойки, 
което показва известно увеличение през последните години. Местообитания. Блата, езера и 
устия на реки с гъста растителност от тръстика и папур. По време на миграции и зимуване 
обитава различни естествени и изкуствени влажни зони в ниските части на страната. 
Биология. Преобладават единично гнездещите двойки, но са познати и малки гнездови 
колонии. Гнездото е трудно достъпно, разположено ниско сред гъста блатна растителност. 
Отглежда 4–5 малки, които излитат през юли. Природозащитен статус: в България: 
застрашен вид ЕN D; ЗБР-II, III (I). международен: ESC-spec 2; рядък; БеК-II; БоК-II; ДП-I; 
CITES-II. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
популацията на вида е представена като налична, като спрямо числеността на вида върху 
цялата територия на страната е оценен с (D) – незначителна популация.  
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в обхвата на 
ЗЗ се предвижда само доизграждане на път II-52, който не засяга местообитания на вида. 
 
- A092 Малък орел  (Hieraaetus pennatus) 
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В края 
на XIX в. е повсеместно разпространен, но не много често срещан. Постепенно числеността 
му намалява до около 100 гнездящи двойки. Сега е разпространен в цялата страна, но с ниска 
плътност – основно в Стара планина и Предбалкана, Средна гора, Източните Родопи, 
Странджа, Сакар, Добруджа и Лудогорието. По-многоброен е в Източна България. В 
Дунавската равнина и Тракийската низина е по-рядък. Гнездовата популация е между 150 и 
200 двойки. Числеността е стабилна, вероятно с лек спад поради масовото изсичане на 
старите гори у нас през последните 10 години. По време на прелет е често срещан, особено 
по Черноморското крайбрежие. Местообитания. Стари широколистни гори в 
полупланинските и хълмисти райони до около 2000 m н. в. и ниските части на по-високите 
планини. Биология. Двойките заемат гнездовата територия в края на март, началото на 
април. Брачният полет е характерно, вълнообразно гмуркане. Гнездото е разположено в 
стари широколистни или смесени гори, рядко гнезди на скали. Снася 2 яйца. Мътенето 
продължава 36–39 дена, а малките остават в гнездото около 50 дена. Храни се с лалугери и 
други гризачи, птици (гълъби, дроздове, чучулиги, синигери), влечуги и др., които лови в 



 
124 

гори и открити пространства. Природозащитен статус: в България: уязвим VU, ЗБР-III; 
международен: IUCN-застрашен; ECS; ДП-II; БеК-III; CITES-II; БоК-II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
популацията на вида е представена 1 преминаваш индивид, като спрямо числеността на вида 
върху цялата територия на страната е оценен с (D) – незначителна популация.  
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в обхвата на 
ЗЗ се предвижда само доизграждане на път II-52, който не засяга подходящи хабитати. 
 
- A083 Степен блатар  (Circus macrourus) 
Разпространение и численост в България. Сега е преминаващ и отчасти зимуващ, в 
миналото е гнездил в Добруджа, в околностите на Ихтиман и Пазарджик, както и при с. 
Дъбравино, Варненско. През територията на страната преминава южната граница на ареала 
му. През последните десетилетия е регистриран само по време на миграция. Подходящите 
местообитания, както и районите на миналото му разпространение напоследък са 
сравнително добре проучени в орнитологично отношение и резултатите сочат, че най-
вероятно не гнезди на територията на страната. Местообитания. Открити местности, степи, 
ливади, заблатени понижения, често в близост до вода, напоследък установен в житни 
култури. Биология. Гнезди поединично или в малобройни колонии (3–5 двойки) на земята в 
естествени тревни съобщества (ливади, пасища), по изключение в земеделски житни 
култури. Снася от 3 до 6 яйца от началото на май до края на юни. Храни се главно с дребни 
гризачи (мишки и полевки), гущери и дребни видове птици (предимно наземно гнездящи 
видове от разред Passeriformes). Природозащитен статус: в България: изчезнал EX, ЗБP-II, 
III; международен: IUCN – почти застрашен; ЕCS-spec 3, застрашен; CITES-II, ДП-I; БеК-II; 
БоК-II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
популацията на вида е представена като налична (Р), като спрямо числеността на вида върху 
цялата територия на страната е оценен с (D) – незначителна популация.   
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в обхвата на 
ЗЗ се предвижда само доизграждане на път II-52, който не засяга водни хабитати. 
 
- A084 Ливаден блатар (Circus pygargus Linnaeus, 1758)  
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ 
вид. До 1985 г. се среща в цялата страна по време на прелет, по-често по Черноморското 
крайбрежие; през зимата са отбелязвани единични птици. Сега гнезденето е доказано за 
редица райони от Западна България (включително Софийското поле), долината на Марица и 
Югоизточна България. Територии с най-висока гнездова плътност са Дервентските 
възвишения, районът на яз. "Малко Шарково", Ямболското и Старозагорското поле. 
Числеността му за 1990 г. се оценява на не повече от 30–50 двойки за 1997 г. – 30–60 двойки, 
а през 2004 г. – до 180–220 двойки. Според други оценки общата численост е 220–270 
гнездещи двойки. Местообитания. Разнообразни влажни зони (включително влажни ливади, 
блата, торфища), към които проявява силно изразена привързаност. В България често гнезди 
в обработваеми площи, най-често засети с пшеница. Извън размножителния сезон връзката с 
влажните зони значително отслабва. Биология. Гнезди поединично или в разредени 
колонии. Мигрира поединично или по двойки, особено през есента, понякога формира малки 
ята с други ястребови птици при пресичане на големи водни площи. Храни се с яйца и малки 
на наземно гнездящи птици, гризачи, малки зайци, гущери, едри насекоми. 
Природозащитен статус: в България: уязвим VU C, ЗБР-ІІІ; международен: IUCN, слабо 
засегнат, ДП-І, БеК-ІІ, CITES-ІІ, БоК-ІІ. 
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете” е отчетено, че преминаващите 
индивиди от миграционната популация на вида са представени като налична (P) от 1 
гнездяща двойка, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е 
оценен с (D) – незначителна популация.  
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране, свързано със застрояване в ОУП, 
липсват подходящи водни хабитати. 
 
- A397 Ръждив ангъч  (Tadorna ferruginea)  
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и преминаващ, по 
изключение зимуващ вид. В миналото е имал по-широко разпространение. Днес той е 
изчезнал като гнездяща птица в повечето места. Среща се главно в малки водоеми във 
вътрешността на Добруджа и по Черноморието. Около половината от гнездящите двойки 
обитават откритите терени на Североизточна България като най-голяма плътност на 
гнездови находища има около гр. Главиница, Силистренска област. Гнезди и в района около 
Бургас както и прилежащите до Карнобат и Айтос микроязовири. Сегашната численост на 
вида възлиза на 15–20 гнездящи двойки. Местообитания. Езера, рибарници и язовири с 
открита водна площ в открити степни и селскостопански площи. Често се храни по полето 
далеч от водата. Биология. Добре изучена. Ухажването и заемането на територии започва в 
края на февруари и продължава през март. Начало на снасяне е регистрирано най-рано 
около 10 март, но обикновено е между 1 и 15 април. В редки случаи (при първо 
размножаване) снасянето започва значително по-късно – около 15 май. Мътенето на яйцата 
продължава 28–30 дни. Броят им варира между 6 и 13. Храни се с насекоми, мърша, семена. 
Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR; ЗБР-II, III; международен: 
ECS-spec 3, уязвим; ДП-I, БеK-II, БоК-II.  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че популацията на 
вида в зоната е представена от 1 (0-2) преминаващи индивиди, като спрямо числеността на 
вида върху цялата територия на страната, е оценена с (В) – 15% >= p > 2%. Степента на 
опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на 
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(А) – отлична стойност. В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  
е отчетено, че популацията на вида в зоната е представена от 19 (6-12) преминаващи 
индивиди. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, свързано със застрояване, 
липсват подходящи водни хабитати. 
 
- A255 Полска бъбрица  (Anthus campestris) 
Разпространение и численост в България: Полската бъбрица е дребна  срещаща се и в . 
Биотоп: Среща се в ливади и други открити пространства. Природозащитен статус: в 
България: ЗБР-II, III; международен: Незастрашен LC, ДП-I. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че гнездовият 
комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представен от 26-28 гнездящи 
двойки, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е оценен с (С) 
– 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично 
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опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра стойност. 

В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи хабитати 
за вида. 
 
- А230 Обикновен пчелояд (Merops apiaster) Това е може би най-красивата като многоцветие 
птица, обитаваща в България. Тя е прелетен вид от семейство Пчелоядови от разред 
Синявицоподобни. Разпространение и численост: Пчелоядът е защитен вид, числеността 
му непрекъснато намалява, но за щастие не е изчезващ такъв и все още не е включен в 
Червената книга, популацията му в цялата страна не надхвърля 27 500 индивида. В цяла 
България, най-вече в Добруджа - Балчик, Крапец, Дуранкулак но и в Тракия - Момчилград, 
Мандренското езеро и крайбрежието край Бургас, в Северозападна България, въобще в 
ронливите пясъчни и льосовите брегове на Българското Черноморие, Дунав и притоците му, 
край Марица, Струма и другите български реки в местности със стръмни форми изградени от 
мека почва. Най-голямата колония на пчелояди у нас е "Стената", разположена югозападно 
от Тутракан. Там се намират големи гнездови колонии (по над 100 двойки), разположени на 
отвесни льосови стени. "Стената" е обявена е за Орнитологично важно място и защитена 
зона по европейската директива "Натура 2000". Подобна колония е "Фунията" в 
Северозападна България. Видът се размножава в широк ареал от Южна Европа и 
северозападна Африка до Северна Индия, но също и в Южна Африка. В България се среща 
из цялата страна в открити, сухи места в равнините и предпланините. Хранене и 
размножаване: Пчелоядът е насекомоядна птица. Пчелоядите са изключително социални 
птици, дори си сътрудничат при отглеждането на малките. Устройва гнездото си в направени 
от него дълбоки дупки, като избира места, пресечени от реки и долове със стръмни брегове и 
рядка растителност. В бреговете прави дълбоки 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. 
Природозащитен статус: в България: незастрашен; ЗБР-II, III; международен: 
незастрашен; ДП-I, БеK-II, БоК-II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
гнездовият комплекс на миграционната популация на вида в зоната е представен от 677 
гнездящи двойки, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната е 
оценен с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките 
на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с 
(А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е 
оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната 
оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра стойност. 
 
Предвиденото доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно влияние 
върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи местообитания на вида. 
 
- А197 Черна рибарка (Chlidonias niger) 
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В 
миналото е гнездил по блатата около Дунав и по Черноморското крайбрежие. Сега е с 
неясно разпространение и численост. Нередовно и в много малък брой гнезди в блатото при 
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с. Малък Преславец и в резервата "Сребърна". Потенциал за гнездене имат и някои 
рибарници във вътрешността. Гнездовата популация варира между 0 и 100 двойки. Според 
по-нови оценки – между 30 и 50 двойки. В периода 1996–2000 г. тя е била 0–5 двойки. Сега 
вероятно е под 20 двойки. Видът мигрира до късно през май, като в средата на месеца все 
още се наблюдава интензивен прелет. Тогава се среща в много от езерата покрай 
Черноморското крайбрежие, но това не може да се приеме за гнездене. По време на 
миграцията се среща по водоемите в цялата страна, като ятата понякога наброяват стотици 
птици. Местообитания. Сладководни водоеми (блата, езера, рибарници), гъсто обрасли с 
плаваща водна растителност. В извънгнездовия период – водоеми от различен характер. 
Биология. Мъти в колонии, рядко единично. Гнездото се разполага върху листата на 
плаващата растителност, по рядко на туфи от тръстика. Снасянето на яйцата е в края на май 
– до средата на юни. Мътилото съдържа обикновено 3 яйца. Малките се появяват най-често 
към края на юни. Гнездобегълци. Започват да летят след 18–21 дни. Полова зрялост 
настъпва не по-рано от втората година. Храната включва ларви на водни насекоми, дребни 
ракообразни и др. Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR; ЗБР- III; 
международен: ECS-spec 3, намалял; ДП-I, БеK-II, БоК-II.  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 5 гнездящи двоики и 515 (30-
1000) преминаващи индивида, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на 
страната, е оценена с (А) – 100% >= p > 15%. Степента на опазване (или на опазеност) на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 
възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ 
двойки е оценена с (В) – не изолирана популация, но на границата на раиона на 
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – 
отлична стойност. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида водни хабитати. 

- А196 Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus) Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото е гнездил в единични находища: 
Свищовско, Беленски острови, ез. Сребърна, възможно в Бургаските езера. Сега се среща 
предимно в големите крайдунавски водоеми. Количеството на размножаващите се птици 
силно варира през годините. В ЗМ "Калимок–Бръшлян" се размножават 20–500 двойки, в 
рибарниците Мечка 5–210, в Сребърна – до 250, в рибарниците Хаджидимитрово, 
Персинските блата, нередовно в рибарници в Северна България – до 40–50, блатото Малък 
Преславец – 40–120 двойки. През последните години общата численост в страната е 220–800 
гнездещи двойки. По време на миграции се наблюдава в редица вътрешни водоеми и 
микроязовири, както и по Черноморското крайбрежие и крайчерноморските езера. 
Местообитания. Блата, мочурища, постоянни сладководни езера, рибарници, гъсто обрасли 
с надводна и околоводна растителност. По време на миграция се среща и в соленоводни 
водоеми.Биология. Колониално гнездеща. Гнездото е от плаващи растения. Снася 3 яйца, 
които мътят и двамата родители. Мътенето продължава от 18 до 20 дни. Излюпените малки 
могат да бягат и да плуват, но остават в гнездото до 2 седмици. На 20 до 25-дневна възраст 
малките могат да летят. Храни се с дребни рибки, жаби и голям брой насекоми, които лови 
предимно над водата и в полет. Природозащитен статус: в България: уязвим VU [А 3 + В 
2а, 2с]; ЗБР-ІІ, ІІІ; международен : ECS-spec 3, намалял; ДП-I; БeК-ІІ. 
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 155 (110-200) гнездящи двоики 
и 180 преминаващи индивида, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на 
страната, е оценена с (А) – 100% >= p > 15%. Степента на опазване (или на опазеност) на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 
възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ 
двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на разпространение; 
Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида водни хабитати. 

- А195 Белочела рибарка (Sterna albifrons) Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетнен и преминаващ вид. В края на XIX до средата на XX в. белочелата 
рибарка е била многобройна по р. Дунав, Шабленското и Дуранкулашко езера. Сега 
основната гнездова популация в страната е съсредоточена в Бургаските влажни зони: 
Атанасовското езеро, Поморийското езеро и местн. Пода, където през 2003 г. е имало 7, а 
през 2004 г. – 10 гнездещи двойки (А. Ковачев, лично съобщ.). През 1993–1995 г. в ез. 
Узунгерен са гнездили 4–8 двойки (К. Бедев, непубл. данни). Ново гнездово находище са 
окислителните езера на "ЛУКОЙЛ" край Бургас, където през 2003–2006 г. са гнездили 13–26 
гнездещи двойки (К. Бедев, непубл. данни). До 10 гнездещи двойки има по р. Дунав, 
Дуранкулашкото и Шабленското езеро. Гнездовата популация е оценена на 100–160 
гнездящи двойки. Природозащитен статус: в България: застрашен вид EN, ЗБР-II, III; 
международен: БеК-II, БоК-II, ДП-I. Местообитания. Сладководни, бракични и свръхсолени 
влажни зони. Вън от размножителния период скита по езера, блата, бавнотечащи реки, 
солници и др.Биология. Гнезди в самостоятелни или в периферията на смесени колонии с 
речната рибарка и кафявокрилия огърличник. Гнездото е в трапчинка на земята и е покрито с 
миди, водорасли и треви. Пълното мътило е 2–3 яйца с овална форма изпъстрени с черни 
петна и точки. Ихтиофаг. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
популацията на вида в зоната е представена от 7 преминаващи индивиди, като спрямо 
числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (D) – незначителна 
популация. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида водни хабитати. 

- А193 Речна рибарка (Sterna hirundo)  Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетна и преминаваща. В началото на XX в. е гнездила с голяма численост по р. 
Дунав, по поречието на р. Марица, Поморие, Созопол, вероятно и край София. Основната 
популация след 80-те години е съсредоточена в Бургаските влажни зони, където гнезди 
върху изкуствени острови и платформи. Сега гнезди в 13 находища, по-важни от които са 
Атанасовско езеро, Поморийско езеро, ЗМ "Пода", Змийския остров, устието на р. Ропотамо, 
острови и блата на р. Дунав и някои от по-големите вътрешни реки. В ез. Сребърна през 
2001-2004 г. са гнездели 31 двойки. Две находища са нови – окислителните езера на 
"ЛУКОЙЛ" край Бургас (през 2003–2006 г. – 160–222 гнездещи двойки) и oпашката на яз. 
"Порой", Бургаско (2003–2005 г. – 12–24 гнездещи двойки) (К. Бедев, непубл. данни). 
Гнездовата популация в България е оценена на максимум 500–540 двойки. Според други 
оценки тя е между 700–1500 двойки. Местообитания. Разнообразни сладководни, бракични 
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и свръхсолени естествени и изкуствени влажни зони. Биология. Гнезди в самостоятелни или 
в смесени колонии с малката белочела рибарка, кафявокрилия огърличник, саблеклюна, 
черноглавата и речната чайка. Гнездото е разположено в трапчинка на земята оформено с 
миди, водорасли и треви. Храни се с риба, скариди, насекоми. Природозащитен статус: в 
България: застрашен вид EN. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
популацията на вида в зоната е представена от 9 (4-15) преминаващи индивиди, като спрямо 
числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (D) – незначителна 
популация. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида водни хабитати. 

- А190 Каспийска рибарка (Sterna caspia) е  от семейство Sternidae. Среща се и в България.. 
Природозащитен статус: международен: незастрашен вид. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 8 (7-10) преминаващи индивиди, 
като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (А) – 100% 
>= p > 15%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента 
на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(А) – отлична стойност. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида водни хабитати. 
 
- А396 Червеногуша гъска (Branta ruficollis) Разпространение и численост в България. 
Преминаващ и зимуващ около езерата Шабла и Дуранкулак (понякога в Сребърна и 
Бургаските езера). Спорадично зимува в язовири от вътрешността на страната и поречието на 
р. Дунав. До края на 60-те години на XX в. е имало единични птици и малки ята по 20–30 
индивида. Между 1969 и 1985 г. е със силно варираща численост (до 16 566 птици през 
януари 1980 г.). Между 1986 и 1995 г. числеността е максимум 59 206 индивида, а през 
последните 11 години – между 14 266 и 67 795 индивида (до 71% от световната популация). 
Местообитания. Kрайбрежни лагуни, сладководни езера, морска акватория в крайбрежната 
зона, зимни посеви от зърненo-пшенични култури и др. Биология. Образува малки 
разредени колонии около гнезда на грабливи птици. Гнездовият успех варира в различните 
години. Храни се с треви (Gramineae и Cyperaceae), а в зимовищата – с листа на посеви от 
зимна пшеница, царевични и пшеничени зърна, и др. 
  
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 11 (3-20) преминаващи 
индивиди, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с 
(D) – незначителна популация. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида водни хабитати. 
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- А151 Бойник (Philomachus pugnax) е вид от род Бойници. Среща се и в България. 
Природозащитен статус: международен: незастрашен вид. 
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 20 преминаващи индивиди, като 
спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (D) – 
незначителна популация. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида хабитати. 
 
- А177 Малка чайка (Larus minutus) е  от семейство  Laridae.. Среща се и в България. 
Природозащитен статус: международен: незастрашен вид. 
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 50 преминаващи индивиди, като 
спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (D) – 
незначителна популация. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида водни хабитати. 
 
- А294 Водно шаварче (Acrocephalus paludicola) Разпространение и численост в България. 
Уязвим вид съгласно IUCN. Обитава с малки популации Унгария, Германия, Полша, 
Беларус, Русия, Украйна и Литва. Изчезнал е от Австрия, Словакия, Сърбия и Черна гора. 
Днес общата му численост е малко над 10 000 двойки. Зимува в делтата на Сенегал и по 
време на прелет е установявано по Черноморското крайбрежие на България. 
Местообитания. Водното шаварче обитава обширни отворени низинни торфени мочурища, 
обрасли с острица (Carex sp.), с воден слой обикновено под 10 cm. Видът изчезва вследствие 
масивното дрениране на тези терени в миналото в Северна Европа и превръщането им в 
обработваеми земи и поради сукцесията и обрастването на малкото останали низинни блата 
днес. Природозащитен статус: международен: Уязвим вид. 
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 1 (0-1) индивид, като спрямо 
числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента 
на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(С) – значима стойност. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида водни хабитати. 

- А404 Kръстат (царски) орел (Aquila heliaca) Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетен, преминаващ и отчасти зимуващ вид. В началото на XX в. е широко 
разпространен и оценен с численост 1824 двойки. В средата на същия век е "една от редките 
птици", а три десетилетия по-късно са установени само 3 сигурни и 6 твърде вероятни 
гнездови находища. През последните 20 години са регистрирани общо 19 сигурни гнездови 
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находища, които попадат в 3 физикогеографски области: Средногорие, Родопи и Средно-
тунджанско поречие. Местообитания. Предимно покрайнини на широколистни и 
иглолистни гори, ливади или пасища, но винаги в близост до течаща вода на разстояние до 
300–350 m. Биология. Размножителният период настъпва през март с укрепване на старото 
или строеж на ново гнездо, със синхронни полети на двойката. През първата половина на 
април снася 2, рядко 1 или 3–4 яйца. Малките излитат от гнездата в края на юли и началото 
на август. Основен компонент в храната е лалугерът [8, 9]. Природозащитен статус: в 
България: критично застрашен CR; ЗБ–II, ІІІ; международен: IUCN-VU,ECS-spec 1, рядък; 
ДП-І; БеК-ІІ; CITES-I; БоК-ІІ. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 1 (0-2) индивид, като спрямо 
числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента 
на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(С) – значима стойност. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида местообитания. 

- А132 Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) Разпространение и численост в България. В 
миналото е бил редовно гнездещ вид в Бургаските езера и инцидентно в блатото Алепу, по 
Дунавското крайбрежие и поречието на р. Искър. През последните години гнездовата 
популация е концентрирана в езерата около Бургас (основно Атанасовското езеро), с обща 
численост около 250–800 двойки. По-рядко гнезди в Шабленската тузла, Белославско-
Варненския езерен комплекс, Дуранкулашкото езеро и инцидентно във вътрешността на 
страната и по Дунавското крайбрежие. По време на миграции е най-многоброен в 
Атанасовското езеро, рядко във вътрешността на страната. Зимува редовно в Атанасовското 
езеро, като при по-топли зими числеността му достига до 1500 птици. Местообитания. 
Крайбрежни солени, бракични или сладководни водоеми, засолени терени, пясъчни коси, 
рибарници, изкуствени водоеми. Биология. Колониален вид. Гнездата са разположени всред 
халофитната растителност, по открити диги, пясъчни коси и брегове. Снася 3–4 яйца. Храни 
се с водни безгръбначни животни, дребни рибки и растителни остатъци. Природозащитен 
статус: в България: застрашен вид EN; ЗБР-II, III; международен: ECS-spec 4/3w; ДП-I; БеК-
II; БоК-II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 15 (6-25) индивиди, като спрямо 
числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга пряко подходящи за вида местообитания. 
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- А060 Белоока потапница (Aythya nyroca) Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти зимуващ вид. В края на XIX в. е широко 
разпространен и многоброен, често по р. Дунав и Черноморското крайбрежие. От средата на 
XX в. се наблюдава спад в числеността. До средата на 90-тe години са известни 20 гнездови 
находища с 100–150 двойки. При картиране през 1997 г. са установени 35 находища с 150–
210 двойки. През 2002 г. е установено изчезването на 13 гнездови находища (от общо 35), но 
са установени нови 8, като са регистрирани общо 185 дв. Гнездовата популация варира от 
150 до 230 двойки. През юни-август по р. Дунав са установявани струпвания до 3000 
индивида. Рядък през зимата – от 0 до 70 птици, по-редовно зимуване се регистрира след 
1996 г. Местообитания. Предимно по-плитки рибарници, блата и микроязовири с мозаечно 
разположена растителност или големи тръстикови масиви с малки водни огледала и канали, 
с полегати брегове и тинести плитчини и хидрофитна растителност. По време на миграции – 
разнообразни влажни зони. При зимуване – езера, язовири и малки морски заливи по 
Черноморското крайбрежие. Биология. Започва да гнезди през втората половина на май. 
Мъти в блатна растителност или на брега, непосредствено до водата. Снася 8–10 (5–14) яйца. 
Основно растителноядна, но се храни и с водни безгръбначни и ларви на насекоми. 
Природозащитен статус: в България: уязвим VU, ЗБР-III; международен: IUCN-почти 
застрашен; ECS-spec 1, уязвим; ДП-І; БеК-III; БоК-II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 20 (10-30) гнездящи индивиди и 
10 (1-20) преминаващи индивиди, като спрямо числеността на вида върху цялата територия 
на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 
възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ 
двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на разпространение; 
Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) –  отлична стойност. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида водни хабитати. 

- А042 Mалка белочела гъска (Anser erythropus) Разпространение и численост в България. 
Зимуващ и преминаващ вид. Установен в Добруджа, по Черноморското и Дунавското 
крайбрежие, рядко във вътрешността на страната (яз. "Пясъчник"). Сега общата численост е 
от 30–40 до 100 индивида, най-голяма около Дуранкулак и Шабла, най-много до 15 птици в 8 
отделни наблюдения. Съобщенията за големи концентрации в Добруджа, при Дуранкулак–
Шабла и в близост до с. Морава, Свищовско, в яз. "Овчарица", Бургаските езера и морето 
край Варна не са потвърдени от следващите проучвания. Местообитания. Kрайбрежни 
водоеми с различна соленост и морската акватория до брега, сладководни езера и язовири, 
зимни посеви и др. Биология. Гнезди в тайгата и в арктичните и субарктичните райони 
между Скандинавия и Далечния изток. През зимата се храни заедно с другите видове гъски 
най-вече в посеви от зимна пшеница и с остатъчни царевични зърна след прибиране на 
реколтата. Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR; ЗБР-II, III; 
международен: IUCN, ECS-sреc 1, уязвим; ДП-I; БеК-II; БоК-I,II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 1 (0-1) зимуващ индивид спрямо 
числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване 
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(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента 
на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(В) – добра стойност. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида водни хабитати. 

- А038 Поен лебед (Cygnus cygnus) Разпространение и численост в България. Преминаващ 
и зимуващ основно около големите водоеми по Черноморското крайбрежие: Южното – 
(средно 68 и максимално 444) и Северното – (средно 138 и максимално 554). Във 
вътрешността на страната е по-малоброен; максималната установена численост за страната е 
1107 индивида през 1997 г. Най-големи концентрации са установени около Мандренското 
езеро – над 1000 птици. Общата зимуваща популация се оценява на около 500 индивида. 
Местообитания. Крайбрежни бракични или солени езера, морски плитчини, орни земи, 
пасища.Биология. В България се храни предимно в зимни посеви в съседство с големи 
незамръзващи водоеми, където нощува. Природозащитен статус: в България: застрашен 
вид EN D (2), ЗБР-III; международен: БеК-II; БоК-IІ, III.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 38 зимуващи индивиди, като  
спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 
0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента 
на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(С) – значима стойност. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида местообитания. 

- А034 Бяла лопатарка (Platalea leucorodia) Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетен и преминаващ, по изключение зимуващ вид. В миналото е съобщен само 
за водоемите край Дунав, Софийското поле и в Стралджанското блато, а през 1938 г. е 
гнездил в Мандренското езеро. Към средата на XX в. известен само от ез. Сребърна. Докъм 
80-те години на XX в. гнезди по Дунавското и Черноморското крайбрежие, но през 
размножителния период се е срещал и в блата в Софийско, Самоковско, Стралджанско блато, 
блатото при с. Попина (Силистренско), с. Ген. Колево (Варненско), местн. Пода (Бургаско), 
дунавския о. Цибър, Карнобатско и др. През 1992 г. гнезди (няколко десетки дв.) на остров 
Цибър. През 1998–2001 г. гнездови колонии има на о. Белене (5–15 гнездещи двойки), 
Вардим (2 до няколко десетки гнездещи двойки), яз. "Горни Дъбник" (3 двойки). През 2004 г. 
10 двойки са гнездили в смесена колония с чапли на о. Голям Близнак при км. 777 (Т. Мичев, 
устно съобщ.). Най-голяма концентрация на гнездовата популация има в Бургаска и 
Плевенска област. Общата численост в страната възлиза на 50–70, 100–110, 105, 100–120, 80–
150 гнездещи двойки. Местообитания. Плитки и обширни езера и блата, речни разливи в 
равнини и низини, устия на реки; след размножителния период – разнообразни влажни зони, 
включително свръхсолени водоеми. Биология. Гнезди в смесени колонии, разположени в 
тръстикови масиви или на бели тополи и бели върби. В северната част на ареала и у нас 
снася от април до юли по 3–4 (до 7) яйца, които женската мъти 24–25 дни. Малките напускат 



 
134 

гнездото на 45–50 дни. Смъртността на малките в гнездата е до 17,2%. Полова зрялост 
достигат на 3–4 години. Храна: водни бръмбари и техните ларви, водни кончета, ручейници, 
скакалци, двукрили и други насекоми, дребни мекотели, ракообразни, червеи, включително 
пиявици, жаби, дребни риби, водорасли, зелени части от висши водни растения. 
Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR. ЗБР-II, III; международен: 
IUCN, CITES-II, ECS-spec 2, застрашен, ДП-I, БеK-II, БоК-II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 15 (10-20) гнездящи индивиди и 
10 (1-20) преминаващи индивиди, като спрямо числеността на вида върху цялата територия 
на страната, е оценена с (В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване (или на опазеност) на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 
възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра 
стойност. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида гнездови или хранителни 
местообитания. 

- А032 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus) Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. От средата на XIX в. гнезди с отделни прекъсвания в 
три основни находища: Белене, Сребърна и Бургаските езера; през втората половина на XX в. 
е установен и по поречието на Марица и Тунджа. Сега има 4 находища със сигурност, 3 – с 
твърде вероятно и 9 – с възможно гнездене. В основното гнездово находище – резервата 
"Сребърна" числеността през периода 2001–2003 г. е била 10–28 гнездещи двойки. Общата 
гнездова численост в страната се оценява на 100–700 в 5–9 гнездови колонии [3], 200–300, 
60–80, 50–150 гнездещи двойки. Местообитания. Сладководни езера и блата с обширни 
тръстикови масиви, заливни и дъбови гори, рибарници и рибовъдни стопанства, язовири и 
микроязовири, водоеми с богати на органични вещества води. Биология. Размножава се в 
смесени колонии от корморани, чапли и лопатарки. Гнездата са разположени в тръстика или 
по долните клони на върби и бели тополи. Отглежда 3–5 малки, които започват да летят от 
началото на юли. Храната е от ларви на водни насекоми, ракообразни, охлюви и други 
безгръбначни животни. Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR, 
ЗБP-II, III; международен: ECS-spec 3, намаляващ; ДП-I, БеК-II; БоК-II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 11 (1-22) преминаващи 
индивиди спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (В) – 
15% >= p > 2%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро 
опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра стойност. 
 
Предвиденото с ОУП доизграждане на път II-52 не съдържа предпоставки за негативно 
влияние върху вида, тъй като трасето не засяга подходящи за вида гнездови или хранителни 
местообитания. 
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-A030  Бял щъркел (Ciconia nigra Linnaeus, 1758). 
Разпространение в България: Наблюдава се почти по цялата територия на страната. 
Местообитание: За разлика от белия щъркел, който живее в населени места и в други 
застроени територии, черният щъркел избягва човешкото присъствие – обитава 
извънселищни територии. Гнезди основно по непристъпни скални масиви, а, макар и рядко – 
и по едроразмерни дървета в гори. Хранене: Ловните територии са основно водни обекти – 
реки, рекички, потоци, езера, блата, а по-рядко – и мочурливи места и влажни ливади с ниска 
тревна растителност. За разлика от белия щъркел, черният много по-често и то основно, се 
храни с риба. Характер на пребиваване: Прелетен(гнездещ прелетник) и преминаващ. 
Хранене: Риби, и други водни животни.  
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 5 (0-10) преминаващи индивиди, 
като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (D) – 
незначителна популация 
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че миграционната 
популация на вида в зоната е представена от 1 (0-1) зимуващ индивид спрямо числеността на 
вида върху цялата територия на страната, е оценена с (В) – 15% >= p > 2%. Степента на 
опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на 
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(С) – значима стойност. 
 
При белия щъркел в района при посещения (през различни години) на различни места са 
регистрирани единични индивиди или малки групи (а през следгнездовия период и големи 
групи – от десетки индивиди), хранещи се в открити територии или във водата. Подходящи 
влажни и водни местообитания в района на ОУП, където индивидите предпочитат да търсят 
храна, не се засягат от строителни дейности и не следва да се очакват въздействия върху 
местообитанията и двойките на вида върху територията на ЗЗ в резултат на потенциалните 
локални въздействия върху околната среда при строителството и експлоатацията (шум, 
запрашаване и други). Предстоящите за засягане от реализацията на ОУП площи (най-
актуално за откритите територии), представляват само малка и дори пренебрежимо малка 
част от хранителната база на вида в района. На различни места в населени места и други 
урбанизирани територии е регистрирано гнездене на отделни двойки, чиито гнездови места 
не е предвидено да бъдат засегнати от реализацията на ОУП. Въпреки това, тук е 
наложително да бъде дадена следната препоръка: Съществуващите гнезда на вида да бъдат 
запазени, а ако евентуално възникне ситуация, при която това е невъзможно, съответните 
гнездо/гнезда да бъдат преместени на подходящо място във възможно най-голяма близост до 
предишните им места – с помощта на специалист/специалисти в областта на орнитологията. 
 
- A031  Черен щъркел (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758). 
Разпространение в България: Наблюдава се из цялата страна. Гнездови местообитания: 
Населени места и други антропогенно засегнати със застрояване територии, и особено 
такива, в близост до влажни зони. Хранителни местообитания: Водоеми и влажни зони, 
открити територии. Характер на пребиваване: Прелетен (гнездещ прелетник) и 
преминаващ. Хранене: Влечуги, земноводни, риба, птици, бозайници и не на последно място 
– насекоми и др. безгръбначни.  
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 2 гнездящи двойки и 11 (3-20) 
преминаващи индивиди, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на 
страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 
възстановяване са оценени с (В) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на 
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – 
значима стойност. 
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че миграционната 
популация на вида в зоната е представена от 9 гнездящи двойки, като спрямо числеността на 
вида върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени 
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно 
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – 
значима стойност. 
 
При черния щъркел, при наблюдения през различни години, индивиди са регистрирани в 
различни части на общината. В района на агроландшафтите в близост до застроени части на 
населените места, каквито предстои в най-значителна степен да бъдат засегнати от ОУП 
основно чрез застрояване, при наблюденията индивиди – основно прелитащи и кръжащи, 
както и преминаващи (прелитащи високо) – макар и рядко, са регистрирани, но главно през 
периодите на сезонните миграции. Именно по време на сезонните миграции най-вече 
открити части изпълняват функцията на хранителна база за отседналите тук временно 
индивиди. Тъй като предвидените от ОУП дейности не е планирано да засегнат пряко 
речните води, а освен това не е предвидено да бъдат зауствани в тях и опасни за 
ихтиофауната и останалата водна фауна, както и за растителността в обхвата на речните 
корита, вещества, реализацията на плана няма да представлява опасност за хранителната база 
на този вид в района и върху територията на ЗЗ. 

- А131 Кокилобегач Himantopus himantopus Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетен вид. В миналото е мътил по Дунавското крайбрежие и близките блата, 
край София и черноморските езера. През 80-те години остава да гнезди само в Бургаските 
езера и рибарниците при с. Соколица. Сега гнезди по крайбрежните езера – Дуранкулак (4 
двойки), Шабленската тузла (8–15 двойки), местн. Ятата, Варненско (10 двойки), 
Атанасовското (40–55 двойки), Поморийското (10–15 двойки), яз. "Мандра" (1–3 двойки), 
местн. Пода (10–15 двойки), по р. Дунав и във вътрешността – до с. Обнова (1 двойка), с. 
Българене, Плевенско, местн. Ивата, Плевенско (1 двойка), рибарниците при с. 
Хаджидимитрово (2 двойки), яз. "Бяло поле", Старозагорско (2 двойки), микроязовир до 
Чирпан (20–30 двойки) [Орнитологична база данни Зелени Балкани]. Гнездовите места във 
вътрешността са подложени на промени и броят на двойките се мени всяка година. 
Гнездовата му популация наброява 200–250 двойки. За последните 10 години популацията е 
намаляла с 50 %. Местообитания. Блата, мочурища, крайбрежни бракични и солени лагуни, 
рибарници, места за солодобив, райони за съхраняване на отпадъчни води, микроязовири. 
Биология. Гнезди в колонии и самостоятелно. Строежът на гнездата е след средата на април. 
Яйца (3–4) снася в края на април. Малките се излюпват към края на май. Храни се с дребни 
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водни безгръбначни животни и попови лъжички. Природозащитен статус: в 
България:застрашен вид EN; ЗБР-III; международен: БeK-II, БoK-II, ДП-I. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 4 (3-6) индивиди, като спрямо 
числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента 
на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(С) – значима стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
предвиденото в ЗЗ доизграждане на път не засяга водни хабитати. 

- А020 Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)  Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетен, преминаващ и отчасти зимуващ вид. В миналото гнездови колонии е 
имало по Дунавското и Черноморското крайбрежие и в Стралджанското блато. От средата на 
XX в. гнезди само в езерото Сребърна (през периода 1954–2005 г. между 29 и 128, средно 67 
двойки). По време на миграцията и през зимата се среща по Черноморското крайбрежие и 
по-рядко във вътрешността на страната. В района на Бургаския залив между 10 август и 30 
октомври са установени средно 226 мигриращи птици. През зимата е установен в най-голям 
брой в Бургаските езера (Мандренското езеро – 420 птици през януари 1997 г. и Вая – 323 
птици през януари 1999 г.). Местообитания. Сладководни езера и блата, язовири и 
микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства; по време на миграции и зимуване – 
предимно крайбрежни бракични водоеми и нeзамръзващи язовири във вътрешността на 
страната. Биология. Гнезди в езера и блата с обширни и труднодостъпни тръстикови масиви, 
обикновено от началото на февруари. При търсене на храна възрастните птици се 
отдалечават до 20–30 km от гнездовите колонии. Мътилото е от 1–5 яйца. Малките започват 
да летят през юли-август. Гнездовият успех в Сребърна е средно 0,84 малки/гн. дв. Храни се 
изключително с риба. Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR, ЗБР-
II, III; международен: IUCN – VU, ЕCS-spec 1, рядък; CITES-I; ДП-I; БеК-I; БоК-I, II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 33 (12-55) зимуващи индивиди, 
като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (В) – 15% 
>= p > 2%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично 
опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (В) – не 
изолирана популация, но на границата на района на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност. 

В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
предвиденото в ЗЗ доизграждане на път не засяга водни хабитати. 

- А021 Голям воден бик (Botaurus stellaris) Разпространение и численост в България. 
Постоянен. До към средата на XX в. е често срещан в големите водоеми (блата в Софийското 
поле, в Баташкото, Стралджанското и Радомирското блато и в Горнотракийската низина), по 
Дунавското и Черноморското крайбрежие, обикновено под 600 m н. в. С пресушаването на 
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блатата след 50-те години оредява. Гнезди по Черноморското крайбрежие (Дуранкулашко, 
Шабленско, Атанасовско езеро и местн. Пода, Бургаско), в Дунавската равнина (местн. 
Калимок, рибарниците при с. Мечка и с. Хаджидимитрово, на места в Горнотракийската 
низина и Западна България. През втората половина на 90-те години на XX в. увеличава 
числеността си в Шабленското и Дуранкулашкото езеро, Драгоманското блато, рибарниците 
"Хаджи Димитрово" и др., но намалява или изчезва от бившите рибарници "Калимок", ез, 
Сребърна и др. Съобщен е за о. Персина, Дуранкулашкото, Варненското и Атанасовското 
езеро, при селата Триводици, Лебед и Горно Езерово. Зимуващи птици са установени в 
Алдомировското блато, езерата Вая, Мандренско, Шабленско и Дуранкулашко, до с. Безден, 
местн. Рупите (Петричко), местн. Пода. В Бургаските езера – между 12.03. и 21.10. През 
пролетния прелет е наблюдаван в рибарниците в местн. Ормана (Ямболско), а през есенния – 
в Шабленското езеро. Числеността намалява: 25–30 , 10–50, 40–50, до 20–70 гнездещи 
двойки. При картирането на гнездещата орнитофауна в страната е установен в 38 гнездови 
находища – 18 сигурни, 7 твърде вероятни и 13 възможни. Местообитания. Обширни 
водоеми с тръстика – блата и езера. Гнезди в тръстикови масиви (над 20 ha), дълбоки до 30 
cm. Зависим е от наличието на сладководни и бракични водоеми. Биология. Гнезди в 
единични изолирани находища. В много от тях се срещат само единични токуващи мъжки, а 
в други (Дуранкулашко и Шабленско езеро, Цибърско и Драгоманско блато) – по 3–4 
токуващи птици. Полигамен – един мъжки има до 5 женски. Снася 3–7 яйца, които мъти 25–
26 дни. Храни се с жаби, мишевидни гризачи, прави раци, риби и др. Природозащитен 
статус: в България: застрашен вид EN D; ЗБР-II, III; международен: ДП-I, БеK-I, БоК-I. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че местната 
популация на вида в зоната е представена от 1 гнездяща двойка, а миграционната популация 
– от 1 зимуващ индивид, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на 
страната, е оценена с (В) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване (или на опазеност) на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 
възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ 
двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на разпространение; 
Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
предвиденото в ЗЗ доизграждане на път не засяга водни хабитати или подходящи за гнездене 
тръстикови масиви. 

- А119 Голяма пъструшка (Porzana porzana) Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетнен вид, в миналото недостатъчно проучен и без сигурни доказателства за 
гнездене. През размножителния период е установен в ез. Сребърна и Дуранкулашкото езеро, 
Ботевградската котловина, блатата около София и Радомир и Ямболско, Розовата долина и 
Бургаските езера. Сега гнезди по Дунавското крайбрежие, нередовно по Черноморското 
крайбрежие (Бургаските езера, утайниците до Малко Търново) и във вътрешността на 
страната. Най-големите находища са в Драгоманското блато и в остатъчните водоеми от 
Стралджанското блато. Установена е и в Софийското поле. Числеността е между 200 и 400 
двойки със значителни флуктуации през различните години. Местообитания. Обширни 
мочурища и мочурливи ливади, обрасли предимно с Carex. Предпочита оризища, торфени 
блата и влажни ливади по периферията им. В бракичните водоеми по Черноморието се 
наблюдават предимно скитащи и мигриращи птици. Биология. Токуването на мъжките е от 
началото на април до първата десетдневка на юли и продължава около 10 дни. Площта на 
териториалния участък на двойка в Драгоманското блато е 1,08 hа. Гнездата са изградени от 
стъбла на блатна растителност, скрити в гъсти тревни туфи. Мътилото е от 6–11 яйца, 
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напетнени с кафяви, ръждиви и светлосиви точки и петна. Храна – водни насекоми и дребни 
безгръбначни. Природозащитен статус: в България: застрашен вид EN B(1a)+ C(2b); ЗБР-
II, III; международен: БеК-II; БоК-II; ДП-I. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 2 гнездящи двойки, като спрямо 
числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента 
на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(В) – добра стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
предвиденото в ЗЗ доизграждане на път не засяга водни хабитати или подходящи за гнездене 
тръстикови масиви. 

- А127 Сив жерав (Grus grus) Разпространение и численост в България. Сега е 
преминаващ и рядко зимуващ вид, който към края на XIX в. е гнездил по Дунавското 
крайбрежие и в блата във вътрешността. До първата половина на XX в. в гнездовия сезон е 
наблюдаван из цялата страна – Плевенско, Добричко, Варненско, Бургаско, Софийско, в 
Родопите, край Пловдив и др. Последните гнездови находища са бившето Баташко блато и 
Шабленското езеро, където е мътил до 1950 г. През пролетния прелет е регистриран в 
Софийско, Добричко, Пернишко, Силистренско, Хасковско, Кърджалийско, Бургаско, 
Варненско, Плевенско, Дуранкулашкото езеро. По време на есенната миграция през 1979–
1983 г. между 10 август и 30 октомври в района на Бургаския залив са преминавали средно 
1800 птици (макс. численост 4181 индивида през 1979 г.). Есенен прелет на ято от 20 
индивида е регистриран през 1993 г. край Плевен. През последните години е почти изчезнал 
като есенен мигрант (Т. Мичев – лично съобщ.). Зимувал е редовно в Пазарджишко и 
отчасти в Пловдивско. Числеността му е неизвестна. През 1887 г. са наблюдавани ята от по 
150 индивида, през 1956 г. – от 35–200 птици. Към началото на XX в. са гнездили около 30 
двойки. Вероятно нередовно зимуват до 15 индивида. Местообитания. Обширни равнини в 
близост до водоеми, блата в предпланини и планини, ливади, мочурища. По време на прелет 
– по ливади, угари, ниви, оризища, речни разливи, горски поляни и др. Консервативен 
относно местата за стациониране при прелет.Биология. Наземно гнездещ, моногамен, 
прелетен вид. Малките са гнездобегълци. Напролет се събират да токуват със сложни 
предсватбени танци. Женската снася 2 (1–3) яйца, които мъти 28–31 дни на смени с мъжкия. 
Младите достигат половата си зрялост на 4–6 година. За малките се грижат и двамата. Почти 
всеяден. Природозащитен статус: в България: изчезнал EX; ЗБР-III, международен: ЕCS-
Spec 1, уязвим; ДП - I, БеК-II, CITES-II, БоК-II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 0-1 преминаващи индивиди 
спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (В) – 15% >= p 
> 2%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и 
елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента 
на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк 



 
140 

обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(В) – добра стойност. 

В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
предвиденото в ЗЗ доизграждане на път не засяга подходящите за вида хабитати. 

- А393 Mалък корморан (Phalacrocorax pygmeus) Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетен и зимуващ вид с изолирани гнездови находища по Дунавското и 
Черноморското крайбрежие. В миналото е гнездил предимно по Дунавското крайбрежие и 
Черноморието. Намерен е да мъти в Мандренското и Бургаското езеро. Сега гнезди на 
дунавските острови Малък близнак, Цибър, Калновац, Мишка и Безименен, където са 
установени 6 колонии (73 двойки). Най-стабилното находище е ез. Сребърна със средно 147 
двойки. Много рядко гнезди по р. Марица. Общата численост е между 100 и 500 птици. До 
80-те години на XX в. България е била в периферията на зимния ареал и числеността на 
зимуващите птици е била под 500 бр. През 1982-1984 г. започва изместването му към 
Балканския полуостров, с център долината на р. Марица – 5030 и 6950 зимуващи индивида. 
От 1997 г. започва оформянето на ново зимовище в района на Бургаските езера – 6850 птици 
през 2000 г. През периода 1995–2000 г. среднозимната численост е варирала от 7000 до 13 
000 птици.Местообитания. Заливни островни гори в поречието на Дунав и Марица, големи 
тръстикови масиви в крайдунавски и крайморски езера.Биология. Гнезди в смесени колонии 
заедно с големи корморани, чапли, блестящи ибиси и лопатарки на бели тополи, върби или 
сред тръстика. Снася 2-5 яйца, малките напускат гнездата през юли. Рибояден. 
Природозащитен статус: в България: застрашен вид EN; ЗБР-ІІ, ІІІ; международен: IUCN 
почти застрашен; ECS-spec 2, уязвим; ДП-І; БеК-ІІ; БоК-ІІ. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 5 (1-9) гнездящи двойки и от 26-
1400 зимуващи и преминаващи индивиди, като спрямо числеността на вида върху цялата 
територия на страната, е оценена с (А) – 100% >= p > 15%. Степента на опазване (или на 
опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите 
за възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо 
от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ 
двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на разпространение; 
Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
предвиденото в ЗЗ доизграждане на път не засяга подходящите за вида хабитати. 

- А121 Малка пъструшка (Porzana pusilla)  Храна и местообитания:Храни се с безгръбначни 
животни. Обитава блата и други водоеми, гъсто обрасли с тръстика, папур и друга 
крайбрежна растителност.Гнездене:Гнезди сред крайбрежната растителност. Снася 5 – 9 
яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-август.Разпространение в България:У 
нас има единични находища в ниските части на страната, повече са в Софийското поле и 
около Бургас. Природозащитен статус: в България: критично застрашен вид EN; ЗБР-ІІ, 
ІІІ; международен: IUCN незастрашен; ДП-І; БеК-ІІ; БоК-ІІ. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 1 гнездяща двойка и 2 
преминаващи индивиди, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на 
страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 
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възстановяване са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ 
двойки е оценена с (С) – не изолирана популация в широк обхват на разпространение; 
Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност. 

В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
предвиденото в ЗЗ доизграждане на път не засяга подходящите за вида местообитания. 

- А098 Малък сокол (Falco columbaris ) е дребна птица от цем. Соколови. Прелетен и 
зимуващ у нас вид, който се среща много рядко на територията на България и е обявен за 
защитен вид. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 1 (0-3) зимуващи индивиди, като 
спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (D) – 
незначителна популация. 

В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
предвиденото в ЗЗ доизграждане на път не засяга подходящите за вида хабитати. 

- А068 Малък нирец (Mergus albellus)  е сравнително дребна птица от сем. Патицови. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 36 (2-71) зимуващи индивиди, 
като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (В) – 15% 
>= p > 2%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично 
опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (B) – добра стойност. 

Доизграждането на път II-52 не предполага негативно влияние върху вида, т.к. не 
нарушава подходящите за вида местообитания.  

- А097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В края на XIX в. е известно само едно гнездово 
находище до Ямбол (Reiser, 1894). По-късно единични птици или двойки са установени и в 
Софийска, Ловешка, Разградска и Варненска област. През последните 25 години е 
установяван да гнезди при Дуранкулак, Шабла, Калиакра, Добруджа и в Дунавската ранина 
(основно Златията). Нови гнездови колонии са установени по долината на Арда и 
Светиилийски възвишения, където 1–4 двойки гнездят ежегодно през периода 1998–2004 г. 
Общата гнездова численост в страната се оценява на 150–250 двойки според други оценки – 
160–200 двойки. Посочените данни са явно завишени, тъй като през 2005 и 2006 г. при 
целенасочено търсене в цялата страната е намерена само една гнездеща двойка (Е. Тодоров – 
устно съобщ.). Местообитания. Открити пространства край селскостопански площи, 
полезащитни пояси и други горски насаждения. Биология. Гнезди колониално от средата на 
май в полезащитни пояси от акация, ясен и др. Използва стари гнезда на свраки и на посевни 
врани. Пълното мътило е от 3–4 яйца. Малките излитат след 26–28 дни. Мигрира от края на 
април и началото на май. Есенният прелет е през втората половина на септември до началото 
на октомври, като в Европа единствено над Бургас се наблюдават концентрации (до 3110 
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птици през 1989 г. с дневен максимум 1200 индивида на 20.09.1998). Хранителният спектър 
включва основно попови прасета, водни кончета, скакалци, бръмбари, гущери, дребни 
бозайници. Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR E; ЗБР-III; 
международен: CITES-II, ЕCS-spec 3, застрашен; БеК-II; БоК-IІ, II. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е налична (Р) и е оценена с (D) незначителна 
популация. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида  

- А090 Голям креслив орел (Aquila clanga)  Разпространение и численост в България. 
Преминаващ, зимуващ и вероятно гнездещ вид. В миналото сведения за единични гнезда без 
доказано размножаване има за гара Синдел, Кричим, селата Ярлово, Бухово, Елешница и 
Чурек, Софийско и Рила. Прелита по Черноморското крайбрежие, Пирин и Славянка, зимува 
в Камчийския лонгоз. След 1985 г. през гнездовия период е регистриран по Черноморското 
крайбрежие, Странджа (възможно гнездене през 1989 г.), Тракийската низина, Добруджа, 
Източните Родопи и Сакар, без доказателства за размножаване. В района на възможно 
гнездене през 1989 г. намерен мъртъв млад индивиди. Мигрира редовно по Черноморието 
(Калиакра, Балчик, Албена, р. Камчия, Слънчев бряг, Атанасовско езеро, р. Ропотамо), при 
Котленска планина, Бяла река в Източните Родопи и др. Зимува около Шабленското и 
Дуранкулашкото езеро, р. Ропотамо, яз. "Овчарица" и др.  Местообитания. Влажни зони с 
концентрации на водолюбиви птици и високи дървета наоколо, заливни и други 
широколистни гори, брегове на водоеми, открити югоизточни склонове с възходящи 
въздушни течения по миграционния път. Биология. Липсват данни. В други страни гнезди 
на дървета. Снася 2 яйца, които мъти 42–44 дни. Храни се с дребни и средно едри гръбначни, 
насекоми, мърша. Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR; ЗБР-II; III 
(I); международен: IUCN – уязвим; ЕCS-spec 1, застрашен; ДП-II; БeК-II; CITES-II; БoK-II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че 
миграционната популация на вида в зоната е представена от 2 (2-3) преминаващи индивиди, 
като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценена с (А) – 100% 
>= p > 15%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично 
опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (А) – отлична стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида 
  
- А075 Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla) - Изключително рядък и защитен от 
закона вид. Обитава предимно крайбрежия. Морските орли са много силни, ловуващи 
практически всякаква по-едра плячка. 
 
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”  е отчетено, че местната 
популация е представена от 1 двойка, а миграционната популация на вида от 5 (2-7) 
зимуващи индивиди, като спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е 
оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките 
на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с 
(В) – добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
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възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на 
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра стойност. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида. 

- А433 Белочела сврачка (Lanius nubicus) Храна и местообитания: Храни се предимно с 
едри насекоми, но лови и дребни гущери и птици. Обитава горещи и сухи места с разредени 
дъбови гори, пасища с храсти и групи дървета, стари крайречни тополови гори, разредени 
формации от дървовидна хвойна, изоставени овощни градини. Гнездене: Гнезди по дървета 
и храсти. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли. 
Разпространение в България: У нас се среща основно в Сакар, Източните Родопи, 
поречията на реките Марица, Тунджа, Места и Струма, Дервентските възвишения и Западна 
Странджа. Миграция и зимуване: Зимува в Африка. Пролетната миграция е през май, а 
есенната – през август. Заплахи: Изсичане на равнинните дъбови гори и крайречните 
тополови насаждения. Природозащитен статус в България: Уязвим. 

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че миграционната 
популация на вида в зоната е представена от 1 преминаващ индивид спрямо числеността на 
вида върху цялата територия на страната, е оценена с (D) – незначителна популация. 
 
В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи  
хабитати. 

- А095 Белошипа ветрушка (Falco naumanni) Разпространение и численост в България. 
Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото с многобройни колонии, предимно в 
селища в Южна България. Към 1960 г. числеността рязко намалява, повечето от колониите 
изчезват. След 1985 г. гнезди главно в Родопите, долината на р. Русенски Лом, Източния 
Балкан, Сакар и Югозападна България. През 2005 г. вероятно са се наблюдавали само 
единични двойки, няма известни гнезда. Мигрира в неизвестна численост над цялата страна, 
след 2000 г. – предимно по Черноморието, възможно и в Източна България. Местообитания. 
Скали и земни стени във вътрешността на страната, в миналото – и в населени места и 
крайречни стари дървета. Биология. Колониален вид, гнезди в ниши, площадки или кухини 
в сгради или дървета. След 1985 г. гнезди и поединично или с по няколко двойки. Долита 
през март-април, снася 4–5 яйца през май. Малките излитат юли–август. Прелет от средата 
на март до началото на май и от началото на август до средата на октомври. Храна - 
насекоми и дребни влечуги. Природозащитен статус: в България: критично застрашен 
CR; ЗБР-II, III; международен: IUCN – уязвим; ECS-spec 1, намалял; ДП-I; БeК-II; CITES-II; 
БoK-II.  

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е отчетено, че миграционната 
популация на вида в зоната е представена от 0-3 гнездящи двойки спрямо числеността на 
вида върху цялата територия на страната, е оценена с (А) – 100% >= p > 15%. Степента на 
опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на 
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (В) – не изолирана популация в широк 
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е 
(В) – добра стойност. 
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В ОУП не се съдържат предпоставки за негативно влияние върху вида, тъй като в 
териториите, предмет на ново устройствено планиране в ОУП, липсват подходящи хабитати. 
 
Обобщено, за някои от описаните видове птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0002025 
„Ломовете“ и ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка“, новопроектираните устройствени зони 
/Од2, Од1 Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха и касае части от землищата на с.с. 
Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево /0,27 % от ЗЗ BG0002025 
„Ломовете“/ и предвиденото трасе на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,9 % от ЗЗ BG0002024 
„Рибарници Мечка“/, са определени като потенциални местообитания, като може да се 
направи изводът, че УЗ не се очаква да предизвикат структурни промени в популациите им, 
както и на са непреодолима пречка при полета им, т.к. не представляват бариера при 
използване на потенциалните местообитания при миграциите на птиците при, гнездене,  
ловуване и търсене на храна.  
 

5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОУП ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА 

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ. 

5.1. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОУП ЗА ОБЩИНА ИВАНОВО ВЪРХУ 

ТИПОВЕТЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕТЕ, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ 

ЗОНИ, СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

В границите на защитени зони по ЗБР попадат следните урбанизирани и неурбанизирани до 
момента територии, включени в устройствени зони по ОУПО: 
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BG0000608 
„Ломовете“   

32488,93 14178,9 490,51  3,45 

449,65 ха (в т.ч. 
376,5 - с.Табачка, 
Нисово,Сваленик, 
част от Червен, 
Красен и 
Щръклево и част 
от летище) 

3,17 

40,86 ха (в т.ч.7,2 
Од2 Ст.Иваново; 
2,7 Од1 Табачка и 
Сваленик; 0,4 Соо 
Червен; 23,0 Озс 
Щръклево; 3,66 Оз 
Щръклево; 2,2 
нови участъци от 
пътища; 1,7 
велоалеи  

0,28 

BG0000232 
„Батин” 

2691,05 549,5 9,5 1,72 
4,5 - бивш стоп. 
двор 

0,81 5,0 трасе на II-52 0,91 
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BG0002025 
„Ломовете” 

33451,32 15137,8 380,51 2,51 

339,65 ха (в т.ч. 
266,5 - с.Табачка, 
Нисово,Сваленик, 
част от Червен) 

2,24 

40,86 ха (в т.ч.7,2 
Од2 Ст.Иваново; 
2,7 Од1 Табачка и 
Сваленик; 0,4 Соо 
Червен; 23,0 Озс 
Щръклево; 3,66 Оз 
Щръклево; 2,2 
нови участъци от 
пътища; 1,7 
велоалеи  

0,27 

BG0002024 
„Рибарници 
Мечка” 

2582,34 560,5 16,9 3,0 
11,9 - бивш стоп. 
двор 

2,1 5,0 трасе на II-52 0,9 

 
За оценка на степента на въздействие на елементите на ОУП върху местообитанията и 
видовете предмет на опазване в защитените зони е използвана 10-степенна скала на оценка, 
която позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно въздействие, 
спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие. Степените на 
използваната скала на оценка са представени по – долу в Таблица No 5.1  и Таблица No 5.2.   

 
Таблица №  5.1 

МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
СТЕПЕН К Р И Т Е Р И И 

0 Реализацията на проекта не оказва въздействие. 

1 Реализацията на проекта има незначително до много слабо отрицателно въздействие.  

2 
Реализацията на проекта може да предизвика временни отрицателни въздействия. Тук 

могат да се отнесат и въздействията с изцяло обратим характер непосредствено след 
преустановяването им.  

3 
Реализацията на проекта може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия. 

Тук могат да се отнесат и обратимите въздействие в по – дългосрочен план след 
преустановяването им.  

4 

Реализацията на проекта може да предизвика вторични отрицателни въздействия.  Тук 
могат да се отнесат и средносрочните въздействия с период между 1 и 2 г, които при прилагане на 
стандартни превантивни мерки са в приемливи граници. Въздействията са до голяма степен 
обратими и без прилагане на специални възстановителни мероприятия.  

5 

Реализацията на проекта може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия. Тук 
могат да се отнесат и дългосрочните въздействия с период над 2 г., които при прилагане на 
допълнително препоръчани превантивни и смекчаващи мерки са в приемливи граници.  
Въздействията са частично обратими без прилагане на специални възстановителни мероприятия.  

6 

Реализацията на проекта може да предизвика синергични въздействия. Тук могат да се 
отнесат и дългосрочните въздействия с период над 2 г, които при прилагане на допълнително 
препоръчани ограничителни мерки са допустими.  Въздействията, без специални възстановителни 
мероприятия  са слабо обратими.   

7 
Реализацията на проекта може да предизвика вторични, кумулативни, синергични 

отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсиращи мерки. 

8 
Реализацията на проекта може да предизвиква значителни, вторични, кумулативни, 

синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсиращи мерки. 

9 
Реализацията на проекта предизвиква значителни, средносрочни или 

дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез 
смекчаващи/компенсиращи мерки. 

10 Реализацията на проекта предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно 
въздействие. Въздействието не може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки. 
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При прилагането на изнесената по–горе матрица могат да бъдат диференцирани 5 прага на 
въздействие: 

Таблица № 5.2 
Степен Критерии 

0 Реализацията на проекта не оказва въздействие. 

От 1 до 3 
Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални 
мерки освен спазване на най-добрите практики при строителството и 
експлоатацията; 

От 4 до 6 
Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с 
други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване, ограничаване или 
премахване; 

От 7 до 9 
Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на 
алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки. 

10 

Реализацията на проекта предизвиква значително и постоянно/необратимо 
отрицателно въздействие, което не може да бъде премахнато или сведено до 
допустимо чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. При тази степен на 
въздействие се прилага нулевата алтернатива.  

 

5.1.1  Очаквани влияния и степен на въздействие върху местообитанията  предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000232 ,,Батин” и ЗЗ BG0000608 „Ломовете”.  

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир.  92/43/ЕИО) 
в ЗЗ BG0000232 ,,Батин” и ЗЗ BG0000608 „Ломовете” от ОУП за община Иваново се 
основава на влиянието върху всеки от критериите за Благоприятен природозащитен 
(консервационен) статус – площ на местообитанията в съответната зона (където има 
специфични по-малки по площ, но важни местообитания се отчитат отделно), качество на 
местообитанията (структурни и функционални параметри), бъдещи перспективи (заплахи и 
влияния), отделно се отчитат и други структурни и функционални параметри, като общата 
функционална роля на съответната зона за свързаността на мрежата – географска свързаност.  

        
Съгласно дефиницията за ,,Благоприятен консервационен статус”  определена с Член 1(д) на 
Директивата за хабитатите (92/43/ЕИО), консервационния статус на едно природно 
местообитание се счита за ,,благоприятен”,  ако: 
− неговото  естествено  разпространение  (ареал),  както и площите, които то покрива в 

границите на това разпространение, са постоянни или се разширяват, и 
− съществуват необходимите структура и функции за дългосрочното му поддържане и е 

вероятно да продължат да съществуват в обозримо бъдеще, и 
− консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в 

съответствие с определението за консервационен статус на вид. 

В случая, на база направената характеристика на разпространените растителни съобщества в 
района и предвид характеристиките на ОУП, в резултат от цялостната му реализация не се 
очаква да настъпи каквато и да било загуба и фрагментация или други подобни 
въздействия в границите на местообитания, които са предмет на опазване в защитените 
зони. Не могат да се очакват и съществени косвени въздействия.       

Предварителна идентификация на влиянието и въздействието от реализацията на ОУП 
върху всички местообитания, включени в предмета на опазване на ЗЗ BG0000232  ,,Батин” и 
ЗЗ BG0000608 „Ломовете”   е представена в следната таблица: 
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Таблица №  5.3 
Очаквано въздействие върху местообитанията предмет на опазване в ЗЗ 

 

Хабит
ат 

(код) 

Начин на 
въздействи

е 
Времетраене Продължителност 

Кум. 
ефек
т 

Вид на 
въздействиет

о 

Критерий, по който 
се въздейства 

Пряк
о 

Не 
пр
я 
ко 

Временн
о 

Постоянн
о 

Кратк
о 

трайн
о 

Средн
о 

трайн
о 

Дълго 
трайн

о 
 Отр

. 
Полож

. 

Загуб
а 
на 

площ 
(%) 

Кач
е 

ство 

Персп
е 

ктиви 

3130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40АО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6210* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6250* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91I0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91E0* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91FO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91GO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91HO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91ZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Степен на въздействие върху местообитанията, предмет на опазване в ЗЗ BG0000232   
,,Батин” и ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  

Предвид обхвата на разглеждания ОУП, може да се очаква следното въздействие от 
реализацията на плана върху типовете природни местообитания, предмет на опазване в 
споменатата защитена зона:  

 
•••• 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition /само в ЗЗ „Батин BG0000232/ 
1) Еутрофни до мезотрофни крайречни езера, старици, лимани най-вече с мътни, богати на 

органика води, в които обикновено рН е >7. В тях се срещат много разнообразни 
хидрофитни съобщества: на свободно плаващи растения по повърхността на водата от 
съюз Hydrocharition; на вкоренени на дъното растения с плаващи листа от съюз 
Nymphaeion, или в по-дълбоките и открити води с асоциации от подводни макрофити от 
съюз Potamonion. Тук се включват и водоеми с частично антропогенен произход напр. 
изоставени наводнени баластриери, стари корита, ако са обрасли с такава растителност. 
В тях не се включват поясите от тръстика и папур или изцяло обраслите с хигрофити 
водоеми. 

2) Растения: Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., Salvinia natans, 
Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris, #Aldrovanda vesiculosa, 
Azolla spp., Riccia spp. Ricciocarpus natans, Ceratophyllum demersum; Nymphaeion – 
Nymphaea alba, Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Trapa natans, Persicaria amphibia, 
Potamogeton natans; Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. trichoides, P. perfoliatus, P. 
gramineus, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Elodea canadensis. 
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Разпространени са в цяла България, основно в ниските райони. Най-много такива езера 
има в Дунавската равнина, Тракийската низина и по Черноморското крайбрежие. 
 

Този тип местообитание е извън периметъра на въздействие на разглеждания ОУП и не се 
очаква да бъдат засегнат от реализацията му. При това положение очакваната степен на 
въздействие върху хабитат 3150 е както следва:                                                                                                                               

Таблица 5.4 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 3150. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
• 3260  Равнинни или планински реки с растителност от  Ranunculion fluitans и 

Callitricho – batrachion 

Новооткрито местообитание в ЗЗ „Ломовете“ затова няма посочена референтна стойност в 
Стандартния формуляр. Общата площ на местообитанието в границите на ЗЗ „Батин“ е 
0.12ха. Новите устройствени зони не засягат местообитанието. 

    Очакваната степен на въздействие върху хабитат 3260 е както следва:                                                                                                                          
 

Таблица 5.5 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 3260. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
•••• 3270  Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. /в ЗЗ Батин/ 
Кални речни брегове в низините с едногодишни пионерни нитрофилни, включително 
рудерални съобщества от съюзите Bidention p.p. и Chenopodion rubri. През пролетта и в 
началото на лятото местата изглеждат като кални брегове без растителност; тя се развива по-
късно през лятото. Ако условията не са благоприятни – например продължително заливане, 
тази растителност може да се развие ограничено или въобще да не се появи. Най-често това 
представляват гъсти обраствания на Bidens spp., Xanthium italicum и др. неофити по 
бреговете на големи реки. 
 
Растения: Chenopodium rubrum, Ch. glaucum, Bidens frondosa, B. tripartita, B. cernua, Myosoton 
aquaticum, Xanthium italicum, Persicaria lapathifolia, P. hydropiper, P. mite, Potentilla supina, 
Echinochloa crus-galli, Catabrosa aquatica, Ranunculus sceleratus, 
Rumex palustris, R. maritimus, Veronica anagalis-aquatica. 
 
Разпространени са по долните течения на всички големи реки в България, които са с тинести 
(кални) брегове – Дунав, Марица, Искър, Тунджа и др. По бреговете на Дунав това 
местообитание често формира комплекси с 3130 и понякога може да се разглежда като по-
късен негов сукцесионен стадий. 
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Този тип местообитание е извън териториалния обхват на разглеждания ОУП и не се очаква 
да бъдат засегнат от реализацията му. При това положение очакваната степен на въздействие 
върху хабитат 3270 е както следва:                                                                                                                               

Таблица № 5.6 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 3270. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
•••• 40AO Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества /само в ЗЗ „Ломовете“/ 
Затворени съобщества, доминирани от Potentilla fruticosa по открити терени, в зоната на 
иглолистни гори от Picea abies и Pinus sylvestris в Западни Родопи (1550 m н. в.). 
 
Растения: Potentilla fruticosa, Pinus sylvestris, Picea abies, Genista depressa, Galium boreale, 
Geum rhodopeum, Veronica rhodopaea, Viola rhodopеia, Abietinella abietina. 
 
Срещат се в Западни Родопи, местността Беглика – Раково дере. В повечето случаи участват 
в изграждането на комплекс с местообитания на тревни съобщества от степен тип (6210, 
62С0 и др.) в зависимост от мощността на почвата. На места се развиват на разкрита основна 
скала, с преобладаване на калцифилни хазмофити. 
 
Тези типове храстови съобщества в обхвата на защитените зони са отдалечени и са извън 
периметъра на въздействие на разглеждания ОУП. При това положение не се очаква да бъдат 
засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 40АО е 
както следва:                                                                                                               

Таблица 5.7 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 40A0. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
•••• 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 
1)  Отворени, ксерофилни пионерни съобщества върху плитки варовикови или алкални 

почви с преобладаване на пролетни едногодишни и сукулентни растения, най-често 
Sedum album, S. acre, S. hispanicum от съюз Alysso alyssoidis-Sedion albi. Формират 
неголеми петна в карстовите райони в ниските - до 700-1000 m н.в., континентални 
региони на страната. Подобни съобщества могат да възникнат върху изкуствени 
субстрати - депозити от кариери, но те не бива да се вземат под внимание. От тях също 
трябва да се изключат и терофитните средиземноморски степи - клас Thero-
Brachypodietea, които се срещат в най-южните части на страната. 

2) Растения: Alyssum alyssoides, Acinos arvensis, Arabis recta, Arenaria serpillifolia, Cerastium 
spp., Erophila verna, Jovibarba heuffelii, Holosteum umbellatum, Medicago 
minima, Minuartia setacea, Poa bulbosa, Paronychia cephalotes, Saxifraga tridactylites, 
Scleranthus annuus, Sedum spp., Sempervivum spp., Teucrium montanum, Syntrichia ruralis, 
Grimmia pulvinata. 
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Разпространени са в ниските карстови райони в цяла България - Предбалкана, 
суходолията на Лудогорието, каньоните в Дунавската равнина, ниските планини в 
Западна България (Софийско).  
 
Навсякъде това местообитание заема малки площи и образува комплекси в зависимост от 
съотношението на голите скални разкрития и местата с тънката почвена покривка с 
многогодишните тревни съобщества от клас Festuco-Brometea и с отворените 
ксеротермни гори и храсталаци, които на такива места са доминирани най-често от 
Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Paliurus spina-christi. 
 

Тези типове тревни фитоценози в обхвата на защитените зони, остават извън периметъра на 
въздействие на новите устройствени зони от разглеждания ОУП. При това положение не се 
очаква да бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху 
хабитат 6110 е както следва:                                                                                                                         

Таблица 5.8 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 6110 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

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

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) /само в ЗЗ Ломовете/ 
1) Ксеротермни до мезоксеротермни тревни съобщества на варовикова основа от разред 

Festucetalia valesiacae. Представени са както от континентални или субконтинентални 
пасища или ливадни степи, така и от многогодишни тревни съобщества на варовити 
склонове от субсредиземноморските региони. Много от тези съобщества са вторични - на 
мястото на унищожени гори. Видовият състав е изключително разнообразен. Най-често 
доминират Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa spp., Festuca valesiaca и по-
рядко многогодишни Bromus spp. в предпланините на Западна България. 
Важните места с орхидеи се определят на основата на един или няколко от следните 
критерии: 
a) мястото дава подслон на богата група от видове орхидеи. 
б) мястото дава подслон на важна популация от поне един вид орхидеи, считани за 
нетипични за тази територия 
в) мястото дава подслон на един или няколко вида орхидеи считани за редки, много 
редки или изключително редки за тази територия. 
 

2) Растения: Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa capillata, S. pennata agg., 
Festuca valesiaca, Brachypodium pinnatum, Bromus inermis, B. erectus, Poa angustifolia, 
Anthyllis vulneraria, Coronilla varia, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, 
Dianthus giganteus, D. moesiacus, Eryngium campestre, Koeleria macrantha, Filipendula 
vulgaris, Convolvulus cantabrica, Salvia nemorosa, Leontodon crispus, Medicago falcata, 
Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia conopsea, Ophrys mammosa, O. cornuta, Orchis 
mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, O. tridentata, Origanum vulgare, 
Polygala vulgaris, P. major, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Veronica 
prostrata, V. teucrium, Helianthemum nummularium, Fumana procumbens, Adonis vernalis, 
Euphorbia nicaeensis, Silene otites, Thymus spp. 
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Животни: Papilio machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera); Libelloides spp., Mantis 
religiosa (Neuroptera). 
 
Разпространени са в цяла България до около 1000 м н.в., по места с добре развита почва 
на варовикова основа, но могат да заемат пясъчници и дори силикатни субстрати. 
 
Тези типове тревни фитоценози в обхвата на защитените зони намират разпространение 
по места с добре развита почва на варовикова основа или пясъчници и силикатни 
субстрати, но в случая те са разпространени извън периметъра на въздействие на новите 
устройствени зони на разглеждания ОУП. При това положение не се очаква да бъдат 
засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 6210 е 
както следва:                             

Таблица 5.9 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 6210. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
 

•••• 6240* Субпанонски степни тревни съобщества /само в ЗЗ „Ломовете/ 
1) Отворени ксеротермни съобщества от степен тип, доминирани от туфести житни, 
полухрастчета и многогодишни тревисти растения от съюза Festucion vallesiacae и 
свързаните с него синтаксони. Тези съобщества са развити предимно на склонове с южно 
изложение, върху плитки и деградирали хумусно-карбонатни почви, на варовици, мергели и 
песъчливо-глинести сипеи. Срещат се в районите с континентален климат, на надморска 
височина до около 1000 м. Имат много разнообразен флористичен състав с участие, както на 
типични степни видове, така и много субсредиземноморски и ендемични видове.  
 
2) Растения: Festuca vallesiaca, F. rupicola, Stipa capillata, S. tirsa, Dichanthium ischaemum, 
Melica ciliata, Crupina vulgaris, Orlaya grandiflora, Carex humilis, Allium flavum, A. moschatum, 
Hesperis tristis, Iris pumila, Ranunculus illyricus, Teucrium chamaedrys, Т. polium, Medicago 
minima, Rhodax canus, Poa bulbosa, Scorzonera mollis, S. hispanica, Salvia nutans, Sanguisorba 
minor, Potentilla recta agg., Seseli rigidum, Sideritis montana, Alyssum alyssoides, Artemisia 
austriaca, Astragalus austriacus, A. onobrychis, Oxytropis pilosa, Herniaria incana, Gypsophila 
glomerata, Linum tenuifolium, L. tauricum, L. austriacum, Satureja montana, Achyllea clypeolata, 
Vinca herbacea. 
 
Разпространени са в Северна България – Предбалкана, Дунавската равнина, по-ограничено в 
Западна България. 

Тези типове тревни фитоценози в обхвата на защитените зони остават извън периметъра на 
въздействие на новите устройствени зони на разглеждания ОУП. При това положение не се 
очаква да бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху 
хабитат 6240 е както следва:                                                                       
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Таблица 5.10 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 6240. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
•••• 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества  
Доминирани от житни треви степи и пасища на льосови възвишения. В състава на тези 
тревни съобщества се срещат много типично степни видове. 
Разпространени са в Северната Дунавска равнина. 
 
Тези типове тревни фитоценози в обхвата на защитените зони остават извън периметъра на 
въздействие на новите устройствени зони от разглеждания ОУП. При това положение не 
се очаква да бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху 
хабитат 6250 е както следва:        

Таблица 5.11 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 6250. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

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

алпийския пояс /само в ЗЗ „Батин“/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта на разпространението на природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в 
равнините и планините до алпийския пояс 

 

Тук се включват съобщества на еутрофни високи треви от 3 подтипа:  
-    37.13 - Заливаеми поляни и ливади в крайречните гори, обрасли с високи треви 

(Veronico longifoliae -Lysimachion vulgaris); 
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-    37.71 - Влажни и нитрофилни високотревни съобщества край водните течения и по 
границите на горите принадлежащи на разредите Glechometalia hederaceae и 
Convolvuleta liasepium  (съюз Aegopodion podagrariae и Filipendulion);  

-    37.8 - Хигрофилни съобщества от високи многогодишни треви в планинския и 
алпийския пояс от клас Betulo –Adenostyletea. 
 

Тези типове тревни фитоценози намират разпространение в цялата страна покрай реки и 
потоци. Предвиденият по ОУП нов пътен участък на път II-52 - от селищно образование 
Стълпище в западна посока към с.Батин, преминава в непосредствена близост северно до 
местообитание 6430. Необходимо е на ниво ПУП-ПЗ пътя да бъде проектиран така, че да 
не засяга местообитанието за да не се допуска пряко или косвено въздействие. При тези 
условия, очакваната степен на въздействие върху хабитат 6430, е както следва:         

Таблица 5.12 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 6430. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
•••• 6510 Низинни сенокосни ливади /само в ЗЗ „Ломовете“/.  

Мезофилни  сенокосни  ливади  от  клас  Molinio-Arrhenatheretea  (съюзи  Arrhenatherion,  
Deschampsion).  Развиват  се  върху  богати почви – най-често на алувиално - ливадни и 
смолници в низините на  реките,  влажните  долове  и  котловинните  полета.  Съобщества, 
доминирани от житни треви и с много богато разнотревие. Повечето от тях се косят 1-2 пъти 
годишно след края на активния вегетационен сезон. Срещат се от влажни до сухи подтипове. 
Повечето територии от такъв тип са заети предимно с мезофитни тревни формации (ливади), 
като голяма част от тях са превърнати в обработваеми земеделски земи. Възможно е косвено 
въздействие да окаже УЗ Пп2, разположена югозападно от с. Красен и Пп1, западно от с. 
Божичен, ако не бъдат спазени изискванията на ОУП за разполагане само на незамърсяващи 
дейности в тези бивши стопански дворове. При това положение, не се очаква да бъдат 
засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 6510, е 
както следва:  

Таблица 5.13 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 6510. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

   
 

•••• 7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) /само в ЗЗ „Ломовете/ 
1) Извори с твърда вода и с активно формиране на бигор в карстови райони. Тези 
образувания могат да се открият както в гори, така и в открити местности. Имат малки 
размери и точкова или линейна форма. Преобладават мъхове, привързани към варовикови 
терени. Отнасят се към съюз Cratoneurion commutati. 

2)  Подтипове: 
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54.1221. Бриофитни извори на твърдите води – съобщества в и край извори, 
просмукващи се води и разливи на варовити терени. Доминанти са мъхове - главно род 
Cratoneuron и Philonotis calcarea и Hygrohypnum luridum, оформящи килими или завеси по 
отвесни скали със стичаща се вода. формират се и купчинки, пропити с варовик. 

54.1222. Приизворни съобщества на Equisetum telmateia - влажни зони около извори или 
просмукваща се вода на варовити терени с глинеста почва в гористи места. Equisetum 
telmateia образува съобщества заедно с Cratoneuron commutatum, чисти или с участие на 
видове, характерни за високотревията в низините (37.1). 

54.124. Илиро-Балкански приизворни мочури на варовити терени - съобщества 
развиващи се около извори и просмукващи се води, често образуващи шуплести (бигорни) 
варовикови конуси, разпространени на Деветашкото плато в Северна България, характерно е 
участието на Phyllitis scolopendrium. 
 

Растения: Phyllitis scolopendrium, Carex flacca, Eupatorium cannabinum, Silene pusilla, 
Saxifraga aizoides, Мъхове: Cratoneuron commutatum, C. commutatum var. faicatum, C. 
filicinum, C. decipiens Eucladium verticillatum, Drepanodadus vernicosus, Philonotis calcarea 

 
Карстови райони в цялата страна - Северна България (Западен Предбалкан, Деветашко плато, 
Шуменско плато), Искърски пролом (Лакатник), Пирин, Средни Родопи (Бачково и др.). 
Разпространени са в карстови райони в цялата страна - Северна България (Западен 
Предбалкан, Деветашко плато, Шуменско плато), Искърски пролом (Лакатник), Пирин, 
Средни Родопи (Бачково и др.). Срещат се и комплекси с преходни блата (54.5), богати 
мочурища (54.2) и тревни съобщества на варовити терени (paзред Festuco-Brometalia). 
 
Този тип хабитат отсъства в периметъра между териториите, предмет на планиране в 
разглеждания ОУП и границите на защитените зони.  При това положение не се очаква да 
бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 7220, 
е както следва:                                                                                                                                

Таблица 5.14 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 7220. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
• 8210  Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове /за ЗЗ „Батин“/ 
Природното местообитание 8210 е новоустановено в ЗЗ „Батин“ и заема отвесни, с бедна 
растителност варовикови скални стени. 
Този тип хабитат отсъства в периметъра между териториите, предмет на планиране в 
разглеждания ОУП и границите на защитените зони.  При това положение не се очаква да 
бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат8210, е 
както следва:                                                                                                                                

Таблица 5.15 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху местообитание 

8210. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 
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•••• 8310 Неблагоустроени пещери /само в ЗЗ „Ломовете“/  
1) Пещери, които не са благоустроени и достъпни за широката публика, включително 
техните водни тела, обитавани от тясно специализирани, приоритетни за опазване или 
ендемични видове 

2) Растения: Само мъхове (напр. Schistostega pennata) и водораслови килими на 
входовете на пещерите. 

 
Животни: Изключително специализирана, високоендемична и реликтна фауна. Предимно 
безгръбначни, които живеят единствено в пещерите и подземните води - твърдокрили 
насекоми - Carabidae и многоножки - Lithobiidae. Пещерните водни безгръбначни са основно 
ендемични и реликтни ракообразни - Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda и водни 
мекотели - Hydrobiidae. 
 
Пещерите са изключително важно местообитание за прилепите - много от тях застрашени, а 
10 вида в България се размножават също в тях - Rhinolophus sp., Myotis myotis, M. blythii, M. 
capaccinii, M. emarginatus, Miniopterus schreibersii. В някои пещери гнездят колонии на 
Pyrrhocorax graculus, а привходните части се обитават от Columba livia, Hirundo daurica, Strix 
aluco, Bubo bubo. 
 
Карстовият релеф, включително пещерите, са характерни за района на Североизточна 
България - Поломието, суходолията - Суха и Хърсовска река, долините на реките Искър, Вит, 
Осъм, Янтра; Предбалкана; Стара планина; Краището - Конявска, Земенска, Осоговска 
планина; Северен Пирин; части от Южен Пирин и Славянка; Западни Родопи - Добростански 
масив, Триградско-Ягодински район, горно поречие на р. Арда. На територията на Източни 
Родопи са разпространени вулкански пещери в андезити. 
 
Този тип хабитат отсъства в периметъра между териториите, предмет на планиране в 
разглеждания ОУП и границите на защитените зони.  При това положение не се очаква да 
бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 8310, 
е както следва:                                                                                                      

Таблица 5.16 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 8310. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

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

incanae, Salicion albae) 
Крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати алувиални почви, периодично 
наводнявани от сезонното прииждане на реката. Могат да бъдат разграничени три подтипа:  

А) Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с единично участие на Fraxinus oxycarpa 
(съюз Alno-Padion) в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския 
басейн; 
Б) Крайречни съобщества на Alnus glutinosa и/или Alnus incana в горните и средните 
течения на реките (Alnion incanae).  
В) Крайречни, заливни гори или галерии, доминирани основно от Salix alba, Populus 
alba  и Populus nigra  и по-малко от Salix fragilis, които принадлежат към съюза 
Salicion albae.  
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По отношение на ЗЗ „Ломовете“, този хабитат няма как да бъде засегнат пряко, тъй като се 
разполага по речните течения, отдалечени от границите на териториите, предмет на 
планиране в ОУП. Няма да има и косвени въздействия от реализацията му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта на разпространението на природно местообитание 91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) в ЗЗ Батин 

 

По отношение на ЗЗ „Батин“ е възможно, макар и незначително, косвено въздействие. 
Предвиденият по ОУП нов пътен участък на път II-52 - от селищно образование Стълпище в 
западна посока към с.Батин, преминава в непосредствена близост до местообитанието. 
Необходимо е на ниво ПУП-ПЗ пътя да бъде проектиран така, че да не засяга  
местообитанието. 

При това положение не се очаква местообитанието да бъде засегнато от реализацията на 
плана и очакваната степен на въздействие върху хабитат 91ЕО, е както следва:                                                                                                                              

Таблица № 5.17 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 91 Е0*. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
•••• 91FO Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 

Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion) /само в ЗЗ „Батин“/ 
Периодично заливани крайречни смесени широколистни гори. Почвата може добре да 
изсъхва между заливанията или да остава преовлажнена. Тези гори са се развили на по-
нови алувиални наслаги. В зависимост от водния режим доминиращите дървесни видове 
принадлежат към родовете Fraxinus, Ulmus или Quercus. Тревната растителност е добре 
развита. 
Подтипове: 
A) Лонгозни гори (асоциация Smilaco excelsae-Fraxinetum oxycar pae). Заливни гори с 
участие на Quercus robur, Fraxinus oxycarpa и Ulmus minor и наличие на лиани. Видовият 
състав на съобществата е богат, а вертикалната структура е сложна. Тревната покривка е с 
непостоянен състав, зависещ от локални особености и динамични процеси. 
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Б) Влажни низинни дъбови гори - асоциация Scutellaria altissimae-Quercetum roboris. 
Високи многоетажни гори, доминирани от Quercus robur или Quercus pedunculiflora и 
участие на лиани, но значително по-малко в сравнение с лонгозните гори. В тревния етаж 
видовото разнообразие е сравнително по-малко, участват редица ранно-пролетни видове. 
B) Тракийски гори от Quercus pedunculiflora. Представляват най-сухия вариант на 
низинните влажни дъбови гори. Това са съобщества от Quercus pedunculiflora или с 
преобладаване на този вид в равнините, главно върху смолници и по-рядко върху 
черноземи. В повечето случаи са стари гори. Обикновено са сравнително малки по площ и 
са заобиколени от селскостопански територии. 
Растения: 
A) Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, Fraxinus oxycarpa, F. pallisiae, Populus nigra, P. 
alba, Alnus glutinosa, Prunus padus, Smilax excelsa, Periploca graeca, Humulus lupulus, Vitis 
vinifera ssp. sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Poa sylvicola, Brachypodium 
sylvaticum, Geum urbanum, Galium aparine, Scilla bithynica, Leucojum aestivum, Fritillaria 
pontica, Urtica dioica, Parietaria officinalis, Rumex sanguineus, Stellaria media. 
Б) Quercus robur, Q. pedunculiflora, Q. cerris, Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, Tilia spp., Acer 
tataricum, Scilla bifolia, Anemone ranunculoides, Ranunculus ficaria, Polygonatum 
ssp., Viola odorata, Ranunculus constantinopolitanus, Geum urbanum, Buglossoides 
purpurocaerulea, Scutellaria altissima, Urtica dioica, Smyrnium perfoliatum. 
B) Quercus pedunculiflora, Acer tataricum, A. campestre, Ulmus minor, Quercus cerris, 
Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Geum urbanum, Dactylis glomerata, Alliaria petiolata, 
Galium aparine, Arum elongatum, Buglossoides purpurocaerulea. 
A) Долините на някои реки, вливащи се в Черно море - Камчия, Батова, Ропотамо, 
Дяволска, Велека и Резовска; по-ограничено по Тунджа, Марица. 
Б) Малки, изолирани горски масиви в Дунавската равнина, Лудогорието. 
B) Изолирани масиви в Тракийската равнина и Тунджанската низина. Такива са: Айтоска 
кория, Юлевска кория в Казанлъшко, кориите в Сливенско и Новозагорско, гората 
Чекерица край Пловдив и др. 
 
Такива или подобни гори отсъстват в периметъра между териториите, предмет на 
планиране в разглеждания ОУП и границите на защитените зони.  При това положение не 
се очаква да бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху 
хабитат 91 FO, е както следва:             

Таблица 5.18 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 91F0. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
•••• 91GO Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus /само в ЗЗ „Ломовете/ 
1) Мезофилни гори с доминиране на Carpinus betulus и/или Quercus petraea agg. върху 
колувиални – свлечени от горната част на хълмовете, свежи, плитки почви, на варовикова 
основа. Те се срещат на сенчести, влажни склонове и долове, в суходолията и каньоните на 
Северна България. Имат характер на интразонална растителност в пояса на ксеротермните 
дъбови гори, защото са силно фрагментирани и сa на малка надморска височина (150-500 м 
н.в.). В състава им участват, както типични мезофилни видове от съюза Carpinion, така и по-
ксерофитни видове от околните дъбови гори. 
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2) Растения: Carpinus betulus, Quercus petraea agg. (вкл. Quercus daleschampii), Q. robur, Q. 
cerris, Tilia cordata, Acer campestre, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Carex pilosa, Euphorbia 
amygdaloides, Symphytum tuberosum, Dentaria bulbifera, Glechoma hirsuta, 
Festuca heterophylla, Evonymus verrucosus, Sorbus torminalis, Galium pseudaristatum, Viola 
mirabilis, V. reichenbachiana, Convallaria majalis, Hedera helix, Galanthus elwesii, Lathyrus 
vernus, Doronicum orientale, Corydalis spp., Anemone ranunculoides. 
 
Разпространени са в Северна България - Предбалкана, южните части на Дунавската равнина 
и в Лудогорието, по-рядко на други места в страната. 

 
Такива или подобни гори отсъстват в периметъра между териториите, предмет на планиране 
в разглеждания ОУП и границите на защитените зони.  При това положение не се очаква да 
бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 91GO, 
е както следва:                                                                                                                            

Таблица 5.18 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 91GO. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
•••• 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 
1) Разредени, ксерофитни дъбови гори, доминирани от Quercus pubescens върху много сухи 

(често с южно изложение) места със скелетни, плитки почви на варовикова основа, която 
се разкрива като различни по големина скални блокове. Заради континенталните условия и 
антропогенното влияние, горите са предимно фрагментарни и имат храсталачен облик. 
Видовият им състав е богат, често включва сухолюбиви видове от ксеротермните пасища 
или окрайнините на горите. Това местообитание е свързано с варовиковите възвишения на 
местата с континентален климат. 

2) Растения: Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. frainetto, Q. cerris, Fraxinus ornus, Acer 
monspessulanum, Carpinus orientalis, Sorbus domestica, Cornus mas, Geranium sanguineum, 
Pyrus pyraster, Buglossoides purpurocaerulea, Campanula bononiensis, Filipendula 
vulgaris, Carex michelii, Euphorbia polychroma, Lactuca quercina, Limodorum abortivum, 
Acanthus balcanicus, Orchis purpurea, O. simia, Paeonia peregrina, Dictamnus albus, Scorzonera 
hispanica, Echniops sphaerocephalus, Laser trilobum, Helleborus odorus, Althaea canabina, 
Chamaecytisus albus, Potentilla micrantha, Pulmоnaria mollis, Tanacetum corymbosum, Viola 
suavis, V. hirta. 
Разпространени са в Северна България – Предбалкана и части от Дунавската равнина, 
Североизточна България, предпланините и ниските планини на Западна България. 
 
Такива или подобни гори отсъстват в периметъра между териториите, предмет на 
планиране в разглеждания ОУП и границите на защитените зони.  При това положение не 
се очаква да бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху 
хабитат 91H0, е както следва:                              
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Таблица 5.19 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 91H0. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
•••• 91I0 Евро-сибирски степни гори с Quercus spp./само в ЗЗ „Ломовете“/ 
Ксеротермни дъбови гори, доминирани от Quercus cerris, a на Добруджанското плато - от 
Quercus pedunculiflora. Срещат се в регионите с най-континентален климат. Във видовия им 
състав участват както типични за ксеротермните дъбови гори елементи, така и някои 
лесостепни елементи. 
Растения: Quercus cerris, Q. pubescens, Q. pedunculiflora, Q. petraea, Acer campestre, A. 
tataricum, Sorbus domestica, Cotinus coggygria, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, 
Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Rhamnus catharticus, 
Ulmus minor, Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, Dactylis glomerata ssp. 
aschersoniana, Geum urbanum, Latyrus niger, Lychnis coronaria, Trifolium campestre, 
Polygonatum latifolium, Pulmonaria mollis, Tanacetum corymbosum, Crocus flavus, Iris sintenisii, 
Vincetoxicum hirundinaria. 
Разпространени са основно върху льосовите повърхнини на Дунавската равнина (асоциация 
Cotino-Quercetum cerris) и Североизточна България върху деградирали черноземни почви. 
 
Такива или подобни гори отсъстват в периметъра между териториите, предмет на планиране 
в разглеждания ОУП, и границите на защитените зони.  При това положение не се очаква да 
бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 91I0 е 
както следва:                                                                                                                                

Таблица 5.20 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 91I0. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
•••• 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори /само в ЗЗ „Ломовете“/  
Субконтинентални   ксеротермни   дъбови   гори,   доминирани  основно  от  Quercus  
cerris  и Q.   frainetto. Формират ксеротермния дъбов пояс между 150 - 600 (800) м в цялата 
страна. Формират плавни преходи с евросибирските степни гори (91I0) в Северна 
България, с горите на космат дъб в Южна България; и с източния бук в Странджа и 
Източна Стара планина.Срещат се на сухи, но сравнително богати сиви горски и канелени 
почви. Флористичният им състав е разнообразен и зависи от екологичните условия. 
Условно могат да бъдат разделени на три групи: 
А) Континентални смесени дъбови гори – срещат се по местата с континентален и 
преходно-континентален климат. 
Б) Субсредиземноморски смесени дъбови гори – те са разпространени в южните части на 
страната и в състава им участват много средиземноморски елементи. 
В) Евксински гори на Quercus polycarpa – разпространени са само в Странджа и Източна 
Стара планина. В състава им участват много вечнозелени видове. 
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Такива или подобни гори отсъстват в периметъра между териториите, предмет на 
планиране в разглеждания ОУП, и границите на защитените зони.  При това положение не 
се очаква да бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху 
хабитат 91M0, е както следва:                                                                                                                               

  Таблица № 5.21 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 91 М0. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 
•••• 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа  

1.1   Ксерофитни до мезоксерофитни гори с доминиране на Tilia tomentosa, 
разпространени в континенталните региони на Северна България. Срещат се главно в 
хълмистите равнини и в предпланините – най-големи са масивите в Лудогорието, на 
северни и източни склонове върху разнообразна основа: льос, варовик и др. На места 
липата вторично е разширила разпространението си основно в резултат на 
избирателното изсичане на дъбовете - Quercus cerris, Q. petraea agg., Q. robur, с които 
често образуват смесени ценози. В състава на тези гори влизат както ксеротермни 
видове от разред Quercetalia (Helleborus odorus, Ligustrum vulgare), така и по-
мезофилни от разред Fagetalia и съюз Carpinion (Scilla bifolia, Staphylea pinnata). 
 

1.2   Растения: Tilia tomentosa, Quercus ceris, Q. robur, Fraxinus ornus, Staphylea pinnata, 
Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Melica uniflora, Hedera helix, Helleborus odorus, 
Corydalis spp., Polygonatum odoratum, Convallaria majalis, Galanthus elwesii, Gagea 
minima, Scilla bifolia, Anemone ranunculoides, Isopyrum thalictroides. 
 

Разпространени са в Северна България – главно Лудогорието и Дунавската равнина 91Н0, 
91М0. Това местообитание не включва съобществата, в които сребролистната липа участва 
като примес при доминиране на други дървесни видове. 
 
Такива или подобни гори отсъстват в периметъра между териториите, предмет на планиране 
в разглеждания ОУП, и границите на защитените зони. При това положение не се очаква да 
бъдат засегнати от реализацията му и очакваната степен на въздействие върху хабитат 91Z0 е 
както следва:                                                                                                                             

Таблица 5.22 
 Оценка на степента на въздействие на ИП  върху 

местообитание 91ZO. 

Въздействие (степен) 
Параметри 

Обща площ Качество Видов състав Перспективи 
Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ОУП (строителство + 

експлоатация) 
0 0 0 0 

 

5.1.2 Очаквани влияния и степен на въздействие върху ихтиофауната предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000232 ,,Батин” и ЗЗ BG0000608 „Ломовете”.  

Реализацията на разглеждания ОУП не е свързана със заустване на непречистени отпадъчни 
води. При спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците, не се очаква 
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въздействие от реализацията на ОУП върху местообитанията и популацията на видовете 
риби, предмет на опазване. Обобщеното въздействие върху рибите, включени в предмета на 
опазване, съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица 
№ 5.36, е както следва: 

Таблица № 5.23 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 
Вид Оценка за степента на 

въздействие 
Малка вретенарка Zingel streber 0 Липсва въздействие. 
Голяма вретенарка Zingel zingel 0 Липсва въздействие. 
Черна  (балканска) мряна Barbus meridionalis 0 Липсва въздействие. 
Распер  Aspius aspius 0 Липсва въздействие. 

Европейска горчивка  
(Rhodeus sericeus 
amarus) 

0 Липсва въздействие. 

Балканска кротушка  Gobio kessleri 0 Липсва въздействие. 
Белопера кротушка  Gobio albipinnatus 0 Липсва въздействие. 
Обикновен щипок  Cobitis taenia 0 Липсва въздействие. 
Украинска минога  Eudontomyzon mariae 0 Липсва въздействие. 
Високотел бибан  Gymnocephalus baloni 0 Липсва въздействие. 

Ивичест бибан  
Gymnocephalus 
schraetzer 

0 Липсва въздействие. 

Виюн Misgurnus fossilis 0 Липсва въздействие. 
Сабица Pelecus cultratus 0 Липсва въздействие. 

 

5.1.3  Очаквани влияния и  степен на въздействие върху херпетофауната, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ BG0002024 
„Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете”.  

Клас Земноводни (Amphibia): 

– 1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina). Типичен вид, широко разпространен.  В 
териториалния обхват на новопроектираните устройствени зони видът не бе установен, но 
вероятно може да се срещне в територии на потенциални местообитания. Не се очаква 
въздействието да доведе до промяна на ПС на вида в рамките на ЗЗ. Не се получава 
фрагментиране на потенциални местообитания. 
 

– 1993 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus) Видът е отбелязан като наличен (Р). В 
териториалния обхват на проектираните нови устройствени зони видът не бе установен, но 
вероятно може да се срещне в територии на потенциални местообитания. Не се очаква 
въздействието да доведе до промяна на ПС на вида в рамките на ЗЗ. Не се получава 
фрагментиране на потенциални местообитания. 
 

– 1171 Голям гребенест тритон  (Triturus karelinii). В териториалния обхват на проектираните 
нови устройствени зони видът не бе установен, но вероятно може да се срещне в територии 
на потенциални местообитания. Не се очаква въздействието да доведе до промяна на ПС на 
вида в рамките на ЗЗ. Не се получава фрагментиране на потенциални местообитания. 

 
Реализацията на разглеждания ОУП не е свързана със заустване на непречистени отпадъчни 
води. При спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците, не се очаква 
въздействие от реализацията на ОУП върху местообитанията и популацията на видовете 
земноводни, предмет на опазване в защитените зони. Обобщеното въздействие върху 
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земноводните - предмет на опазване, съгласно матрицата за оценка на степента на 
въздействие, представена в Таблица № 5.24 е както следва: 

 
Таблица № 5.24 

ЗЕМНОВОДНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 
Вид Оценка за степента на въздействие 

Червенокоремна бумка Bombina bombina 0 Липсва въздействие. 
Добруджански тритон Triturus dobrogicus 0 Липсва въздействие. 
Голям гребенест тритон Triturus karelinii 0 Липсва въздействие. 
 
Клас Влечуги ( Reptilia ):   
 
– 1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).  В района на най-близката до ЗЗ 
територия, подлежаща на ново устройствено планиране, видът липсва поради отсъствието на 
подходящи водни биотопи. В териториите, контактни на границите на ЗЗ BG0000608 
„Ломовете“ и ЗЗ BG0000232 „Батин“, също липсва. В новопроектираните устройствени зони 
/Од2, Од1, Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха и касае части от землищата на с.с. 
Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево /0,28 % от ЗЗ BG0000608 
„Ломовете“/ и предвиденото трасе на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,91 % от ЗЗ BG0000232 
„Батин“/ видът не се среща и те не са определени като потенциални местообитания. 

 
– 1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) Видът е определен като много рядък. В 
териториалния обхват на новопроектираните устройствени зони видът не бе установен. В 
новопроектираните устройствени зони /Од2, Од1, Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха 
и касае части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево 
/0,28 % от ЗЗ BG0000608 „Ломовете“/ и предвиденото трасе на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,91 
% от ЗЗ BG0000232 „Батин“/ видът не се среща и те не са определени като потенциални 
местообитания.   
 
– 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) Видът е определен като рядък. В 
териториалния обхват на новопроектираните устройствени зони видът не бе установен. В 
новопроектираните устройствени зони /Од2, Од1, Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха 
и касае части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево 
/0,28 % от ЗЗ BG0000608 „Ломовете“/ и предвиденото трасе на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,91 
% от ЗЗ BG0000232 „Батин“/ видът не се среща и те не са определени като потенциални 
местообитания.   
 
– 1279 Ивичест смок (Еlaphe quatuorlineata) Популацията на вида се оценява като налична. 
В териториалния обхват на новопроектираните устройствени зони видът не бе установен. В 
новопроектираните устройствени зони /Од2, Од1, Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха 
и касае части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево 
/0,28 % от ЗЗ BG0000608 „Ломовете“/ и предвиденото трасе на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,91 
% от ЗЗ BG0000232 „Батин“/ видът не се среща и те не са определени като потенциални 
местообитания.   

 
Реализацията на предвижданията на ОУП не е свързана със заустване на непречистени 
отпадъчни води. При спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците не се 
очаква въздействие от реализацията на ОУП върху местообитанията и популацията на 
видовете влечуги, предмет на опазване в защитените зони. Обобщеното въздействие върху 
влечугите - предмет на опазване, съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие, 
представена в Таблица № 5.25, е както следва: 
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Таблица № 5.25 

ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 
Вид Оценка за степента на 

въздействие 
Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis 0 Липсва въздействие. 
Шипобедрена костенурка Testudo graeca 0 Липсва въздействие. 
Шипоопашата костенурка Testudo hermanni 0 Липсва въздействие. 
Ивичест смок Еlaphe quatuorlineata 0 Липсва въздействие. 
 

5.1.4  Очаквани влияния и степен на въздействие върху бозайниците, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  

 Разред Прилепи (Chiroptera): 

Новопроектираните устройствени зони /Од2, Од1, Соо, Озс и Оз/, в землищата на Старо 
Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево основно ще се реализират непосредствено 
до границите на населените места (с изкл. на зоната за къмпинг Од1 северозападно от 
с.Сваленик) и реализирането на дейности в обхвата на тези устройствени зони, както и на 
ОУП няма да доведе до трайна промяна на естествените характеристики и общата площ на 
потенциалните ловни местообитания на видовете прилепи в ЗЗ. Устройствените зони не 
могат да бъдат считани за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията на вида. Пространствената фрагментация е с незначително въздействие и 
няма да предизвика структурни промени в популацията. Не се прекъсват трайно характерни 
ландшафтни елементи, използвани от вида по време на миграции в зоната. Дейностите в 
устройствените зони не засягат убежища на вида и са без пряко въздействие върху индивиди. 

Реализацията на път II-52 не се очаква да се отрази неблагоприятно на местообитанията или 
популацията на видовете прилепи, предмет на опазване в ЗЗ „Батин“. На схемите, изготвени 
като елемент от проекта „Картиране на природни местообитания, Фаза I“, пътят, предмет на 
доизграждане, е отбелязан като съществуващ, т.е. не се очаква доизграждането му да 
представляват непреодолима пречка при полета на индивидите и да предизвика бариерен 
ефект при използване на потенциалните ловни местообитания. 

Обобщеното въздействие върху прилепите, предмет на опазване, съгласно матрицата за 
оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.26, е както следва: 

 
Таблица № 5.26 

ПРИЛЕПИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 
Вид Оценка за степента на 

въздействие 
Широкоух прилеп Barbastella barbastellus 1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 
Дългоух нощник Myotis bechsteini 1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 
Остроух нощник Myotis blythii 1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 
Трицветен нощник Myotis emarginatus 1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 
Голям нощник Myotis myotis 1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 
Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum 1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 
Малък подковонос Rhinolophus hipposideros 1 Дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. 
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Подковонос на Мехели Rhinolophus mehelyi 1 Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие. 

Средиземноморски 
подковонос 

Rhinolophus blasii 1 Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие. 

Южен подковонос Rhinolophus euryale 1 Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие. 

 
Разред Хищници (Carnivora): 

- 1355 Видра (Lutra lutra, Linnaeus, 1758). В обхвата на новопроектираните устройствени 
зони видът не се среща. В близост до УЗ Од1 в землището на с.Сваленик, но без да се засяга, 
се намира ефективно местообитание на вида. С цел недопускане на косвено въздействие, 
препоръчително е за тази УЗ да се въведе изискване да не се допуска реализиране на 
допустимото с ОУП в този тип Устройствени зони  изграждане на приемна сграда, инфо и 
посетителски център и други трайни обекти.    

Реализацията на разглеждания ОУП не е свързана със заустване на непречистени отпадъчни 
води. При спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците, не се очаква 
въздействие от реализацията на ОУП върху местообитанията и популацията на видрата в ЗЗ.  
 
– 2609 Добруджански среден хомяк (Mesocricetus newtoni) – резултатите от проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и 
видове“ – фаза 1 показват, че потенциалните местообитания на вида са повече, отколкото в 
границите на ЗЗ и в този смисъл не следва да се очаква реализацията на ОУП да се отрази по 
какъвто и да е начин на местообитанията на вида в ЗЗ или на популацията му в района.  
 
-  1335 Лалугер (Spermophilus citellus)  
Регистрирано присъствие на вида се наблюдава в границите на ЗЗ „Ломовете“, извън 
границите на община Иваново, с изключение на района на с. Щръклево и с Божичен. 
Новопоректираните устройствени зони не засягат оптимално или субоптимално ефективно 
заети местообитания. 
 
- 2635 Пъстър пор (VORMELA PEREGUSNA, GULDENSTAEDT, 1770). 
Видът не е регистриран с преки методи. Не са получени данни за присъствието на вида и 
чрез анкетен метод, поради което картата за ефективното местообитание не е приложима за 
тази зона. Новите устройствени зони не засягат потенциални местообитания. 
 
- 1352 Европейски вълк (Canis lupus) Ефективно заети местообитания на вида са 
разположени в района на с.Нисово. В техният обхват, както и в близост до тях не се 
предвиждат нови устройствени зони.  
 
- 2633 Степен пор (Mustela eversmanii).   
Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
на вида в ЗЗ или на популацията му в района. В обхвата на новопроектираните устройствени 
зони, чиято обща площ е 40.86ха и касае части от землищата на с. с. Старо Иваново, Табачка, 
Сваленик, Червен и Щръклево /0,28 % от ЗЗ BG0000608 „Ломовете“/ е малко вероятно да се 
срещне въпреки, че в близост са разположени потенциални местообитания на вида.  
 
Обобщеното въздействие върху хищниците, включени в предмета на опазване на ЗЗ 
BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 „Ломовете” съгласно матрицата за оценка на степента на 
въздействие, представена в Таблица № 5.27, е както следва: 
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Таблица № 5.27 

ХИЩНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 
Вид Оценка за степента на 

въздействие 

Видра Lutra lutra 1 
Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие 

Европейски вълк Canis lupus 0 Липсва въздействие. 
Лалугер Spermophilus citellus 0 Липсва въздействие. 
Степен пор  Mustela eversmanii 

1 
Дейността има много слабо 
отрицателно въздействие 

Пъстър пор Vormela peregusna 0 Липсва въздействие. 

 

5.1.5 Очаквани влияния и  степен на въздействие върху безгръбначните животни  
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 ,,Батин” и ЗЗ BG0000608 „Ломовете”  

- 1093 Бисерна мида (Unio crassus). Видът е отбелязан като рядък. Регистрация на вида има в 
района на с. Бесарбово и с.Червен. Реализацията на разглеждания ОУП не е свързана със 
заустване на непречистени отпадъчни води. При спазване на нормативните изисквания за 
третиране на отпадъците, не се очаква въздействие от реализацията на ОУП върху 
местообитанията и популацията на вида в ЗЗ. Новопроектираните устройствени зони не са 
определени като потенциални местообитания на вида и не могат да предизвикат бариерен 
ефект.  

 
- 1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo). Видът е рядък. Регистриран е извън границите на 
община Иваново. Новите устройствени зони, както и път II-52, не засягат потенциални и 
оптимални местообитания на вида.  Не се очаква бариерен ефект 
 
-1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus). Видът е рядък. Регистриран е извън територията на 
община Иваново. Новите устройствени зони не засягат потенциални и оптимални 
местообитания на вида.  
 
 - 1089 Буков сечко (Morimus funereus). Видът е рядък. В ЗЗ „Ломовете“ е регистриран извън 
границите на общината. В ЗЗ „Батин“ не е регистриран, респ. въздействие върху вида от 
новопроектираните устройствени зони и пътя няма.   
 
-1087 Алпийска розалия (Rosalia alpine). Видът е рядък. Няма регистрации и наличие на 
местообитания и в двете зони. Въздействие не се очаква.  

 
- 4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)  Видът е много рядък. В „Батин“ няма 
потенциални местообитания на този вид. В ЗЗ „Ломовете“ видът не е регистриран и няма 
ефективно заето местообитание. Новите устройствени зони не засягат потенциални 
местообитания.  

 
- 1078 Calimorpha quadripunctaria Видът е рядък. Регистриран е в ЗЗ „Ломовете“, в района на 
с. Табачка,  извън границите на новопроектирани устройствени зони. Не се очаква 
реализацията на ОУП да се отрази на популацията на вида.   

 
- 1060 Лицена (Lycaena dispar) Видът е рядък. До края на 2012г. няма геореферирани 
находища.  
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– 1016 Вертиго (Vertigo moulinsiana) Видът е рядък. Не е регистриран в границите на зоната 
/ЗЗ „Ломовете“/ и няма установени геореферирани находища до 2012г. Не са установени 
екземпляри. Новите устройствени зони на плана не засягат потенциални местообитания. 
 
- 4011 Bolbelasmus unicornis – Това е т. нар. бръмбар еднорог, който е много рядък вид. Не е 
регистриран. Не са установени геореферирани находища до края на 2012г. Общата площ на 
подходящо местообитание е 0 ха. Новопроектираните устройствени зони не засягат 
потенциални местообитания.  

 
– 4045 Coenagrion ornatum. Видът е рядък. Регистриран е извън територията на община 
Иваново.  

Обобщеното въздействие върху безгръбначните - предмета на опазване, съгласно матрицата 
за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.28 е както следва: 

Таблица № 5.28 
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 
Бисерна мида Unio crassus 0 Липсва въздействие. 
Обикновен сечко Cerambyx cerdo 0 Липсва въздействие 
Бръмбар рогач Lucanus cervus 0 Липсва въздействие  
Буков сечко Morimus funereus 0 Липсва въздействие. 
Алпийска розалиа Rosalia alpina 0 Липсва въздействие. 
Лицена Lycaena dispar 0 Липсва въздействие. 
Ивичест теодоскус Theodoxus transversalis 0 Липсва въздействие. 
Вертиго  0 Липсва въздействие. 
 Bolbelasmus unicornis 0 Липсва въздействие. 
Ценагрион Coenagrion ornatum 0 Липсва въздействие. 

 

5.1.6 Очаквани влияния и степен на въздействие върху растенията,  предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000608 „Ломовете”    

В стандартния Натура 2000 формуляр за зоните  са описани следните видове растения, които 
са предмет на целенасочено опазване: 

-  4067 Червено усойниче (Echium russicum)  - за частта от ЗЗ „Ломовете“, поадаща в 
границите на община Иваново не са установени популации на вида, както и потенциални 
местообитания. 
 
- 2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) Видът е рядък. Регистриран е в 
района на с. Нисово и с. Сваленик. Новопроектираните устройствени зони не са определени 
като потенциални местообитания. Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази на 
популацията на вида в ЗЗ и извън нея. 

5.1.7.  Очаквани влияния и  степен на въздействие върху птиците, предмет на опазване 
в ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете”.       
  
- A215 Бухал - Bubo bubo Linnaeus, 1758. Видът се среща в тази част на страната, като 
двойките най-често гнездят по непристъпни скални масиви в околните планини. За индивиди 
на вида, откритите територии в тази част биха могли да представляват евентуално част от 
хранителната им база. Тъй като ОУП запазва откритите площи в съществуващото им 
състояние, не се очаква намаляване на хранителната база. Колкото до потенциалните 
гнездови местообитания на вида в тази част на страната, реализацията на ОУП не обхваща 
непристъпни скални масиви, поради което няма да засегне потенциалните гнездови 
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местообитания на този вид. Следователно, реализацията на ОУП не предполага значими 
негативни влияния върху състоянието на вида в тази част на страната. Не се очаква 
реализацията на ОУП да се отрази отрицателно на местообитанията или популацията на вида 
в границите на ЗЗ и извън тях. 

 
- A246 Горска чучулига - Lullula arborea Linnaeus, 1758. В зона „Ломовете“ индивиди са 
регистрирани както през гнездовия период, така и през периодите на сезонните миграции, 
като по време на пролетни миграции, индивиди са били регистрирани и в населени места в 
района. За вида, откритите територии (терени, площи) в района представляват както 
хранителни, така и гнездови местообитания. Реализацията на ОУП няма да се отрази 
негативно на хранителната база на вида по време на сезонните миграции в тази част на 
страната.  
 

- A224 Козодой - Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758.  В тази част на страната присъствие 
на индивиди, макар и рядко, е регистрирано на различни места във възрастни и 
средновъзрастни широколистни гори (възрастните индивиди ловуват, летейки, обикновено 
ниско или невисоко над земната повърхност, както в открити и в полуоткрити територии, 
така и над гори, в т. ч. и сред гори, но сред такива с проредена дървесна растителност). В 
обхвата на ОУП  съществуват подходящи местообитания за гнездене и хранене, но те не се 
засягат от новопроектираните устройствени зони.  
 
– A122 Ливаден дърдавец Crex crex Linnaeus, 1758. Върху територията на общината 
присъствие на индивиди е регистрирано най-често през периодите на сезонните миграции, 
по-често през есенните, като такова е съобщавано и от специалисти, природолюбители, 
местни ловци. Обитава влажни ливади в близост до водоеми. В ЗЗ „Ломовете“ са установен 
между 8 и 18 индивида. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ гнездят 6 двойки. Вида не е установен в 
обхвата на новопроектираните УЗ  при теренните проучвания. ОУП не предвижда 
застрояване на естествени сенокосни ливади около реки и водоеми. Не се очаква 
реализацията на ОУП /новопроектираните устройствени зони/ да засегнат местообитанията 
на вида и/или негови популации. 
 
-A234 Сив кълвач - Picus canus Gmelin, 1788. В ЗЗ „Ломовете“ са установени 24 постоянно 
обитаващи двойки. Вида не е регистриран в ЗЗ „Рибарници Мечка“. При теренните 
проучвания на новите устройствени зони вида не е установен. Не се очаква реализацията на 
плана да се отрази на местообитанията или популацията на вида в границите на ЗЗ и извън 
тях. 

-A236 Черен кълвач – Dryocopus martius. Гнезди в стари широколистни, иглолистни и 
смесени гори в територии с н.в. до 2000м. Постоянен вид, предпочита по-разредени и стари 
гори. Уязвим вид, включен в Червената книга на България. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ е 
установена 1 двойка, а в ЗЗ „Ломовете“ – 13 двойки. Териториите, предмет на нови УЗ не 
попадат в потенциални местообитания на вида. Териториите за ново строителство в обхвата 
на плана не предоставят подходящи условия за вида, тъй като не засягат стари горски 
масиви, предпочитани от вида. Не се очакват преки или косвени въздействия като 
унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на 
птици или влошаване на съседни местообитания.  
 
-A338 Червеногърба сврачка - Lanius collurio Linnaeus, 1758. В ЗЗ „Ломовете“ гнездят 575 
двойки, а в ЗЗ „Рибарници Мечка“ – 26.  Обитава открити места храсти и редки групи 
дървета. Гнезди ниско по храстите  и дърветата, в овощни градини и дворове на градове, села 
и покрай пътища, вкл. в дворове на промишлени предприятия, складови бази и пр. 
Числеността й е равномерна и висока в цялата страна, поради което е вън от опасност.   
Очаква се реализацията на ОУП да има краткосрочно слабо отрицателно въздействие върху 
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местообитанията на вида в обследваната територия по време на строителството. В резултат 
от предвиденото озеленяване с дървесна и храстова растителност покрай пътищата е 
възможно положително въздействие върху вида. 

- А511 Ловен сокол (Falco cherrug). В ЗЗ „Ломовете“ е установена 1 гнездеща двойка, в ЗЗ 
„Рибарници Мечка“ видът не е установен. Гнезди по скали и дървета. Териториите, 
определени за  нови устройствени зони в ОУП не са ползвани като гнездово местообитание 
на вида и не представляват част от хранителните му местообитания, тъй като индивидите на 
този вид ловуват главно в обширни открити и полуоткрити територии. Не се очакват преки 
или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на местообитания, смъртност 
на индивид, прогонване на птици.  
 

- А080 Орел змияр  (Circaetus gallicus).  Регистриран е, в т. ч. и като гнездещ, в различни 
части на страната - в равнинни, предпланински и нископланински части. В ЗЗ „Рибарници 
Мечка“ видът не е установен. В ЗЗ „ломовете“ са установени 19 индивида. Двойките гнездят 
по високи дървета, обикновено в гори и в гористи територии, но индивидите ловуват в 
открити и полуоткрити територии, в скални и каменисти терени, в проредени гори, в т. ч. с 
поляни, просеки, сечища, но не и в гъсти горски или храсталачно-горски участъци. Гнездещ 
прелетник. Храни се основно с влечуги, но и със земноводни, дребни бозайници, насекоми.  

Наличието на дървесна растителност в обхвата на ОУП предполага ползване на последната 
за кацане (за почивка или и нощуване) на индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, а евентуално и за 
гнездене, но с малка степен на вероятност. Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по 
какъвто и да е начин на местообитанията или популацията на вида. 
 
- A091 Скален орел  (Aquila chrysaetos) – в ЗЗ „Ломовете“ са установени 4 индивида, а в ЗЗ 
„Рибарници Мечка“ – 2 индивида. Гнезди по високите части на планините. Откритите 
планински хабитати са трофично местообитание на вида. Териториите за нови УЗ не 
попадат в потенциално или ефективно трофично или гнездово местообитание на вида. 
Районът не предоставя подходящи условия за вида, тъй като липсват скални местообитания 
предпочитани от вида. Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или 
фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или 
влошаване на съседни местообитания. Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по 
какъвто и да е начин на местообитанията или популацията на вида. 
 
- A096 Черношипа ветрушка  (Falco tinnunculus) – установенr са 32 броя от вида в ЗЗ 
„Ломовете“. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ видът не е установен. Това е един от видовете 
грабливи птици с най-висока численост у нас – между 4000 и 7500 двойки. Гнезди по скали, 
дървета и ел-стълбове. Видът е уязвим от сблъсък с движещите се превозни средства. 
Възможна е смъртност на индивиди по време на строителство и други дейности в обхвата на 
ОУП и в територии, преминаващи в близост до подходящи за вида местообитания. В 
процеса на прилагане на плана е възможно въздействие, което се оценява като пряко, 
незначително, вследствие загуба на подходящи местообитания извън зоните. 
 
- A086 Малък ястреб  (Accipiter nisus) – установени са 35 индивида в ЗЗ „Ломовете“ и 1 
двойка – в ЗЗ „Рибарници Мечка“.  
Териториите, предмет на нови УЗ, не предоставят подходящи условия за вида, тъй като 
липсват местообитания, предпочитани от него – иглолистни  и широколистни смесени гори. 
Не се очакват преки или косвени въздействия като унищожаване или фрагментация на 
местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици или влошаване на съседни 
местообитания. Не се очаква реализацията на плана да окаже негативно въздействие върху 
местообитанията или популацията на вида в ЗЗ. 
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- A087 Обикновен мишелов  (Buteo buteo) – Вида е широко разпространен, с висока 
численост. В ЗЗ „Ломовете“ са установени 21 двойки от вида, а в ЗЗ „Рибарници Мечка“ – 1 
двойка. Териториите, определени за нови устройствени зони в обхвата на ОУПО не засягат 
потенциални и/или ефективни трофични местообитания на вида. Не се очаква реализацията 
на плана да окаже негативно въздействие върху местообитанията или популацията на вида. 

 
– А072 Осояд (Pernis apivorus). Вид с европейски тип разпространение. Предпочита 
високостъблени широколистни гори, но гнезди и в смесени и иглолистни гори в близост до 
открити пространства. В ЗЗ „Ломовете“ е с численост 129 индивида  и 10 гнездещи двойки. В 
ЗЗ „Рибарници Мечка“ е установена 1 гнездеща двойка. В обхвата и в близост до 
новопроектираните устройствени зони в ОУП гнездене на двойки или индивиди не е 
регистрирано, като освен това, липсват и съобщения за такова. Не се очаква реализацията на 
ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията или популацията на вида. 
 
- A379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana Linnaeus, 1758). Европейско-туркестански 
вид, разпространен почти в цяла Европа, Мала и Средна Азия. Гнездящ прелетен вид. В 
България са установени между 25000 и 75000 /Янков, 2007г/. Обитава храсталаци, тревни 
съобщества, ниви, лозя, поляни, покрайнини на гори, овощни градини и други. В ЗЗ 
„Ломовете“  са установени са 240 гнездещи двойки и 3 гнездещи двойки в ЗЗ „Рибарници 
Мечка“. Тъй като от откритите територии в района, реализацията на отделните елементи на 
ОУП ще засегне твърде и дори пренебрежимо малка част, това няма да се отрази негативно 
на хранителната база на преминаващите по време на сезонните им миграции през тази част 
на страната индивиди. Предвижданията на ОУП имат непряко незначително въздействие 
върху вида, вследствие безпокойство.  
  
-A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis Linnaeus, 1758). Видът гнезди в дупки по бреговете 
на реки, язовири, рибарници, старици на реки и др. Постоянен вид у нас с размер на 
популацията 1000-2000 двойки. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 2 двойки и 16 
двойки – в ЗЗ „Ломовете“. Не е установен по време на теренните проучвания на 
териториите, предмет на нови УЗ. Новите УЗ, намиращи се в близост до крайречни 
местообитания /напр. Од2 до НАР „Скални манастири“-Иваново/ могат да окажат непряко 
незначително въздействие върху вида вследствие безпокойство.     

 
A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria Bechstein, 1795). В района индивиди са 
регистрирани най-често през периоди на сезонни миграции – отседнали временно в района и 
хранещи се индивиди в открити, храсталачни и храсталачно-горски територии. В ЗЗ 
„Ломовете“ са установени 53 гнездещи двойки. Видът не е предмет на опазване в ЗЗ 
„Рибарници Мечка“. Тъй като от откритите територии с дървениста растителност в тях, в т. 
ч. храсталачни и храсталачно-горски терени в района и върху територията на ЗЗ, 
реализацията на ОУП ще засегне твърде и дори пренебрежимо малка част, това няма да се 
отрази негативно на хранителната и гнездовата база на вида по време на сезонни миграции и 
случаи на размножаване на двойки в тази част на страната и в района на населените места и 
ЗЗ. Поради това е възможно в известна степен да се увеличи фактора безпокойство по време 
на строителството и експлоатацията на обектите в резултат на допълнителното антропогенно 
натоварване на района, но извън обхвата на самата ЗЗ. Както е пояснено и при 
червеногърбата сврачка, ако гнездови и едновременно хранителен участък на двойка/двойки 
преди и през гнездовия период на дадена година бъде засегнат от строителните дейности, за 
индивидите на обитаващата го двойка/двойки няма да представлява проблем да заемат такъв 
в по-голяма или по-малка близост до този участък.  Не се очаква реализацията на ОУП да се 
отрази по какъвто и да е начин на местообитанията или популацията на вида. 
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- А089 Малък креслив орел (Aquila pomarina). В България видът е гнездещо-прелетен и 
преминаващ. Гнезди в широколистни гори, в близост до речни долини. Рядък вид. В ЗЗ 
„Ломовете“ са установени 289 индивида, а в ЗЗ „Рибарници Мечка“ – 1 гнездеща двойка. В 
границите на новите устройствени зони не е установен като гнездящ вид. Потенциалните 
локални въздействия върху околната среда при строителството и експлоатацията (шум, 
запрашаване и други) не са в състояние да повлияят пряко, както и в съществена степен 
косвено, върху вида и неговите трофични местообитания.  

 
- A231 Синявица  (Coracias garrulus) Гнездещ прелетник и преминаващ вид, който в 
миналото е наблюдаван почти по цялата страна в равнини и в хълмисти райони и 
предпланини до около 800–1000 м н. в. Понастоящем гнезди в различни части на страната – 
по поречията на големи реки. Най-многобройна е популацията по поречието на р. Дунав. 
Обитава широколистни гори, техните покрайнини, лентовидни гори край реки, открити 
местности с групички дървета, и други местообитания с едроразмерна дървесна 
растителност, скални масиви с удобни за гнездене кухини, оврази, суходолия, земни и 
льосови стени. Гнезди в хралупи на дървета, като вторичен хралупо-гнездник, в кухини в 
скални масиви, в издълбани или разширени от двойките гнездови места в песъчливи или 
льосови брегове. Търси храна в открити територии. В ЗЗ „Ломовете“ са установени 36 
гнездещи двойки, а в ЗЗ „Рибарници Мечка“ – 2 гнездещи двойки. При реализацията на 
предвижданията на ОУП потенциалните локални въздействия върху околната среда при 
строителството (шум, запрашаване и други) не са в състояние да повлияят пряко и косвено 
върху местообитанията на синявицата в ЗЗ и на нейните гнездещи двойки там. 

- A402 Късопръст ястреб  (Accipiter brevipes) У нас се среща основно по поречията на 
големите реки Арда, Марица, Тунджа, Струма, Дунав, техните притоци, както и по 
Черноморието. Гнезди по високи дърветата обикновено в гористи местности в околности на 
реки и други водни обекти основно в ниските части на страната. На територията на страната 
е гнездещ прелетник и преминаващ вид. В ЗЗ „Ломовете“ е регистрирана 1 гнездеща двойка, 
а в ЗЗ „рибарници Мечка“ – 10 индивида. Наличието на дървесна растителност в обхвата на 
ОУП предполага ползване на последната за кацане (за почивка или и нощуване) на 
индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, а евентуално и за гнездене, но с малка степен на вероятност. В 
границите на ЗЗ остават достатъчни по големина залесени площи, както и гористи 
територии. Индивидите на вида търсят хранителни обекти в открити територии, а рядко и в 
проредени части на гори. Потенциалните локални въздействия върху околната среда при 
строителството (шум, запрашаване и други) няма да са в състояние да повлияят пряко и 
косвено върху тези местообитания на вида в ЗЗ. 

- A073 Черна каня  (Milvus migrans) Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти зимуващ 
вид. В миналото е бил сравнително често срещан около реките Дунав, Марица и др., както и 
по Черноморието. През последните години гнездовият комплекс в страната се изчислява на 
130–170 двойки.  През размножителния сезон е най-често по р. Дунав и притоците му, 
поречието на реките Марица, Тунджа и техните притоци, Сакар, Дервенски възвишения. По 
време на скитания и миграции е навсякъде из страната, но по-значима е миграцията по 
Черноморското крайбрежие. Обитава равнинни и хълмисти райони на страната, без 
планинската зона над 1000 м н. в. Има предпочитание към места в близост до влажни зони, 
дори при засилен антропогенен натиск. Гнезди по дървета. В ЗЗ „Ломовете“ са установени 2 
гнездещи двойки, а в ЗЗ „Рибарници Мечка“ – 2 индивида. Териториите, определени за нови 
устройствени зони не попадат в потенциално ефективно трофично или гнездово 
местообитание. Не се очакват преки или косвени въздействия, като унищожаване или 
фрагментация на местообитания, смъртност на индивиди, прогонване на птици. Новите 
устройствени зони ще са с незначително въздействие върху вида.    
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- A339 Черночела сврачка  (Lanius minor) Наблюдава се почти по цялата територия на 
страната. Обитава открити равнини или и нископланински части с единични и групи 
дървета, храсталачни съобщества и петна, ивици дървета, храсти, в т. ч. и такива, мозаечно 
разположени сред тревни площи. Гнезди в корони на дървета и храсти, често и на 
значителни височини (над 4-5 м). Гнездещ прелетник и преминаващ вид. Храни се основно с  
малки на птици и дребни бозайници. В ЗЗ „Ломовете“ са установени 14 гнездещи двойки и 
три гнездещи двойки – в ЗЗ „Рибарници Мечка“. Териториите, предмет на устройствено 
планиране не засягат типични местообитания на вида, но ще има безпокойство по време на 
строителство. Оценява се като непряко, незначително. 
 
- A081 Тръстиков блатар  (Circus aeruginosus) Среща се в открити територии в различни 
части на страната, обикновено с наличието на влажни зони в тях. Обитава открити 
територии, в т. ч. водоеми (блата, езера, реки) и влажни зони, обраснали с гъста висша водна 
растителност (Typha sp., Phragmites sp., Scirpus sp. и др.). По време на миграции и зимуване 
обитава също открити територии. Постоянен, прелетен (преминаващ) и зимуващ вид. Храни 
се с водоплаващи и други водолюбиви птици, влечуги, дребни бозайници и дори риби. В ЗЗ 
„Ломовете“ е установена една гнездеща двойка. Същото се отнася и за ЗЗ „Рибарници 
Мечка“. Потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството 
(шум, запрашаване и други) не са в състояние да повлияят пряко, както и в съществена 
степен косвено, върху най-близко разположените части на ЗЗ. Освен това, съществуващите в 
зоните открити площи са напълно достатъчни за да осигурят с необходимите ресурси 
гнездовия, зимуващия и преминаващия комплекс индивиди на тръстиковия блатар в обхвата 
на плана.       
 
- A092 Малък орел  (Hieraaetus pennatus) У нас се среща само като зимуващ и преминаващ 
вид при сезонни и други миграции.  По време на зимните миграции може да се срещне в 
открити и залесени райони, но като цяло не много силно залесени. Обитава разнообразни 
райони, както открити с наличие на полезащитни пояси, така и гористи, но като цяло слабо 
залесени. В ЗЗ са налице достатъчно подходящи хабитати – естествени и култивирани 
дървесни площи, които да осигурят на вида места за почивка и нощуване, както и подходящи 
условия за хранене и почивка на вида, като такива са налични най-вече в откритите 
територии във вътрешността на зоната. В ЗЗ „Ломовете“ са установени 14 индивида, а в ЗЗ 
„Рибарници Мечка“ – един индивид. Потенциалните локални въздействия върху околната 
среда при строителството (шум, запрашаване и други) не са в състояние да повлияят пряко, 
както и в съществена степен косвено, върху най-близките подходящи за вида местообитания 
в ЗЗ, а съществуващите в защитените зони площи, заети от тревни съобщества, обработваеми 
агроландшафти и широколистни гори, са напълно достатъчни, за да продължат да осигуряват 
с необходимите ресурси за почивка и хранене зимуващия числен комплекс на този вид в тази 
част на страната и в ЗЗ.     

 
- A083 Степен блатар  (Circus macrourus) В страната е преминаващ и зимуващ. В миналото е 
гнездил в Добруджа, в околностите на Ихтиман и Пазарджик, както и при с. Дъбравино, 
Варненско. През последните десетилетия е регистриран само по време на сезонни миграции 
и зимувания. Обитава открити местности (степи, ливади, заблатени понижения на терени и 
др. влажни зони, обработваеми и необработваеми агроландшафти). Видът не е регистриран 
нито в ЗЗ „Ломовете“, нито в ЗЗ „Рибарници Мечка“.  

- А082 Полски блатар (Circus cyaneus Linnaeus, 1766) Преминаващ, зимуващ и вероятно 
гнездящ вид. В миналото е съобщаван предимно за източните равнинни части на страната и 
Черноморското крайбрежие. През последните десетилетия през размножителния период е 
регистрирано присъствие на индивиди на различни места в равнинни части на страната, но 
без да е регистрирано гнездене, като регистрираните индивиди най-често са били самотни 
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мъжки. Местообитанията на вида включват най-често тревни съобщества, обработваеми 
земи, влажни зони и сладководни водоеми с течащи и стоящи води. В ЗЗ „Ломовете“ са 
установени 22 индивида, а в ЗЗ „Рибарници Мечка“ – видът не е регистриран.  

Потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството (шум, 
запрашаване и други) не са в състояние да повлияят неблагоприятно пряко, както и в 
съществена степен косвено, върху най-близките местообитания на вида в ЗЗ, тъй като 
съществуващите в нея такива хабитати (тревни съобщества, екстензивни зърнени култури, 
водоеми и влажни зони) са напълно достатъчни, за да осигурят с необходимите най-вече 
хранителни ресурси зимуващия комплекс от индивиди на вида, което кореспондира на 
целите и предмета на ЗЗ.      
 
- A026 Малка бяла чапла  (Egretta garzetta) Колонии и индивиди са наблюдавани в различни 
части на страната – в райони с водоеми, както с течaщи, така и със стоящи води. Обитава 
блата, езера, реки, язовири, микроязовири, канали, оризища, морски крайбрежия и пр. 
подобни местообитания. Храната си търси основно в плитки части на водоеми – жаби, 
дребни риби, водни безгръбначни. Постоянен, прелетен и преминаващ вид. В ЗЗ „Ломовете“ 
вида не е регистриран. В „Рибарници Мечка“ са регистрирани 25 гнездещи  двойки. В тази 
зона се предвижда доизграждане на път II-52, който ще премине по съществуващо трасе и не 
засяга местообитания на вида.  

- A029 Ръждива чапла  (Ardea purpurea) Видът обитава блата, езера, разливи на реки и 
влажни зони. При миграции се среща и в различни изкуствени водоеми. Мигрира на малки 
ята, понякога с други видове чапли. В ЗЗ „Ломовете“ видът не е установен. В ЗЗ „Рибарници 
Мечка“ са установени 3 гнездещи двойки. В тази зона се предвижда доизграждане на път II-
52, който ще премине по съществуващо трасе и не засяга местообитания на вида.  

- A022 Малък воден бик  (Ixobrychus minutus). Основна част от двойките на вида в България 
гнездят по поречието на р. Дунав, по Черноморското крайбрежие, в Дунавската равнина, 
Тракийската низина, Софийското и др. междупланински полета(по брегове и острови на реки 
и водоеми със стоящи води, обраснали с висока водна растителност, понякога и в съвсем 
малки такива). Гнездещ прелетник. Обитава разнообразни влажни зони с масиви от тръстика, 
папур и друга растителност. Среща се дори в изолирани малки водоеми с достатъчно 
тръстика, в които е възможно двойката да скрие гнездото си. Храни се предимно рано сутрин 
и привечер с малки рибки, жаби, попови лъжички, водни и др. насекоми и безгръбначни. 
Районът не предлага подходящи местообитания за индивиди и двойки на вида. Най-близките 
хабитати на малкия воден бик са разположени по крайбрежието на р. Дунав. В ЗЗ 
„Ломовете“ са установени 2 гнездещи двойки, а в ЗЗ „Рибарници Мечка“ – 8 гнездещи 
двойки.  

Териториите, предмет на ново устройствено планиране не предлагат условия за обитаване за 
индивиди от този вид – както за хранене, така и за размножаване, тъй като липсват 
естествени и изкуствени водоеми в тях, с изключение на Осз1 /озеленени територии за спорт 
и развлечения/, разположена северно от с. Щръклево. Реализацията на тази зона изисква 
естественото състояние на водната площ в обхвата на УЗ да бъде напълно съхранено. При 
тези условия, не следва да се очакват неблагоприятни въздействия върху местообитанията и 
двойките на вида в ЗЗ в тази част на страната, като резултат от реализацията на ОУП. 

- A084 Ливаден блатар (Circus pygargus Linnaeus, 1758). У нас е гнездещо-прелетен, 
преминаващ и зимуващ вид. По време на сезонните миграции и през есенно-зимния период 
се среща в цялата страна – в открити територии най-вече в ниските й части. Днес гнездене е 
налице най-вече в Югоизточна България – по долината на р. Тунджа в района на гр. Елхово, 
в т. ч. в района на Дервентските възвишения и в някои части на Сакар, и по долината на 
Марица, а също и в някои райони от Западна България (включително Софийското и 
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Радомирското полета), в ниски части на Северозападна България (съобщаван е през 
гнездовия период и за североизточната част на страната). През размножителния период 
обитава открити територии, в т. ч. и влажни зони (влажни ливади, блата и заблатени 
територии). В ЗЗ „Ломовете“ е установена една гнездеща двойка. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ 
видът не е предмет на опазване.  

Не следва да се очакват неблагоприятни въздействия върху местообитанията и двойките на 
вида в ЗЗ и тази част на страната, като резултат от реализацията на ОУП.  

- A031 Бял щъркел  (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758). В района при посещения (през различни 
години) на различни места са регистрирани единични индивиди или малки групи (а през 
следгнездовия период и големи групи – от десетки индивиди), хранещи се в открити 
територии, а на места и във водни обекти, каквито също не предстои да бъдат засягани от 
реализацията на ОУП. В ЗЗ „Ломовете“ са установени 9 гнездещи двойки , а в ЗЗ „Рибарници 
Мечка“ – 2 гнездещи двойки.  
 
Предвидените по ОУП устройствени зони (открити територии), представляват само малка и 
дори пренебрежимо малка част от хранителната база на вида в района. На различни места в 
населени места и други урбанизирани територии е регистрирано гнездене на отделни двойки, 
чиито гнездови места не е предвидено да бъдат засегнати от реализацията на ОУП. Не се 
очаква реализацията на ОУП да се отрази отрицателно на местообитанията или популацията 
на вида.  
 
- A030  Черен щъркел (Ciconia nigra Linnaeus, 1758). При наблюдения през различни години, 
индивиди са регистрирани в различни части.  В ЗЗ „Ломовете“ са регистрирани 7 гнездещи 
двойки, а в ЗЗ „Рибарници Мечка“ са регистрирани 10 индивида. В обхвата на новите 
устройствени зони видът не е установен като гнездящ. Тези зони не попадат в ефективно 
трофично или гнездово местообитания. Не се очакват преки или косвени въздействия като 
фрагментация или унищожаване на местообитания. Територията на община Иваново 
предоставя подходящи условия за вида поради наличие на влажни и крайречни 
местообитания, предпочитани от вида.    
 
- A027 Голяма бяла чапла  (Egretta alba) Вид, който се среща само по време на миграция. 
Често се установяват във вирове, под мостове и мочурливи места край шосета без да 
показват реакции на безпокойство от преминаващите по шосетата автомобили. Числеността 
на гнездещата популация в България е 5- 25 двойки (Янков 2007). Гнезди на малки колонии 
от 10-15 двойки. Често образува смесени колонии с други видове чапли и блатни птици, 
включително и пеликани. Рядко може да се видят и изолирани гнезда на една двойка. 
Гнездата предпочита да са на високи дървета покрай езера блата или р. Дунав. У нас гнезди 
редовно само в езерото „Сребърна” (Мичев 2012) и отделни двойки гнездят епизодично в 
Бургаските езера (Димитров ет ал 2005). По време на миграцията и през зимата се среща по 
Черноморското крайбрежие и по-рядко в ниски части от вътрешността на страната. Видът не 
е установен в ЗЗ „Ломовете“. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 40 индивида. 
 
Не се очаква реализацията на ОУП, в частност доизграждането на път II-52, да се отрази 
неблагоприятно на местообитанията или популацията на вида, тъй като няма да бъдат 
засегнати места на гнездене и зимуване, включително и участъци от водоеми, покрай които 
епизодично се среща по време на миграции. 
 
- A017 Голям корморан (Phalacrocorax carbo). От значение за него в ЗЗ са откритите водни 
площи с достатъчно количество риба и по-големите язовири. В ЗЗ „Ломовете“ са установени 
26 индивида, а в ЗЗ „Рибарници Мечка“ - 138 гнездещи двойки.  
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В района на новите устройствени зони видът не е установен като гнездящ. Тези зони не 
попадат в ефективно трофично или гнездово местообитание. Не се очакват преки или 
косвени въздействия като фрагментация или унищожаване на местообитания. Територията 
на община Иваново предоставя подходящи условия за вида, поради наличие на влажни  и 
крайречни местообитания, предпочитани от вида.    
 
Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази неблагоприятно на местообитанията или 
популацията на вида. 
 
- A023 Нощна чапла  (Nycticorax nycticorax) В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 29 
гнездещи двойки. В тази зона се предвижда доизграждане на път II-52, който не засяга 
местообитания на вида и в този смисъл следва заключението, че предвижданията на плана 
няма да окажат пряко или косвено въздействие върху вида.  

- A077 Египетски лешояд  (Neophron percnopterus) - Приоритетен за опазване и застрашен от 
изчезване вид (Приложение 2 и 3 на ЗБР). Размерът на популацията му в България е 70-79 
двойки. В защитена зона „Ломовете“ е рядък вид, който е отбелязан в стандартния ѝ 
формуляр с численост 3-4 гнездещи двойки. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ видът не е установен. 
Видът гнезди в скалисти район в скални ниши и дупки в скалите, като подходящите 
местообитания са в северната ѝ част. Най-близко установеното гнездо е в квадрат NH19 от 
UTM мрежата, което е на повече от 20км на север от участък „Северен”. Типично за него е, 
че една двойка създава няколко гнезда, които сменя периодично през годините. Видът 
обичайно лети на дълги разстояния в търсене на храна. Среща се и по сметища край 
населени места. В България е пред заплаха от изчезване. Силно негативно въздействия 
свързано с намаляването на популацията му оказа поставянето на отрова с цел ограничаване 
числеността на хищниците.  
 
Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази неблагоприятно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново  устройствено планиране в 
ОУП, липсват подходящи гнездови местообитания на вида. 
 
-А255 Полска бъбрица (Anthus campestris). В ЗЗ „Ломовете“ са установени 45 индивида, а в 
ЗЗ „Рибарници Мечка“ не е предмет на опазване. 
 
Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази неблагоприятно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в новопроектираните територии липсват подходящи 
местообитания на вида. 
 
-А397 Ръждив ангъч (Tadorna ferruginea). В ЗЗ „Ломовете“ са установени 2 индивида , а в ЗЗ 
„Рибарници Мечка“- 1 гнездеща двойка.  

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази неблагоприятно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране в 
ОУП, липсват подходящи местообитания на вида. 
 
-А165 Голям горски водобегач (Tringa ochropus) Обитава поречия на реки и други водоеми, 
чиито брегове са обрасли с дървета и храсти. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ е установена 1 
гнездяща двойка, а в ЗЗ „Ломовете“ – 4 индивида.  
 
Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази негативно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране в 
ОУП, липсват подходящи местообитания на вида. 
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- A166 Малък горски водобегач  (Tringa glareola). Среща се по брегове на водоеми. В ЗЗ 
„Рибарници Мечка“ са установени 40 индивида.  
Не се очаква реализацията на ОУП, в частност доизграждането на път II-52,  да се отрази 
неблагоприятно на местообитанията или популацията на вида, тъй като няма да бъдат 
засегнати места на гнездене и зимуване, включително и участъци от водоеми, покрай които 
епизодично се среща по време на миграции. 
 
-А230 Обикновен пчелояд (Merops apiaster) Гнездящ и мигриращ вид. Един от късните 
пролетни мигранти (м. май). По време на миграция образува големи еднородни ята 
(максимум през 10 - 15 септември), които могат да достигнат до 400-700 птици. В ЗЗ 
„Ломовете“ са установени 190 гнездещи двойки, а в ЗЗ „Рибарници Мечка“ – 677 гнездещи 
двойки. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази неблагоприятно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране в 
ОУП, липсват подходящи местообитания на вида. Видът е уязвим от сблъсък с движещи се 
превозни средства. Възможност е смъртност на индивид по време на експлоатацията на път 
II-52 в ЗЗ „Рибарници Мечка“. 

-А403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) Постоянен, гнездещо-прелетен, преминаващ и 
зимуващ вид. Обитава скали в проломи и ждрела на реки, отделни скални комплекси, 
каменни кариери с открити пространства около тях (орни земи, пасища), които птиците 
използват за ловуване. Обитава открити хълмисти терени в предпланините близо до 
дефилета, проломи и ждрела на реки. В ЗЗ „Ломовете“ са установен 22 гнездещи двойки и 1 
индивид – в ЗЗ „Рибарници Мечка“.  

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази неблагоприятно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране в 
ОУП, липсват подходящи местообитания на вида. 
 
- А197 Черна рибарка (Chlidonias niger) – гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото 
е гнездил по блатата около Дунав и по Черноморското крайбрежие. Сега е с неясно 
разпространение и численост. Нередовно и в много малък брой гнезди в блатото при с. 
Малък Преславец и в резервата "Сребърна". Потенциал за гнездене имат и някои рибарници 
във вътрешността. Видът мигрира до късно през май, като в средата на месеца все още се 
наблюдава интензивен прелет. Тогава се среща в много от езерата покрай Черноморското 
крайбрежие, но това не може да се приеме за гнездене. По време на миграцията се среща по 
водоемите в цялата страна, като ятата понякога наброяват стотици птици. Местообитания са 
сладководни водоеми (блата, езера, рибарници), гъсто обрасли с плаваща водна 
растителност. В извънгнездовия период – водоеми от различен характер. В ЗЗ „Рибарници 
Мечка“ са установени 6 гнездещи двойки. 
 
Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази неблагоприятно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране, в 
частност доизграждането на път II-52 не засяга подходящи местообитания на вида. 

- А196 Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus) Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В 
миналото е гнездил в единични находища: Свищовско, Беленски острови, ез. Сребърна, 
възможно в Бургаските езера. Сега се среща предимно в големите крайдунавски водоеми. 
Количеството на размножаващите се птици силно варира през годините. В ЗМ "Калимок–
Бръшлян" се размножават 20–500 двойки, в „Рибарниците Мечка“ 5–210, в Сребърна – до 
250, в рибарниците Хаджидимитрово, Персинските блата, нередовно в рибарници в Северна 
България – до 40–50, блатото Малък Преславец – 40–120 двойки. През последните години 
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общата численост в страната е 220–800 гнездещи двойки. По време на миграции се 
наблюдава в редица вътрешни водоеми и микроязовири, както и по Черноморското 
крайбрежие и крайчерноморските езера. Местообитания са блата, мочурища, постоянни 
сладководни езера, рибарници, гъсто обрасли с надводна и околоводна растителност. По 
време на миграция се среща и в соленоводни водоеми. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази негативно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране, в 
частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на вида. 

- А195 Белочела рибарка (Sterna albifrons) Гнездещо-прелетнен и преминаващ вид. В края на 
XIX до средата на XX в. белочелата рибарка е била многобройна по р. Дунав, Шабленското и 
Дуранкулашко езера. Сега основната гнездова популация в страната е съсредоточена в 
Бургаските влажни зони: Атанасовското езеро, Поморийското езеро и местн. Пода. До 10 
гнездещи двойки има по р. Дунав, Дуранкулашкото и Шабленското езеро. Местообитания са 
сладководни, бракични и свръхсолени влажни зони. Вън от размножителния период скита по 
езера, блата, бавнотечащи реки, солници и др. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 7 
индивида. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази неблагоприятно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране, в  
частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на вида. 

- А193 Речна рибарка (Sterna hirundo) Гнездещо-прелетна и преминаваща. В началото на XX 
в. е гнездила с голяма численост по р. Дунав, по поречието на р. Марица, Поморие, Созопол, 
вероятно и край София. Основната популация след 80-те години е съсредоточена в 
Бургаските влажни зони, където гнезди върху изкуствени острови и платформи. Сега гнезди 
в 13 находища, по-важни от които са Атанасовско езеро, Поморийско езеро, ЗМ "Пода", 
Змийския остров, устието на р. Ропотамо, острови и блата на р. Дунав и някои от по-
големите вътрешни реки. Местообитанията са Разнообразни сладководни, бракични и 
свръхсолени естествени и изкуствени влажни зони. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 8 
индивида.  

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране 
в ОУП, в частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на 
вида. 

- А190 Каспийска рибарка (Sterna caspia) е  от семейство Sternidae. Среща се и в България. В 
ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 8 индивида. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази неблагоприятно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране в 
ОУП, в  частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на вида. 

- А396 Червеногуша гъска (Branta ruficollis) Преминаващ и зимуващ около езерата Шабла и 
Дуранкулак (понякога в Сребърна и Бургаските езера). Спорадично зимува в язовири от 
вътрешността на страната и поречието на р. Дунав. Местообитания са крайбрежни лагуни, 
сладководни езера, морска акватория в крайбрежната зона, зимни посеви от зърненo-
пшенични култури и др. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 14 индивида. 
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Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази неблагоприятно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране в 
ОУП, в  частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на вида. 

- А151 Бойник (Philomachus pugnax). В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 20 индивида. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране  
в ОУП, в  частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на 
вида. 
 
- А177 Малка чайка (Larus minutus) е  от семейство  Laridae. Среща се и в България. В ЗЗ 
„Рибарници Мечка“ са регистрирани 50 индивида. 
 
Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране 
в ОУП, в частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на 
вида. 
 
- А294 Водно шаварче (Acrocephalus paludicola) Обитава обширни отворени низинни 
торфени мочурища, обрасли с острица (Carex sp.), с воден слой обикновено под 10 cm. Видът 
изчезва вследствие масивното дрениране на тези терени в миналото в Северна Европа и 
превръщането им в обработваеми земи и поради сукцесията и обрастването на малкото 
останали низинни блата днес. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ е регистриран един индивид. 
 
Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като доизграждането на път II-52, не засяга подходящи 
местообитания на вида. 

- А404 Kръстат (царски) орел (Aquila heliaca) Гнездещо-прелетен, преминаващ и отчасти 
зимуващ вид. През последните 20 години са регистрирани общо 19 сигурни гнездови 
находища, които попадат в 3 физико-географски области: Средногорие, Родопи и 
Среднотунджанско поречие. Местообитания са предимно покрайнини на широколистни и 
иглолистни гори, ливади или пасища, но винаги в близост до течаща вода на разстояние до 
300–350 m.  В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 2 индивида. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като доизграждането на път II-52, не засяга подходящи 
местообитания на вида. 

- А132 Саблеклюн (Recurvirostra avosetta) В миналото е бил редовно гнездещ вид в 
Бургаските езера и инцидентно в блатото Алепу, по Дунавското крайбрежие и поречието на 
р. Искър. През последните години гнездовата популация е концентрирана в езерата около 
Бургас (основно Атанасовското езеро). По-рядко гнезди в Шабленската тузла, Белославско-
Варненския езерен комплекс, Дуранкулашкото езеро и инцидентно във вътрешността на 
страната и по Дунавското крайбрежие. По време на миграции е най-многоброен в 
Атанасовското езеро, рядко във вътрешността на страната. Зимува редовно в Атанасовското 
езеро. Местообитания са крайбрежни солени, бракични или сладководни водоеми, засолени 
терени, пясъчни коси, рибарници, изкуствени водоеми. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са 
установени 15 индивида. 
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Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като доизграждането на път II-52, не засяга подходящи 
местообитания на вида. 

- А060 Белоока потапница (Aythya nyroca) Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти 
зимуващ вид. В края на XIX в. е широко разпространен и многоброен, често по р. Дунав и 
Черноморското крайбрежие. От средата на XX в. се наблюдава спад в числеността.  
Местообитания са предимно по-плитки рибарници, блата и микроязовири с мозаечно 
разположена растителност или големи тръстикови масиви с малки водни огледала и канали, 
с полегати брегове и тинести плитчини и хидрофитна растителност. По време на миграции – 
разнообразни влажни зони. При зимуване – езера, язовири и малки морски заливи по 
Черноморското крайбрежие. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 13 гнездещи двойки. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като доизграждането на път II-52, не засяга подходящи 
местообитания на вида. 

- А042 Mалка белочела гъска (Anser erythropus) Зимуващ и преминаващ вид. Установен в 
Добруджа, по Черноморското и Дунавското крайбрежие, рядко във вътрешността на страната 
(яз. "Пясъчник"). Най-голяма численост около Дуранкулак и Шабла. Местообитания са 
крайбрежни водоеми с различна соленост и морската акватория до брега, сладководни езера 
и язовири, зимни посеви и др. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ е установен един индивид. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране 
в ОУП, в частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на 
вида. 

- А038 Поен лебед (Cygnus cygnus) Преминаващ и зимуващ основно около големите водоеми 
по Черноморското крайбрежие. Най-големи концентрации са установени около 
Мандренското езеро – над 1000 птици. Общата зимуваща популация се оценява на около 500 
индивида. Местообитания - Крайбрежни бракични или солени езера, морски плитчини, орни 
земи, пасища. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 38 индивида.  

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране 
в ОУП, в частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на 
вида. 

- А034 Бяла лопатарка (Platalea leucorodia) Гнездещо-прелетен и преминаващ, по изключение 
зимуващ вид. В миналото е съобщен само за водоемите край Дунав, Софийското поле и в 
Стралджанското блато и в Мандренското езеро. Към средата на XX в. известен само от ез. 
Сребърна. Най-голяма концентрация на гнездовата популация има в Бургаска и Плевенска 
област. Местообитания са плитки и обширни езера и блата, речни разливи в равнини и 
низини, устия на реки; след размножителния период – разнообразни влажни зони, 
включително свръхсолени водоеми. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 17 гнездещи 
двойки. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране 
в ОУП, в  частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на 
вида. 
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- А131 Кокилобегач /Himantopus himantopus/ Гнездещо-прелетен вид. Гнезди по 
крайбрежните езера, по р. Дунав и във вътрешността на страната. Местообитанията му са 
блата, мочурища, крайбрежни бракични и солени лагуни, рибарници, места за солодобив, 
райони за съхраняване на отпадъчни води, микроязовири. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са 
установени 14 гнездещи двойки. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране 
в ОУП, в частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на 
вида. 

- А020 Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) Гнездещо-прелетен, преминаващ и отчасти 
зимуващ вид. От средата на XX в. гнезди само в езерото Сребърна. По време на миграцията и 
през зимата се среща по Черноморското крайбрежие и по-рядко във вътрешността на 
страната. Местообитанията му са сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, 
рибарници и рибовъдни стопанства; по време на миграции и зимуване – предимно 
крайбрежни бракични водоеми и на замръзващи язовири във вътрешността на страната. В ЗЗ 
„Рибарници Мечка“ са установени 34 индивида. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране 
в ОУП, в частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на 
вида. 

- А021 Голям воден бик (Botaurus stellaris). Местообитанията му са обширни водоеми с 
тръстика – блата и езера. Гнезди в тръстикови масиви (над 20 ha), дълбоки до 30 cm. Зависим 
е от наличието на сладководни и бракични водоеми. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ е установена 1 
гнездеща двойка. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране 
в ОУП, в частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на 
вида. 

- А119 Голяма пъструшка (Porzana porzana) Местообитаниятаа му са обширни мочурища и 
мочурливи ливади, обрасли предимно с Carex. Предпочита оризища, торфени блата и влажни 
ливади по периферията им. В бракичните водоеми по Черноморието се наблюдават 
предимно скитащи и мигриращи птици.  В ЗЗ „Рибарници Мечка“  са установени 2 гнездещи 
двойки. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като доизграждането на път II-52, не засяга подходящи 
местообитания на вида. 

- А127 Сив жерав (Grus grus). Местообитанията му са обширни равнини в близост до 
водоеми, блата в предпланини и планини, ливади, мочурища. По време на прелет – по 
ливади, угари, ниви, оризища, речни разливи, горски поляни и др. Консервативен относно 
местата за стациониране при прелет. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ е установен един индивид. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране 
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в ОУП, в частност доизграждането на път II-52, не засяга подходящи местообитания на 
вида. 

- А393 Mалък корморан (Phalacrocorax pygmeus). Местообитанията му са заливни островни 
гори в поречието на Дунав и Марица, големи тръстикови масиви в крайдунавски и 
крайморски езера. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 26 индивида. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като доизграждането на път II-52, не засяга подходящи 
местообитания на вида. 

- А121 Малка пъструшка (Porzana pusilla) Обитава блата и други водоеми, гъсто обрасли с 
тръстика, папур и друга крайбрежна растителност. Гнезди сред крайбрежната растителност. 
У нас има единични находища в ниските части на страната, повече са в Софийското поле и 
около Бургас. В ЗЗ „Рибарници Мечка“  е установена една гнездеща двойка. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране 
в ОУП, в  частност доизграждането на път II-52, поради липса на подходящи местообитания 
на вида. 

- А098 Малък сокол (Falco columbaris ) е дребна птица от цем. Соколови. Прелетен и 
зимуващ у нас вид, който се среща много рядко на територията на България и е обявен за 
защитен вид. В ЗЗ „Ломовете“ е установен един индивид, а в ЗЗ „Рибарници мечка“ – 3 
индивида. 

Не се очаква реализацията на ОУП, да се отрази неблагоприятно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране в 
ОУП липсват подходящи местообитания на вида. 

- А068 Малък нирец (Mergus albellus)  - в ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 36 индивида.  

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на планиране в ОУП, в частност 
доизграждането на II-52, липсват подходящи местообитания на вида. 

- А097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) Местообитания са открити пространства край 
селскостопански площи, полезащитни пояси и други горски насаждения. Гнезди колониално 
от средата на май в полезащитни пояси от акация, ясен и др. В ЗЗ „Ломовете“ са установени 
37 индивида. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ видът не е регистриран. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране в 
ОУП, липсват подходящи местообитания на вида. 

- А090 Голям креслив орел (Aquila clanga).  Местообитания са влажни зони с концентрации 
на водолюбиви птици и високи дървета наоколо, заливни и други широколистни гори, 
брегове на водоеми, открити югоизточни склонове с възходящи въздушни течения по 
миграционния път. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ са установени 3 индивида. В ЗЗ „Ломовете“ 
видът не е предмет на опазване.  
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Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като доизграждането на път II-52 не засяга подходящи 
местообитания на вида. 
 
- А075 Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla). В ЗЗ „Рибарници Мечка“ е установена 
една гнездеща двойка. 
 
Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране в 
ОУП, в частност доизграждането на II-52 не засяга подходящи местообитания на вида. 

- А433 Белочела сврачка (Lanius nubicus) Обитава горещи и сухи места с разредени дъбови 
гори, пасища с храсти и групи дървета, стари крайречни тополови гори, разредени формации 
от дървовидна хвойна, изоставени овощни градини. Гнезди по дървета и храсти. В ЗЗ 
„Ломовете“ е установен един индивид. В ЗЗ „Рибарници Мечка“ видът не е предмет на 
опазване. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази негативно на местообитанията или 
популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране в 
ОУП, липсват подходящи местообитания на вида. 

- А095 Белошипа ветрушка (Falco naumanni) Местообитания са скали и земни стени във 
вътрешността на страната, в миналото – и в населени места и крайречни стари дървета. В ЗЗ 
„Ломовете“ са установени 3 гнездещи двойки, а в ЗЗ „Рибарници Мечка“ видът не е предмет 
на опазване. 

Не се очаква реализацията на ОУП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията 
или популацията на вида, тъй като в териториите, предмет на ново устройствено планиране в 
ОУП, липсват подходящи местообитания на вида. 

 
Обобщеното въздействие върху птиците - предмет на опазване на ЗЗ BG0002024 „Рибарници 
Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете” съгласно матрицата за оценка на степента на 
въздействие, представена в долната таблица, е както следва: 

 
ПТИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

Вид Оценка за степента на въздействие 
Бухал Bubo bubo 0 Липсва въздействие 
Горска чучулига Lullula arborea 0 Липсва въздействие. 
Козодой Caprimulgus europaeus 0 Липсва въздействие 
Ливаден дърдавец Crex crex 0 Липсва въздействие. 
Сив кълвач Picus canus 0 Липсва въздействие 
Черен кълвач Dryocopus martius 0 Липсва въздействие 

Червеногърба сврачка Lanius collurio 1 
Дейността има много слабо отрицателно 

въздействие. 

Обикновен  мишелов Buteo buteo 1 
Дейността има много слабо отрицателно 

въздействие. 
Ловен сокол Falco cherrug 0 Липсва въздействие 
Орел змияр Circaetus gallicus 0 Липсва въздействие. 
Осояд Pernis apivorus 0 Липсва въздействие 
Скален орел Aquila chrysaetos 0 Липсва въздействие 
Сокол скитник Falco peregrinus 0 Липсва въздействие 
Малък ястреб Accipiter nisus 0 Липсва въздействие 

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus 1 
Дейността има много слабо отрицателно 

въздействие. 
Градинска овесарка Emberiza hortulana 1 Дейността има много слабо отрицателно 
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Linnaeus въздействие. 

Земеродно рибарче Alcedo atthis Linnaeus 1 
ДЕЙНОСТТА ИМА МНОГО СЛАБО ОТРИЦАТЕЛНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ. 
Ястребогушо 
коприварче 

Sylvia nisoria Bechstein 1 
Дейността има много слабо отрицателно 

въздействие. 
Малък креслив орел Aquila pomarina 0 Липсва въздействие 
Синявица Coracias garrulus 0 Липсва въздействие 
Късопръст ястреб Accipiter brevipes 0 Липсва въздействие. 
Голям корморан Phalacrocorax carbo 0 Липсва въздействие 
Египетски лешояд Neophron percnopterus 0 Липсва въздействие 

Черна каня Milvus migrans 1 
Дейността има много слабо отрицателно 

въздействие. 

Черночела сврачка Lanius minor 1 
Дейността има много слабо отрицателно 

въздействие. 
Тръстиков блатар Circus aeruginosus 0 Липсва въздействие. 
Малък орел Hieraaetus pennatus 0 Липсва въздействие 
Степен блатар Circus macrourus 0 Липсва въздействие. 
Полски блатар Circus cyaneus Linnaeus 0 Липсва въздействие. 
Голяма бяла чапла Egretta alba 0 Липсва въздействие 
Малка бяла чапла Egretta garzetta 0 Липсва въздействие 
Ръждива чапла Ardeola purpurea 0 Липсва въздействие 
Нощна чапла Nycticorax nycticorax 0 Липсва въздействие 
Малък воден бик Ixobrychus minutus 0 Липсва въздействие 
Ливаден блатар Circus pygargus Linnaeus 0 Липсва въздействие. 
Бял щъркел Ciconia ciconia 0 Липсва въздействие. 
Черен щъркел Ciconia nigra 0 Липсва въздействие 
Полска бъбрица Anthus campestris 0 Липсва въздействие. 
Ръждив ангъч Tadorna ferruginea 0 Липсва въздействие 
Голям горски 
водобегач 

Tringa ochropus 0 Липсва въздействие 

Малък горски 
водобегач   

Tringa glareolа 0 Липсва въздействие 

Обикновен пчелояд Merops apiaster 1 Много слабо отрицателно въздействие 
Белоопашат мишелов Buteo rufinus 0 Липсва въздействие 

Черна рибарка 
Chlidonias niger 
 

0 Липсва въздействие 

Белобуза рибарка 
Chlidonias hybridus 
 

0 Липсва въздействие 

Белочела рибарка 
Sterna albifrons ridus 
 

 Липсва въздействие 

Речна рибарка 
Sterna hirundo 
 

0 Липсва въздействие 

Каспийска рибарка Sterna caspia  0 Липсва въздействие 
Червеногуша гъска Branta ruficol lis  0 Липсва въздействие 
Бойник Philomachus pugnax 0 Липсва въздействие 
Малка чайка Larus minutus 0 Липсва въздействие 
Водно шаварче Acrocephalus paludicola 0 Липсва въздействие 
Кръстат (царски орел) Aquila heliaca  0 Липсва въздействие 
Саблеклюн Recurvirostra avosetta 0 Липсва въздействие 
Белоока потапница Aythya nyroca 0 Липсва въздействие 
Малка белочела гъска Anser erythropus 0 Липсва въздействие 
Поен лебед Cygnus cygnus 0 Липсва въздействие 
Бяла лопатарка Platalea leucorodia 0 Липсва въздействие 
Кокилобегач Himantopus himantopus 0 Липсва въздействие 
Къдроглав пеликан Pelecanus crispus 0 Липсва въздействие 
Голям воден бик Botaurus stellaris 0 Липсва въздействие 
Голяма пъструшка Porzana porzana 0 Липсва въздействие 
Сив жерав Grus grus 0 Липсва въздействие 
Малък корморан Phalacrocorax 0 Липсва въздействие 
Малка пъструшка Porzana pusilla 0 Липсва въздействие 
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Малък сокол Falco columbaris 0 Липсва въздействие 
Малък нирец Mergus albellus 0 Липсва въздействие 
Вечерна ветрушка Falco vespertinus 0 Липсва въздействие 
Голям креслив орел Aquila clanga 0 Липсва въздействие 
Белоопашат морски 
орел 

Haliaetus albicilla 0 Липсва въздействие 

Белочела гъска Lanius nubicus 0 Липсва въздействие 
Белошипа ветрушка Falco naumanni 0 Липсва въздействие 

 

По принцип, увеличението на застроената площ в обхвата на ОУП, както и в други такива 
случаи, ще доведе до известно увеличаване на обитаващите населени места и други 
застроени площи видове птици, докато индивидите на избягващите селищната среда видове 
ще се изтеглят извън засегнатите площи.  

В застроените терени ще протече процес на увеличаване количествата на индивидите на 
видовете, които нормално се размножават в населени места – най-вече на т. нар. завършени 
(пълни) и развити синурбанисти – домашно врабче, селска лястовица, полудив гълъб, 
гугутка, бял щъркел, (от пълните синурбанисти) и полско врабче, градска лястовица, кадънка 
(щиглец, кардарина), зеленика, обикновен скорец, голям синигер, син синигер, сива врана, 
сврака, чавка, обикновена кукумявка и др. (от развитите синурбанисти), като индивиди на 
една част от тези видове ще бъдат привлечени от новия сграден фонд, а друга част – от 
внесената при озеленяването на застроените площи.  

В крайна сметка, като цяло върху територията на общината, фауната ще претърпи известна 
промяна от сегашното си състояние към по-селитебен (селищен) тип, но само в количествено 
отношение, т. е. с известно и то пропорционално на големината на обхванатите площи 
увеличение на количеството на селитебния фаунистичен компонент като цяло, което е 
съпътстващо в такива случаи и непредотвратимо като явление. 

По отношение на ЗЗ, от направения анализ дотук се вижда, че реализацията на 
предвижданията на ОУП не засяга в негативен план приоритетните видове птици. След 
приключване на строителството предвидено за някои от устройствените територии (извън 
ЗЗ) и след извършването на съответните озеленителни мероприятия, вкл. покрай 
съществуващите пътища, ще се подобрят местата за гнездене и съответно има вероятност да 
се увеличи броят на гнездящите двойки на видовете, понасящи човешко присъствие и 
гнездящи в дървесната и храстова растителност.  
 

Заключение: не съществуват основания, на базата на които да се твърди, че реализацията на 
ОУП ще окаже негативно въздействие на орнитофауната в този район на страната и видовете 
предмет на опазване в ЗЗ.  

 

5.2 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОУП ВЪРХУ ЦЕЛОСТТА НА ЗАЩИТЕНИТЕ 

ЗОНИ С ОГЛЕД НА ТЯХНАТА СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ ( ЗАГУБА НА 

МЕСТООБИТАНИЯ, ФРАГМЕНТАЦИЯ, ОБЕЗПОКОЯВАНЕ НА ВИДОВЕ, НАРУШАВАНЕ НА ВИДОВИЯ 

СЪСТАВ, ХИМИЧЕСКИ, ХИДРОЛОЖКИ И ГЕОЛОЖКИ ПРОМЕНИ И ДР.), КАКТО ПО ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЯТА, ТАКА И ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ОУП. 

 
5.2.1. Преки въздействия.  

Унищожаване (загуба) на местообитания. 
Природните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ, не се засягат.  
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Не се очаква пряко негативно въздействие и няма да бъде нарушен благоприятния 
природозащитен статус по време на строителството и експлоатацията на предложените за 
урбанизирани територии върху местообитания, обект на защита в ЗЗ BG0000232   ,,Батин”, 
ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете”, 
свързани с усвояване, увреждане или видоизменяне на площи от реализацията на ОУП и 
може да се направи заключението, че: 
 

i. По отношение на местообитанията, предмет на опазване:  
−−−− естественото им разпространение (ареал) и площите, които покрива този ареал се 

запазват; 
−−−− специфичната структура и функции, които са необходими за дългосрочното им 

поддържане се запазват и не се променят; 
−−−− състоянието на запазеност на характерните видове и консервационния им статус е 

добро. 
ii.  По отношение на животинските видове, предмет на опазване:  

−−−− популациите на съответните целеви видове ще се задържат в дългосрочен план 
като жизнеспособни  елементи  в своите природни хабитати; 

−−−− естественият ареал на видовете няма да влияе върху структурата и функциите на 
техните популации; 

               
На Приложение № 2 към ОСВ е даден картен материал с нанесено местоположение на 
елементите на разглеждания ОУП спрямо ЗЗ BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете”.       
           

Фрагментация.  
По отношение на местообитанията, предмет на опазване в ЗЗ BG0000232   ,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете” 
ефект на фрагментация не се очаква. Природните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ, 
не се засягат пряко.  
 
По отношение фрагментацията в защитени зони ЗЗ BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете” не се очаква 
значителен негативен ефект, тъй като трябва да се има предвид, че при птиците 
фрагментацията на местообитанията не е в такава степен силно изразена, както при бавно 
подвижните животни като влечуги, земноводни и пълзящи безгръбначни, също някои 
бозайници (без прилепи), защото птиците използват за придвижване и въздушното 
пространство. Освен това новопредвидените устройствени зони (с много млако изключения) 
са разположени в непосредствена близост до населените места, т.е. фрагментация на 
местообитания на бозайници, земноводни и безгръбначни е много малко вероятно.   
 
Основен устройствен принцип на ОУП на община Иваново е планиране на „прекъсната 
урбанизация“, осигуряваща свързаност на природните ареали и по-хармонично вписване на 
природните елементи.  

Смъртност на индивиди (унищожаване на видове). 
При реализацията на предвижданията на ОУП не се очаква да бъдат пряко физически 
унищожени растителни и животински видове включени в Приложените № 2 на ЗБР и 
Директива 92/43 ЕИО за хабитатите или птици от Приложение № 2 на ЗБР и Приложение I 
на Дир. 79/409/ЕИО. Риск от целенасочено и умишлено унищожаване на такива индивиди 
(вкл. гнезда с яйца или малки) извън пределите на предвижданото застрояване от 
недобронамерени жители или посетители на града и околните села несъмнено съществува, 
но той и сега е на лице. Всички територии, попадащи в плана, ще продължат да се ползват, 
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както досега и по отношение на птиците рискът се очаква да се запази близо да настоящето 
си равнище.      

Безпокойство на животински видове - прогонване на индивиди от ЗЗ.  
Може да се очаква известен ефект на безпокойство само за някои видове птици, които има 
потенциална вероятност да се срещнат в близост до територията, предвидена за реализация 
на обектите от ОУП. Като цяло не се очаква силно проявено безпокойство върху тези видове, 
тъй като такъв ефект тук съществува и в момента. 

Промяна на видовия състав.  
Има вероятност от нарушаване на видовия състав в района, което е свързано основно с риск 
от инвазия на чужди и нетипични агресивни видове в резултат от интродуциране на такива 
при масово озеленяване, най–вече на по-големите комплекси в границите на ОУП. В тази 
връзка към предвидените проекти, които по – нататък ще се изготвят за отделните 
устройствени зони и територии на ОУП, е необходимо да бъде разработена и реализирана 
проектна част „Озеленяване”, като в нея бъде заложено такова да се извършва  само с 
представители на характерните за страната или геоботаническия район дървесни и храстови 
видове, с оглед недопускането на инвазия на чуждоземни и/или нехарактерни за района 
храсти и дървета. 

 
5.2.2  Непреки въздействия.  

Влошаване на качеството на местообитания в ЗЗ вследствие химически промени.  

Няма да има химически промени в границите на защитените зони, тъй като ОУП не 
предвижда в близост до тях да се реализират химически производства или добив на полезни 
изкопаеми, които да емитират такива замърсители. В новопроектираните устройствени зони 
с режим Предимно производствена ПП и Смесена обществено-обслужваща и 
производствено-складова Соп не се допуска разполагането на замърсяващи производства. 

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие на хидроложки и 
хидрогеоложки промени и нарушаване на водния баланс в района. 

В хидроложки и хидрогеоложки план чувствителни промени по отношение качеството на 
природните местообитания в защитените зони не могат да се очакват и няма да има.  

 
В обхвата на новите устройствени зони в ОУП отсъстват естествени стоящи повърхностни 
водни тела (езера, блата, заблатени участъци и др.), т.е подходящи влажни площи, които 
могат да пресъхнат в резултат на строителство. Няма да има хидроложки изменения, които 
да доведат до промени в режима на водния отток на реките, тъй като няма да има заустване 
на непречистени отпадъчни води в тях. 
 
Въздействията от реализацията на елементите на ОУП върху хидрогеоложките параметри в 
обхвата му ще се запазят на нивото от сега съществуващото застрояване в района.   

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие замърсяване на водите.  
Отрицателни въздействия ще се проявяват само в резултат на аварии.  Ако  това се допусне, 
въздействието върху подземните води ще бъде отрицателно, пряко, временно и обратимо, с 
ограничен териториален обхват в обсега на обекта, също и при изкопите и насипите за ново 
строителство, въздействието се оценява като незначително, т.е не може да се предизвика 
влошаване качеството на подземни води в обхвата на естествени природни местообитания. 
 
По отношение на отпадъчните води, реализацията на разглеждания ОУП не е свързана със 
заустване на непречистени отпадъчни води в нерегламентирани приемници. При това 
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положение не може да се очаква влошаване качеството на местообитания на видовете, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ BG0002024 
„Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете”, чиито биотопи са свързани с водното 
течение – риби, земноводни, както и някои безгръбначни (бисерна мида), бозайници (видра) 
и птици.   

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ, вследствие на геоложки промени.  
Предвижданията на ОУП не предполагат настъпване на каквито и да било неблагоприятни 
геоложки промени и процеси  в района, които да доведат до влошаване на качеството на 
местообитания в ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете” по Дир. 
79/409/ЕИО за опазване на дивите птици и в ЗЗ BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 
„Ломовете”,  по Дир. 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна. Реализацията на ОУП не е свързана с добив на полезни изкопаеми от нови кариери 
за инертни материали в разглеждания периметър и в съседство. Въздействието върху 
земните недра по време на бъдещото строителство ще бъде аналогично на осъщественото в 
застроената урбанизирана територия. То ще се изрази главно в изкопни и насипни работи за 
изграждане на жилища, обслужващи съоръжения за спорт и туризъм, техническа, 
транспортна и социална инфраструктура и пр. и се оценява като незначително, тъй като ще 
засегне само малка част от приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие 
частично ще се възстанови.  По обхват се ограничава в обсега на третираните с ОУП 
устройствени зони и територии, без да засяга терени и респективно природни местообитания 
извън тях.   

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие на натрупване на отпадъци от 
инертни материали извън определените за целта места и безразборно изхвърляне на 
битови отпадъци. 

Създаването на нерегламентирани депа за строителни отпадъци в резултат от 
недобросъвестно отношение и на незаконни сметища за битови отпадъци от жизнената 
дейност на населението и гостите на общината би могло да доведе до значително влошаване 
качеството на околната среда в района и респ. качеството на целеви хабитати в ЗЗ и статуса 
на целеви животински видове. При спазване на изискванията на нормативната уредба по 
отношение на управлението на отпадъците, няма да настъпят такива рискове, както в обхвата 
на ОУП, така и в прилежащите територии.   

Повишена опасност от пожари  

Опасността от пожари съществува най–вече през сухите и топли периоди на годината, като 
резултат нерегламентирано изхвърляне на незагасени фасове, при работа с необезопасени ел. 
уреди и др. Разпространението на така възникнали пожари може да застраши гнезда и малки 
на опазвани птици. Този риск е налице и в момента от жизнената дейност в община Иваново 
и близките села. Тук е необходимо да се отбележи, че рискът за разпространение на това 
въздействие е нисък, т.к. при проявата му подлежи на бързо неутрализиране от отговорната 
служба. При това положение не се очаква опасността от пожари в резултат на реализацията 
на ОУП да се повиши значително над съществуващия и в момента риск.  

Влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие нахлуване на чужди видове 
при озеленяване  
Обикновено, при провеждане на озеленителни мероприятия съществува практиката да се 
ползват чужди и нетипични за страната, най-вече храстови и дървесни видове, които чрез 
разпространение при размножаване могат да станат ,,врагове” и конкуренти на типични 
растения с определяща роля за формиране на някои целеви местообитания в ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете” като постепенно ги изместят от техния ареал на разпространение и променят 
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облика и респ. типа на хабитата. В тази връзка, препоръката да не се прилагат такива видове 
на следващите нива на планиране и строителство е задължителна. 

 
Влошаване на качеството на местообитания в ЗЗ вследствие на извънредни ситуации и 
аварии.  

Характерът, съдържанието и параметрите на разглеждания ОУП е такъв, че реализацията му 
не може да доведе до възникването на извънредни ситуации, свързани със залпово изпускане 
на значителни количества замърсяващи емисии или токсични вещества, проява и развитие на 
значителни по площ свлачищни процеси и други подобни в обхвата и прилежащите 
територии на проекта. Не се предвижда обособяването на устройствени територии и зони, 
предназначени за химически и други мащабни промишлени производства, като големи 
заводи, фабрики и пр. Основният риск е свързан с разливи на гориво– смазочни материали от 
аварии при пътно-транспортни произшествия, но те имат инцидентен и временен характер, 
като след отстраняване на разливите въздействието върху околната среда е обратимо, и 
предвид че е съсредоточено в периметъра на улиците и пътищата, не може да окаже значим 
ефект върху ценни местообитания на целеви видове птици в ЗЗ BG0002024 „Рибарници 
Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  не могат да се очакват въздействия. 

 

5.2.3. Обобщение на очакваните неблагоприятни въздействия върху ЗЗ BG0000232   
,,Батин”, ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете”  от Европейската екологична мрежа Натура 2000, с оглед предмета и целите 
на опазване върху тях.  
 
По отношение опазването на биоразнообразието в обхвата на ОУП, вкл. и в обхвата на ЗЗ 
плана предвижда следните мерки:  

– ОУПО предвижда минимална устройствена намеса в границите на защитени зони по 
Закона за биологичното разнообразие; 

– за горските територии, попадащи в защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по 
ЗБР, които са специални горски територии, е установен режим за превантивна 
устройствена защита по чл. 10, ал.3 от ЗУТ, с който се запазва фактическото им 
ползване, без да се влошават качествата им; 

– запазват се и се доразвиват „зелени коридори“, осигуряващи естествена миграция на 
животински видове и изпълняващи климаторегулиращи, хидрологични, 
противоерозионни и др.п. функции; 

– предвидени са редица мерки за опазване и възстановяване на естествените и 
антропогенни ландшафти, в т.ч. специфични изисквания по отношение опазването на 
характерни техни елементи, като окрайнините на горите, полезащитните пояси, 
пасищата и ливадите, естественото озеленяване по протеженията на водните течения, 
крайпътното озеленяване и др.; 

– устройственото зониране е направено при съблюдаване на принципа за „прекъсната 
урбанизация” и осигуряване на непрекъснатост на природната среда.  

 
На база горното, при реализацията на ОУП на практика няма да бъдат пряко засегнати,  
унищожени и увредени площи от местообитания, предмет на опазване в защитени зони ЗЗ 

BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ 
BG0002025 „Ломовете”.  тъй като: 

i. предвижданията на ОУП не засягат пряко местообитания;  



 
188 

ii.  по отношение на животинските видове, предмет на опазване в ЗЗ, не се очакват 
значими потенциални въздействия от смъртност на индивиди, загуба на площ от 
техни местообитания или фрагментация на такива, както и прекъсване или увреждане 
на биокоридори за придвижване на някои видове от или към защитените зони в 
резултат на безпокойство, засилено човешко присъствие и др.   
 

Вероятни промени в структурата на защитените зони – очакват се слаби промени в 
структурата на ЗЗ, поради предлаганите зони за урбанизиране /Од2, Од1, Соо, Озс и Оз/, 
чиято обща площ е 40,86 ха и заема части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, 
Сваленик, Червен и Щръклево /0,27 % от ЗЗ BG0002025 „Ломовете“/ и предвиденото трасе 
на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,9 % от ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка“/.  

  
Вероятни промени във функциите на защитените зони–очакват се слаби промени в 
структурата на ЗЗ, поради предлаганите зони за урбанизиране /Од2, Од1, Соо, Озс и Оз/, 
чиято обща площ е 40,86 ха и касае части от землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, 
Сваленик, Червен и Щръклево /0,27 % от ЗЗ BG0002025 „Ломовете“/ и предвиденото трасе 
на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,9 % от ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка“.  

 
Фрагментация на отделни природни местообитания – не се очаква; 
 
Нарушаване на видовия състав - очаква се, в по-значителна степен, на предвидените за 
строеж територии, и в незначителна степен на предвидените за озеленяване площи;  
основните местообитания за хранене, гнездене или почивка на видовете птици, включени в 
предмета на опазване, не се засягат или видоизменят, тъй като в прилежащите терени, 
разположени върху вече урбанизирана територия, остават достатъчно свободни от 
застрояване пространства за придвижване на птиците към различни части на ЗЗ, а предвид че 
проектното застрояване не е високо, могат да прелитат и във въздушното пространство над 
него.  

При реализацията на проекта на ОУП на община Иваново не се очакват негативни 
въздействия върху видовете от орнитофауната вследствие на предлаганите зони за 
урбанизиране /Од2, Од1, Соо, Озс и Оз/, чиято обща площ е 40,86 ха и касае части от 
землищата на с.с. Старо Иваново, Табачка, Сваленик, Червен и Щръклево /0,27 % от ЗЗ 
BG0002025 „Ломовете“/ и предвиденото трасе на път  II-52 с площ 5,0 ха /0,9 % от ЗЗ 
BG0002024 „Рибарници Мечка“/. Имайки предвид останалата (незасегнатата от 
урбанизиране) част от ЗЗ, не се очакват осезаеми негативни въздействия върху видовете 
птици, посочени в Приложение I на Директива 79/409 освен незначително намаляване на 
хранителната база на някои от обитаващите откритите пространства видове.  
 
При оценка на степента и обхвата на въздействието са отчетени: териториалният обхват на 
въздействието; степента на въздействието; продължителността на въздействието; честотата 
на въздействието; кумулативни и др. въздействия върху околната среда.  
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 
НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ППП/ИП ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА 

ИМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В РЕЗУЛТАТ 

НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ. 

6.1 ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНИТЕ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, СМЕКЧАВАНЕ И 

ВЪЗМОЖНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

НА ОУП ВЪРХУ КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИТЕ ГРУПИ ОРГАНИЗМИ И МЕСТООБИТАНИЯ, 
ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗЗ BG0000232 ,,БАТИН”,  ЗЗ BG0000608 „ЛОМОВЕТЕ”,  ЗЗ 

BG0002024 „РИБАРНИЦИ МЕЧКА”  И ЗЗ BG0002025 „ЛОМОВЕТЕ” 

Възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и възможно възстановяване 
на потенциалните неблагоприятни преки и косвени въздействия от осъществяване на ОУП 
върху консервационно значимите групи организми и местообитания, предмет на опазване в 
ЗЗ BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ 
BG0002025 „Ломовете” са представени по -долу в таблица №  6.1.1. 
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Таблица №  6.1.1. 

№ 
Мярка за предотвратяване, смекчаване 

или възможно възстановяване на 
негативното въздействие 

За кое природно 
местообитание/вид 
се отнася мярката 

 

За смекчаване 
на кое 

негативно 
въздействие се 
отнася мярката 
и/или ефект от 
прилагането и.  

Пространствено 
местоположение, 
където мярката 
да се прилага 

1. 

Устройствена зона Соп11, разположена 
северно от с. Нисово да се проектира така, 
че да не засяга местообитание 91М0 
Балкано-панонски церово-горунови гори, 
предмет на опазване в ЗЗ „Ломовете“ 
BG0000608 
 

91М0 Недопускане на 
косвено 

въздействие 
върху 

местообитанието 

 

Северно от 

с.Нисово 

2. 

Да не се допуска залесяване и внасяне на 
неместни видове в ливадите и пасищата, 
попадащи в Озс1, землище на с. 
Щръклево  

 Недопускане на 
промени в 

структурата на 
зоната 

Землище 
с.Щръклево 

3. 

Да не се допуска промяна на бреговите 
характеристики и естественото състояние 
на водната площ в Озс1, землище на с. 
Щръклево 

 Запазване 
естественото 
състояние на 
водната площ 

Землище 
с.Щръклево 

4. 

При проектирането на път II-52 да не се 
допуска засягане на местообитания    

6430  и  91Е0* За избягване на 
потенциални 

преки и косвени 
въздействия 

Землище на 
с.Мечка 

5. 

Да не се допуска изграждане на приемна 
сграда, инфоцентър, спортни обекти или 
обекти за хранене в УЗ Од1 северозападно 
от с.Сваленик  

Видра  За избягване на 
преки или 
косвени 

въздействия 
върху ефективно 

заето 
местообитание в 

близост 

Землище на 
с.Сваленик  

6. 

Преди започване на строителни работи да 
се извършва обход и при наличие на 
видове от фауната, същите да се 
преместват на подходящи места, вкл. 
преместване на защитени видове 
растения 

 
Земноводни и 
влечуги  

 
За избягване на 
потенциални 

преки и косвени 
негативни 
въздействия 
върху целеви 
видове птици 

 
За община 
Иваново 

7. 

 
Информиране на населението и 
посетителите на община Иваново за 
целите и предмета на опазване на ЗЗ 
BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници 
Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете” по 
двете Директиви, като за целта на 
местата с голяма обществена и 
туристическа посещаемост  се поставят 
табла с описание на територията и 
видовете предмет на опазване в 
защитените зони. 
 

 

Избягване  на  
отрицатели 

въздействия върху 
съществуващите 
гнезда в района на 
видовете птици 
предмет на 
опазване в ЗЗ  

 
За смекчаване на 
потенциални 

преки и косвени 
негативни 
въздейтвия 
върху целеви 
видове в 
резултат на 

антропогенния 
натиск от 

увеличаване на 
човешкото 
присъствие в 
района. 

Обществено  
значимите места 
в района с голям 
човекопоток 

(паркове, 
пешеходна улица, 

градини, 
община). 

8. 
По време на строителните дейности на 
отделните обекти в съответната 

 
Прилежащо 

 
Предотвратяване 

 
Прилежащите 
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устройствена зона на ОУП да не бъдат 
засягани пряко по какъвто и да било 
начин терените, оставащи извън 
границите им, като се съблюдава в тях да 
не навлиза безразборно строителна 
техника.  За целта да се маркират с 
трайни знаци и табели външните граници 
на тези територии и зони    
 

биоразнообразие на ненужни 
преки 

въздействия 
върху 

подходящи 
местообитания 
на целеви 
видове от 

фауната извън 
ЗЗ, които 
обитават и 
техните 
територии 

терени, оставащи 
извън 

определените 
граници на 

устройствените 
зони и територии, 

които се 
обособяват с 
разглеждания 

ОУП. 

9. 

За новите устройствени зони да се 
осигури приоритетно изграждане на 
водоснабдителни и канализационни 
мрежи и съоръжения за пречистване на 
отпадъчните води 
 

Всички видове 
местообитания на 
фауната, с които 
външните граници 
на устройствените 
зони на ОУП 
граничат. 

Недопускане 
отрицателно въз-
действие върху 
природни место-
обитания и 

местообитания 
на видове 

 

За новите УЗ 

10. 

 
По време на строителството и 
експлоатацията на отделните обекти в 
обособените устройствени зони и 
територии с ОУП, да се спазват стриктно 
разпоредбите на Закона за управление на 
отпадъците и подзаконовите нормативни 
актове за неговото прилагане     

 
Подходящи место-
обитания на голяма 
част от видовете 
предмет на опаз-
ване в ЗЗ и всички 
естествени биотопи 
на видове извън 
границите на ЗЗ 

 
Недопускане на 
излишно влоша-
ване качеството 
на подходящи 
естествени 

местообитания в 
прилежащите 

терени 

За новите УЗ 
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6.2. ПРЕДЛОЖЕНИ КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 34 НА ЗБР. 

 
По отношение на местообитанията и видовете предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 ,,Батин”, 
ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете”, 
при изпълнение на заложените в предната точка смекчаващи мерки, предписването и 
изпълнението на компенсиращи такива не се налага.  
 

7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА. 

 

7.1 АЛТЕРНАТИВИ ПО ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ОУП. 

Алтернативи по териториалния обхват на ОУП не съществуват и не са разглеждани, 
единствената алтернатива на разглеждания териториален обхват на плана е нулевата.  

 

7.2  АЛТЕРНАТИВИ ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ОУП. 

7.1.1 Предложени алтернативи за местоположение на отделните компоненти от 
проектантите, изготвили ОУП.  

 
ОУП е изработен в съответствие със Задание от възложителя, Община Иваново, като с него 
се обособяват следните типове устройствени зони /чл. 107 от ЗУТ/: 

- жилищни територии;  
- производствено- складови територии; 
- територии за паркове и градини, територии за спорт и забавления; 
- територии за обществено обслужване;  
- територии с обекти на културно- историческо наследство;  
- територии за курортно –туристическо и вилно строителство;  
- територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;  
- земеделски територии;  
- горски територии;  
- територии за природозащита;  
- нарушени територии за възстановяване;  
- територии със специално, с друго или със смесено предназначение; 

 

Варианти по отношение на това разположение няма данни да са разглеждани от проектанта, 
т.е. това е единствената възможна алтернатива, представена от него по отношение на 
местоположението на отделните компоненти на разглеждания ОУП на община Иваново.  

 
7.1.2 Предлагана алтернатива от колектива от експерти изготвил оценката за 
степента на въздействие (ОС) върху BЗЗ BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете” .  
 
Към настоящия момент не се налага предлагане на алтернативи по отношение на 
разположението на отделните устройствени територии и зони предвиждани с ОУП. Такава 
необходимост може да възникне едва на следващия етап на планиране, свързано с 
прилагането на ОУП.     
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 7.3 НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА. 

 
Според т. 8 на допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта на 
планове и програми с целите на опазване на защитените зони, ,,нулевата алтернатива” е 
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите когато 
инвестиционните намерения, които се прилагат, не могат да бъдат осъществени. Нулевата 
алтернатива, т.е. неосъществяването на ОУП, няма да предизвика каквото и да било 
неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда извън съществуващото 
от други фактори в момента в защитените зони. Тази алтернатива е изцяло съвместима с 
целите и предмета на опазването им.  
 
Развитието на територията на общината без прилагане на ОУПО не може да се приеме като 
нулева алтернатива, защото това би означавало общината да се лиши от един важен и 
законово регламентиран инструмент за управление на социално-икономическото й развитие 
и благоустрояване на селищната и природната й среда. 

 

8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОУП 

СПРЯМО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. 

Картен материал с местоположението на опорния план и елементите на ОУП, фаза 
Предварителен проект спрямо защитените зони и техните елементи е даден в електронен 
вариант като отделни приложения към оценката за степента на въздействие. 

  

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ СЪОБРАЗНО 

КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22. 

По отношение целостта и структурата на  защитените зони ЗЗ BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ 
BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  

  
Не се очакват значителни неблагоприятни въздействия върху ЗЗ в резултат от 
предвижданите устройствени зони и дейности в проекта на ОУП.  

 
По отношение на целевите местообитания в защитените зони  

Не се очаква пряко негативно въздействие и няма да бъде нарушен благоприятния 
природозащитен статус по време на строителството и експлоатацията на предложените за 
урбанизирани територии върху местообитанията предмет на опазване в ЗЗ. 
 

По отношение на целевите животински видове в защитените зони  

Не се очаква значителна загуба на площи от техни местообитания или фрагментация на 
такива в ЗЗ или в близост до тях. 

При изготвянето на настоящата оценка за съвместимостта и степента на въздействие на  
ОУП върху предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0000232 ,,Батин”, ЗЗ BG0000608 
„Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете”  е спазен 
принципа за превантивността, като предметът на опазване на защитените зони е изведен 
приоритетно при отчитането на всички екологични ефекти, които противоречат на 
екологичните цели за обявяването им. Възприет е възможно най-лошият сценарий за всяко 
вероятно въздействие в рамките на научните предпоставки за съществуването на последното.  
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В заключение, при съобразяване на всички смекчаващи и превантивни мерки, предвидени по 
законов и нормативен ред, както и тези от настоящия доклад, ще гарантира недопускане на 
негативно действащите фактори върху целите и предмета на опазване на ЗЗ BG0000232 
,,Батин”, ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 
„Ломовете” , като при това положение реализацията на разглеждания ОУП на този етап на 
планиране ще бъде съвместимо с тях. 

 

10. НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ЗБР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИ КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 34 ЗБР - КОГАТО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ПО Т. 9 Е, ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА ОПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЗАЩИТЕНА ЗОНА 

ЩЕ БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЛАНА, ПРОГРАМАТА И ПРОЕКТА,  И 

ЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ.  

Предвид направеното по-горе заключение,  реализацията на разглеждания ОУП ще бъде 
съвместимо с предмета и целите на опазване в защитените зони,  не е необходимо да се 
разглеждат изключения по чл. 33 (1) от Закона за биологичното разнообразие и да се 
посочват компенсиращи мерки по чл. 34 от същия закон. 

 

11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕМЕТРАЕНЕ 

И ПЕРИОД НА ПОЛЕВИ ПРОУЧВАНИЯ, МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, 
ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА 

ИНФОРМАЦИЯ. 

При изработване на оценката са използвани стандартни методи на полеви изследвания, 
прилагани за определяне на видовия състав при висшите растения и гръбначните животни. 
Извършени са теренни проучвания върху фито- и зооценозите през м. септември, 2015 г.  

Направените анализи и изводи са в съответствие с изискванията на Директивите на 
Европейския съюз, хармонизираното българско природозащитно законодателство и на 
всички международни конвенции, по които Р. България е страна. Използвана е богата 
литература, Уеб страници и публикации от НПО, като източници  на информация за региона 
и защитените зони, списък на които прилагаме към разработката. Използвана литература и 
източници на информация.  

11.1 Използвана литература и източници на информация.  

i. Общ устройствен план (ОУП) на община Иваново, фаза „Предварителен проект”; 

ii. Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. бр. 66 от 26 Юли 
2013г.);  

iii.  Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91/25.09.2002 г., попр. бр.98/18.10.2002 г., посл. изм. в 
бр. 62 от 14.08.2015 г. 

iv. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони ( Обн. ДВ. бр.73 от 
11 Септември 2007 г., посл. изм. ДВ бр.94 от 30 Ноември 2012г.);  

v. ДИРЕКТИВА на Съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна.  Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. - OJ 
L 206, 22.7.1992, 7–50. 

vi. ДИРЕКТИВА на Съвета 79/409/ЕИО от 02.04.1979 за опазване на дивите птици;  

vii.  ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30.11.2009  относно опазването 
на дивите птици; 
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viii.  НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона ЗЗ BG0000232 ,,Батин” , 2008.02.  

ix. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона  ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, 2008.02.  

x. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона  ЗЗ BG0002024 „Рибарници Мечка”, 2008.02.  

xi. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона  ЗЗ BG0002025 „Ломовете”, 2008.02.  

xii. География на България, 2002, Географски институт при БАН.  

xiii.  Обща биогеография. Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 1994 г. 

xiv. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България 

xv. Бондев, И., 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600000 с обяснителен текст. Университетско 
издателство “Климент Охридски”. София 

xvi. Апостолова, И., Славова, Л., 1997. Конспект на растителните съобщества в България. София, БАН 

xvii.  Любенова М., 2004. Фитоекология. Академично издателство “Марин Дринов”, София 

xviii.Асьов, Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев, 2006. Конспект на висшата флора на България. 
Българска фондация Биоразнообразие, София 

xix. Велчев, В. (отг. ред.). 1982. Флора на НР България. Т. 8. Изд. БАН, София. 

xx. Велчев, В. (отг. ред.). 1989. Флора на НР България. Т. 9. Изд. БАН, София. 

xxi. Йорданов, Д. (отг. ред.). 1963-1979. Флора на НР България. Т. 1 – 7. Изд. БАН, София. 

xxii. Велчев, Вл., Ст. Кожухаров, М. Анчев (ред.), 1992. Атлас на ендемичните растения в България. БАН, 
София. 

xxiii.Кожухаров, С. (ред.). 1992. Определител на висшите растения в България. Наука и изкуство, София. 

xxiv. Пешев, Ц., Д. Нанкинов, Д. Пешев, 2003. Гръбначните животни в България. „Булвест”, София 

xxv.  Пешев и др., 1964. „Учебна практика по зоология на гръбначните животни”, ДИ „Наука и изкуство”, 
София. 

xxvi.  БЕШКОВ, В., К. НАНЕВ, 2002. ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ В БЪЛГАРИЯ. „ПЕНСОФТ”.  СОФИЯ 

xxvii. Бисерков, В. (Ред.). 2007. Определител на земноводните и влечугите в България. София, Зелени 
Балкани 

xxviii.  Карапеткова M., M. Живков, 1995. Рибите в България. Sofia. "Гея Либрис" 

xxix. Карапеткова M., M. Живков, Александрова-Колеманова K. 1993. Статус и оценка на рибните ресурси 
в България. В: Национална Стратегия за опазване на биоразнообразието. Том I.  

xxx. Попов, В., А. Седефчев, 2003. Бозайниците в България. Определител. „Геософт” ЕООД, София 

xxxi. Иванова, Т., 2005. Концепция за опазване на прилепна фауна и местообитания в България в рамките 
на Натура 2000. Национален природонаучен музей – БАН. 

xxxii. Петров Б.2008. Прилепите – методика за изготвяне на оценка за въздействие върху околната 
среда и оценка за съвместимост. Наръчник за възложители и експерти в областта на околната среда. 
Национален природонаучен музей – БАН, 88 с.  

xxxiii.  Янков П. Видов състав на кълвачите в населените места на България. “Природа”, (НРБ), 1986 

xxxiv. Орнитологично важни места в България и Натура 2000. БДЗП, София 

xxxv. Симеонов С., T. Мичев. 1991. Птиците на Балканския п-ов. Петър Берон, София 

xxxvi. Атлас на гнездящите птици в България, БЗДП, 2007 г. 

xxxvii. Червена книга на България, БАН, 2012 г. 

xxxviii.  Основни райони за пеперуди в България (  www.lepidopterology.com/ butterfly_areas_bg 
/index_bg.php. 

xxxix.  Ботев, Б., Ц. Пешев, (ред.), 1985. Червената книга на НР България.1985.   Том II: Животни, Изд. 
на БАН, София.  
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xl. Списък на обекти за мониторинг, предложени за включване в НСМБР - видове и типове местообитания 
(хабитати). 

 
11.2. Използвани методики, ръководства и методи на изследване.  

i Интерпретационен наръчник за хабитатите в Европейския съюз, 1999. Издание на Сдружение „Зелени 
Балкани”.   

ii  Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К., /ред./ 2005. Ръководство за 
определяне на местообитания от европейска значимост в България. Първо издание, 129 с. София, 
Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация „Зелени Балкани”.  

iii  Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за 
определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено 
издание, 131 с. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация 
„Зелени Балкани”.  

iv Managing Natura 2000 Sites. The provisions of Article 6 of the “Habitats” Directive 92/43/EEC. European 
Communities, 2000. 

v Assessment of plans and projects significantly affecting NATURA 2000 sites, Methodological guidance on the 
provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC, EC, November 2001. 

vi Оценка на планове и проекти значително засягащи НАТУРА 2000 места – методическо ръководство по 
разпоредбите на чл. 6(3) и (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО, Ноември 2001 г. 

vii  Guidance document on Article 6(4) of the “Habitats” Directive 92/43/EEC.Clarification of the concepts of: 
alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, compensatory measures, overall 
coherence, opinion of the commission, January, 2007. 

viii  Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков, П. (ред.) 2009. Ръководство за 
оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по 
НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация Биоразнообразие. София.  

ix Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7, ал. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, 
включващи местообитания на видове птици. 

x Костадинова И., М. Михайлов (съст.), 2002. Наръчник за НАТУРА 2000 в България. БДЗП, 
Природозащитна поредица. Книга 5. БДЗП,  София, 80 с. 

xi Собствени теренни наблюдения и проучвания на терените от ОУП на територията на община Иваново 
(м. Август, 2015 г.), разположени откъм ЗЗ BG0000232, ,,Батин”  ЗЗ BG0000608 „Ломовете”, ЗЗ 
BG0002024 „Рибарници Мечка” и ЗЗ BG0002025 „Ломовете”, 2008.02. ; 

- Площни; 
- Маршрутни; 
- Стационарни; 
-  

12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3. 

• Копие от Диплома за завършено висше образование, с образователно-квалификационна степен 
,,магистър”;  

• Документи, удостоверяващи стаж по специалността, съгласно чл. 9, ал. 1 т. 2 и т. 3 от Наредбата за 
ОС;  

• Декларации, съгласно чл. 9 ал. 3 от Наредбата за ОС 


