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Увод 

Общият устройствен план (ОУП) на Община Горна Оряховица се разработва в 

съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ) (обн. ДВ бр.1/2001 г.) и 

по-точно с § 123 (1) от преходните и заключителните разпоредби към ЗИДЗУТ от края 

на 2012 г., който задължава кметовете на общините, които нямат действащ общ 

устройствен план в 6 месечен срок от влизането в сила на тези разпоредби, да внесат 

предложение в Общински съвет за изработването му по силата на чл. 124 ал. 1 на ЗУТ, 

придружено от задание по чл. 125.  

Съгласно писмо на РИОСВ Велико Търново (изх.№ 1254/15.05.2018) ОУП на 

община Горна Оряховица попада в обхвата на разпоредбите на чл. 31, ал. 4, във връзка 

с ал. 1 от Закона за биологичната разнообразие (ЗБР) и чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 2, 

ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г. изм. и доп. бр. 

81/2010, бр. 3/2011, бр. 94/2012 г.) и е необходимо да се извърши Доклад за оценка за 

съвместимост (ДОСВ), чрез процедурата по преценяване на необходимостта от 

Екологична оценка (ЕО).  

 

Работата по етап “предварителен проект” е изпълнена в съответствие с 

изискванията на договора и заданието за изработването на ОУП и Техническата 

спецификация.  

Рамковата цел на новия Общ устройствен план на общината е да създаде 

териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено 

развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и 

със специфичните за Община Горна Оряховица природни, културни, туристически и 

други ресурси. 

В обхвата на тази цел, подцелите се формулират като: 

 регулиране на процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на 

общината в граници, които да не нарушават целостта и стабилността на 

природната й среда. 

 създаване на устройствени условия за реализиране на стратегическите 

документи по Закона за регионалното развитие (ЗРР) - Регионален план за 

развитие на Северен централен район за планиране (СЦРП), Областната 

стратегия и Общинския план за развитие (ОПР) 2014-2020 год., както и на 

други общински, регионални и национални програми, планове и проекти. 

Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПO Горна 

Оряховица, които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на 

Oбщинския план за развитие. 

 прилагане на устройствени принципи за изграждане и оформяне на 

физическата градска среда в урбанизираните територии (населени места и 

селищни образувания) в съответствие с европейските норми и стандарти, 

като се търси максимален ефект на направената инвестиция и опазване на 

околната среда. 

 планирането на ОУПО Горна Оряховица следва да бъде направено по начин, 

осигуряващ от една страна опазване, а от друга социализиране и 

популяризиране на природното и културното наследство в Община Горна 

Оряховица, с цел постигане на устойчивост. 
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Съгласно писмо на РИОСВ Велико Търново (компетентен орган по екологичната 

част на Общия устройствен план) изх.№ 1254/15.05.2018, „Проектът на Общия 

устройствен план на община Горна Оряховица” подлежи на процедура по оценка на 

съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се 

извършва чрез процедурата по екологична оценка (ЕО). Същият е допустим за 

осъществяване, ако не противоречи на режимите на защитените зони и защитените 

територии, определени в заповедите за обявяването им 

 

Докладът за ОС е разработен на основание чл. 31 – 34 на Закона за биологичното 

разнообразие, чл. 20, ал. 1 и ал. 3 и в обхвата на изискванията по чл. 23, ал. 2 на 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони и в съответствие с чл. 9, ал. 1. Разработката е в съответствие с чл. 6, 

ал. 3 и ал. 4 на Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна. 

 

Проучени и отразени са всички изисквания на компетентното ведомство, 

изложени в съгласувателната кореспонденция.  

 

Докладът е допълнен и преработен съгласно дадените указания в писмо изх.№ 

1254(6)/26.02.2021г. на РИОСВ Велико Търново. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА 

“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА” 

----------------------------юли, 2021 г.----------------------------- 6 

1. Анотация на Общия устройствен план. 

 

Община Горна Оряховица се намира в централната част на Северна България и е 

част от Северен централен район за планиране и Област Велико Търново. На север 

общината граничи с община Полски Тръмбеш, на юг с общините Лясковец и Велико 

Търново, на изток - с община Стражица и на запад - с община Велико Търново. 

Община Горна Оряховица е разположена в подножието на Арбанашката планина 

и по поречието на р. Янтра. Намира се в непосредствена близост до областния център 

гр. Велико Търново. Нейната площ е 318 км
2
,  което представлява 0,28% от територията 

на страната и 2,12% от площта на Северен централен район за планиране и 6,82% от 

територията на Област Велико Търново. Общината е вторият по големина 

икономически център в област Велико Търново. В селищната структура на общината са 

включени общо 14 населени места - 2 града и 12 села. 

Общинският център град Горна Оряховица е разположен периферно в границите 

на общината до нейната южна граница. Неговото местоположение допринася за 

затрудняване на  връзките с населените места, намиращи се в периферията на 

общината. От центъра на Горна Оряховица до най-близките населени места 

разстоянието е около 3 км (гр. Долна Оряховица, с. Първомайци, с. Правда). Най-

отдалечените селища се намират на около 25 км (с. Стрелец, с. Паисий). 

Община Горна Оряховица има важно геостратегическо значение, както от 

областно, така от национално значение. През територията на общината преминават две 

от основните пътни артерии, част от Европейската пътна мрежа: път Е-85, като част от 

Транс-европейски коридор №9 (Хелзинки - Санкт Петербург - Киев - Букурещ - Русе - 

Велико Търново - Габрово - Димитровград с отклонения към Гърция и Турция) и 

първокласен път София-Варна І-4 (Е-772). Очаква се трасето на АМ „Хемус” да 

премине през територията на общината около населените места Стрелец и Паисий. 

Релеф 

С изключение на най-южната част на общината, където се издига северната част 

на Арбанашкото плато (440 m н.в.), останалата територия е заета от обширната долина 

на река Янтра и нейният ляв приток река Росица, които очертават южната, условна 

граница на Средната Дунавска равнина. Тук в коритото на Янтра е и най-ниската точка 

на общината – 44 m н.в. Североизточно от долината на Янтра, в пределите на общината 

попадат и части от Длагановските височини (те се отнасят условно към Източната 

Дунавска равнина) с максимална височина от 371 m, разположена северозападно от 

село Горски Горен Тръмбеш. 

Води 

Основната водна артерия в общината е река Янтра, която протича през нея със 

средното си течение на протежение от около 50 km. Реката навлиза в общината западно 

от село Първомайци и продължава на изток, като минава северно от Горна Оряфовица 

и южно от Долна Оряховица. В района на село Върбица прави голям завой на север, а 

при село Горски Долен Трймбеш на запад. Тук тя приема отдясно притока си Стара 

река. Западно от село Драганово прави нов завой, този път на север, приема най-

големия си приток (ляв) река Росица и северно от село Крушето напуска общината. 

На територията на Общината са разположени 16 язовира, които са с местно 

значение. Населените места в общината са централното водоснабдени за питейни и 

битови нужди. 

Климат 

По-голямата част от територията на общината попада в умерено-континенталната 

климатична област. Средногодишната температура за Горна Оряховица е 11,5 °C, а в 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА 

“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА” 

----------------------------юли, 2021 г.----------------------------- 7 

средногодишната температура за цяла България е около 10,5 °C. Минималните 

температури за годината са през месец януари, като най-ниската е измерена през 1942 

г. – -31,50 °C, а максималната е измерена през юли – 44,3 °C (*Данните са от 

Метеорологична служба при летище Горна Оряховица). Валежите са неравномерно 

разпределени в два валежни максимума – есенно-зимен и пролетно-летен. Средната 

годишна сума на валежите за страната е 670 л/кв.м, а за общината – 565 л/кв.м, което е 

под средното за страната. През зимата падат предимно валежи от сняг и снежната 

покривка е устойчива, а през лятото от дъжд. Средната скорост на преобладаващите 

северозападни и западни ветрове е около 2 м/сек. 

Почви 

В Община Горна Оряховица преобладават алувиално-ливадните почви, 

благоприятни за развитието на интензивно селско стопанство. Съгласно ерозионната 

карта на България районът на Горна Оряховица е категоризиран като район с 

неерозирали почви. 

В някои участъци на реките „Росица” и „Янтра” има значително изземване на 

чакъл и пясък, вследствие на което се образуват различни по размер котловини. 

През последните години все повече се налага тенденцията за намаляване 

замърсяването на земите и почвите. Пестеливото използване на пестициди и торове в 

земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, въведеният 

контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите 

и управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените 

процеси са дейности, които водят до намаляване на деградацията на земите и почвите. 

Полезни изкопаеми 

Територията на Община Горна Оряховица е бедна на полезни изкопаеми, но 

богата на суровини за строителни материали. 

Практически интерес представляват мергелите от Горнооряховската свита, които 

служат за суровина за производство на керамични изделия – тухли, цигли. Алувиалните 

наслаги на р. Янтра – пясък, чакъл са отличен инертен материал.  

 

Растителност и животински свят  

Географската характеристика на Горна Оряховица се допълва и от разнообразието 

на растителността и животинския свят. 

Общата площ на ТП ДГС “Горна Оряховица” по Лесоустройствен проект е 20 863 

ха., от която 20 387,0 ха. дървопроизводителна и 476 ха. недървопроизводителна. 

Залесената площ е 20 289 ха. Разпределението на залесената площ по дървесни видове 

е: цер – 40,5%, благун – 12,1%, келяв габър – 10,8%, сребролистна липа – 9,7%, други 

широколистни – 23,5%, иглолистни – 3,4%. Преобладават естествените насаждения – 

89,3%, а делът на горските култури е 10,7%. 

Наличният горски фонд на Община Горна Оряховица към 2013 г. възлиза на 4 

285,88 хектара. От тях: държавен горски фонд – 2 214,13 ха.; общинска собственост – 

899,89 ха.; частна – 1 153,96 ха. и друга собственост – 17,90 ха. 

Преобладават широколистните дървесни видове. Разпространени са зимен и летен 

дъб, бряст, габър, липа, върба, топола, акация. Най-разпространен от иглолистните 

видове е бора, а от широколистните - цер. 

На отделни места растителността има уникален характер. Такъв рядък растителен 

вид, превърнал се в символ на вечността на града, е божурът. 

Фауната е разнообразна въпреки урбанизацията и ограничаването на 

местообитанията на редица видове. Преобладават горските видове и то тези които са 

свързани с широколистните гори и пояса на дъба. От едрия дивеч в горските 
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местообитания са разпространени елени, сърни, дива свиня, хищници като чакали, 

лисици, дива котка, вълк. Орнитофауната включва предимно горски пойни птици, но 

също и някои грабливи. 

Градската фауна е представена от тривиални и обикновени видове птици – 

врабчета, гугутки, гълъби, врани, свраки, лястовици, бели щъркели и др, както и от 

дребни видове бозайници, предимно от разр. Гризачи. 

Река Янтра и наличието на оводнени и заблатени територии край нея са 

предпоставка за водолюбиви видове птици, земноводни и влечуги. През зимата се 

срещат и водолюбиви птици (лебеди гмурци, гъски, патици) от северни популации, 

които зимуват в района. 

 

Защитени зони и защитени територии 
Съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ) на територията на община Горна 

Оряховица попадат две защитени територии със статут защитена местност 

 

• Защитена местност „Божур поляна” обявена като природна забележителност 

със Заповед №1573/02.09.1968 г. на Министерството на горите и горската 

промишленост, прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-1316 от 

27.ХII.2002 г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ, бр. 7 от 2003 г.) и 

актуализация на площта със Заповед № РД 54 от 30.01.2008 г на МОСВ (ДВ бр. 39 от 

2008 г) от 196.000 дка на 197.709 дка. в землището на с. Първомайци. ЗМ е обявена с 

цел на опазване на находище на червен божур. 

Режим на дейности в ЗМ: 

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат 

или изкореняват всякакви растения 

2. Забранява се допускане на паша на всякакъв вид добитък през всяко време 

3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да 

се развалят гнездата и леговищата на същите 

4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се 

поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните 

течения 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на 

скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите 

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи 

7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с 

влошени декоративни качества дървета 

 

• Защитена местност „Джолюнгьол” обявена като природна забележителност със 

Заповед №1/05.01.1982 г. на КОПС (ДВ 16 от 1982 г), прекатегоризирана в защитена 

местност със Заповед № РД-1317 от 27.ХII.2002 г. на Министерството на околната 

среда и водите (ДВ, бр. 7 от 2003 г.) и актуализация на площта със Заповед № РД 58 от 

30.01.2008 г на МОСВ (ДВ бр. 39 от 2008 г) от 182.000 дка на 191.135 дка. в землището 

на с. Драганово. ЗМ е обявена с цел опазване на находище на дяволски орех и сребрист 

папур. 

Режим на дейности в ЗМ: 

1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни 

2. Забранява се провеждането на каквито и да е дейности, с които се нарушава 

водния режим 

3. Забранява се обработване на територията с пестициди 
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4. Забранява се приготвянето на работни разтвори и зареждането на 

селскостопанските мешини с пестициди на разстояние, по- малко от 100 м от 

защитения обект 

5. Забранява се замърсяването по какъвто и да е начин на водите на блатото 

6. Забранява се повреждането на блатната растителност 

7. Забранява се провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се 

изменя ландшафта 

 

Защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ 

попадащи на територията на община Горна Оряховица, са: 

 

Защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и 

фауна (ЗБР, чл.6, ал.1, т.1 и т.2): 

 

- ЗЗ BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-401/12.07.2016 на Министъра на 

окалната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016). 

- ЗЗ BG0000213 „Търновски височини” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приет 

с Решение № 122/2.03.2007 на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007). 

- ЗЗ BG0000609 „Река Росица” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приет с Решение № 

122/2.03.2007 на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007). 

- ЗЗ BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-694/25.08.2020 на Министъра на 

окалната среда и водите (обн. ДВ бр. 81/2020). 

 

Пространствено развитие и урбанистична концепция 

Общият устройствен план на Община Горна Оряховица  (ОУПО) е най-важният 

документ, който обвързва предвижданията на стратегическите документи за развитие с 

устройството на територията и създава условия за реализирането на техните идеи за 

постигане на устойчиво пространствено развитие на основата на местните ресурси. 

ОУПО е основен управленчески инструмент на общинска администрация и ще бъде 

задължително условие за реализиране на инвестиционните намерения на общината, на 

собствениците на земи и имоти и на частни инвеститори.  

Основните цели и задачи при изготването на ОУПО Горна Оряховица, включва 

основните тенденции за социално-икономическо, инфраструктурно и устройствено 

планиране на общината. Проектът е използвал за сценарии изготвеното Планово 

задание от една страна и проследяване на досегашното развитие на разглежданата 

територия от друга. 

Териториално-устройствените намеси се състоят в определяне на строителни 

зони, режими и параметри на застрояване за обитаване, труд, отдих, зелени зони, зони 

за атракции и смесени зони. Предвидени са и терени с допустима промяна на 

предназначението в извънселищните територии при възникване на инвестиционни 

намерения от собствениците на земята, предимно разположени по основните 

комуникационни направления и в близост до компактната селищна територия.  
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Главната цел на ОУП на общината е създаване на оптимална пространствена 

и функционална структура на развитие, водещадо хармонично единство на 

урбанизирани и природни територии. 

ОУП от гледна точка на устройство на територията съдържа решение за: 

 оразмеряване и съхраняване на територията; 

 повишаване комфорта и средата за обитаване; 

 структурата на територията за обитаване, за производство, за 

рекреация и отдих, за комуникация и инфраструктура; 

 строителните граници (в това число и терени за ново развитие), 

ограничители и стимулатори за териториално развитие; 

 устройствени зони, защитени местности, недвижими културни ценности; 

 обекти на отделните подсистеми: образование, здравеопазване, култура, 

обществено обслужване; 

 екологически мероприятия, изисквания за подобряване качествата на 

околната среда; 

 трасета и съоръжения на техническата инфраструктура. 

ОУП на община Горна Оряховица отчита предвижданията на плана за периода 

до 2040 г. 

Пространствена концепция за развитие 

ОУП на община Горна Оряховица предлага модел за развитие чрез формиране на 

три териториални  зони: 

 

ЗОНА «СЕВЕР»   

Тази зона обхваща територията на север от АМ -“Хемус”.Територията според 

релефните дадености е хълмиста. Населените места са дисперсно разположени и с 

нисък демографски прираст селата: Паисий, Стрелец и на юг от автомагискралата  

с.Крушето. Тази зона е подходяща за развитие на земеделие, тъй като преобладават 

земеделските земи от висока категория, които са подходящи за развитие на зърнени 

култури и трайни насаждения. Тук може да се предложи внедряване на нови 

технологии за отглеждане на селскостопанска  продукция. Животновъдството е втори 

основен отрасъл на селското стопанство в общината, в която производителите могат да 

се обединят в сдружения, с цел увеличаване на елитните животни и създаване на 

различни форми за организация на производството. В първите две села нови територии 

не се предлагат с изключение на бивщите стомански дворове,които в момента са 

усвоени терени за производствено складови дейности.Същите се предлагат да влезнат в 

новите регулационни граници на селата. На север от с.Крушето в съседство със 

съществуващи производствени терени се предлага нова територия за усвояване с 

допустима смяна за производствени – сладови дейности (Пп). В повечето села има 

нужда от уплътняване на терените в урбанизираните територрии за зони за обитаване и 

производство. Селата ще променят своите строителни граници, като се присъединяват 

вече усвоени жилищни или производствени терени, без да се сменя тяхното 

съществуващо функционално предназначение. 

 

ЗОНА «ЦЕНТРАЛНА» на юг от АМ ”Хемус” 

Тази зона обхваща селата в средната част на общината, а именно:Поликраище, 

Янтра, Драганово, Горски Горен и Гопски Долен Тръмбеш и Върбица. Тези населени 

места са разположени линеарно и се захранват от общински път ІІІ-5003.През 

с.Поликраище преминава първокласен път І-5(Е-85), Вл.Търново - Русе.С проекта се 
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предлага от запад на с.Поликраище изграждането на обходно трасе, с цел подобряване 

на микро климата в населеното място.  

Тази зона е подходяща за развитие на земеделие, тъй като преобладават 

земеделските земи, които са подходящи за развитие на зърнени култури и трайни 

насаждения. Тук също може да се предложи внедряване на нови технологии за 

отглеждане на селскостопанска  продукция. Животновъдството е втори основен 

отрасъл на селското стопанство в общината, в която производителите могат да се 

обединят в сдружения, с цел увеличаване на елитните животни и създаване на различни 

форми за организация на произвотството. 

 

ЗОНА «ЮГ»  

           Тази зона обхваща общинския център - гр.Горна Оряховица и стига до   

подножието на Арбанашкото плато.Тук на запад общината граничи с планински релеф 

и климат. Същата има потенциал за обособяване на терени за рекреационни дейности, 

включващи: вилни зони, бившите земи по “Параграф 4” и изграждането на 

туристически еко пътеки към местност “Камъка” и съществуващите почивни бази.. С 

това се гарантира запазване на собствеността им и в същото време организиране на 

седмичният отдих на населението в екологосъобразна среда.(хижа “Божур”, манастира 

“Св. Илия” и др.) 

Територията е подходяща за развитие на туристически маршрути и излети, има 

условия за създаване на хобитуризъм. Тази част на общината е подходяща за развитие 

на ежедневен отдих, оформяне на места за пикник сред природата и туристически 

обиколки до обектите с културно наследство.  

Тук се съвместяват функции обитаване, труд, отдих и територии за рекреации и 

вилен отдих.С одобреният ОУП на гр.Горна Оряховица и прилежащите населени места 

гр.Долна Оряховица, селата Първомайци и Правда са предложени територии за 

разширение на строителните граници на последните,касаещи системите обитаване, 

труд, обществено обслужване и транспорт.Западно от общинския център се предлага 

обход на града, който обхваща и южната част на гр.Горна Оряховица и се свързва с 

обходното трасе на община Лясковец. Оставалите села на север от града и гр.Долна 

Оряховица се предлагат нови и съществуващи урбанизирани територии, за включване в 

строитерните граници на населените места.  

 

Устройствени зони и параметри на застрояване 

Всички параметри свързани с устройствените зони на територията на общината се 

подчиняват на действащите устройствени планове на населените места, като се 

съобразяват с типа и характера на застрояването.  

Терените за обитаване във всички села са в устройствена жилищна зона с малка 

височина на застрояване (Жм). В общинския център преобладават следните 

устройствени зони: жилищна зона (Жм, Жс) –малка, средна височина на застрояване в 

жилищните комплекси на града е устройствена жилищна зона (Жк) – комплексно 

застрояване с голяма височина в северните територии на гр. Горна Оряховица (район 

“Север”). 

ОУП на общината предлага доусвояване и уплътняване на незастроените терени в 

регулация, отредени за обитаване и производствено-складови дейности в селата и 

общинският център. Населените места запазват своя облик, като в някои от тези селища 

в частни домове и ферми може да се развива селски туризъм. 

В селищната територия на селата са обособени нови територии с локализации на 

обекти и терени за производствено-складови дейности (Пп), смесено-
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многофункционални зони (Смф), линеарно структурирани по основните транспортни 

комуникации; 

  В североизточната част на общинския център и терените около летището всички 

новопредложени територии са с допустима промяна на предназначението се 

обособяват, като зони за смесени и производствено - складови дейности, според 

инвестиционните намерения на собствениците и потенциалните инвеститорите (Смф) и 

(Пп); 

 Терените за обществено обслужване са подчининени на три основни 

постановки: 

 изцяло запазване на съществуващата центрова система в границите на 

населените места (Оо). 

 В общината има изявен един главен център – гр. Горна Оряховица, в 

който попадат основните обекти на административно-деловите, културните и 

образователните функции. В централната част на града са локализирани 

обектите на ежедневните търговски услуги и обслужване. Има и обособени 

вторични и специализирани обслужващи центрове при формиране на 

полифункционална обслужваща система. Малките населени места имат 

моноцентрична обслужваща система с един център, формиран около площадно 

пространство с административно-делови, културни и търговски функции.  

Зони и режими 

С одобряването на ОУП на община Горна Оряховица и правилата и нормите към 

него, предлаганото зониране, като характер на застрояване и нормите към съответните 

зони, стават задължителни по отношение прилагането му. 

При възлагане и изработка на общи и подробни устройствени планове за отделни 

населени места на общината, трябва в изготвеното за случая задание за проектиране, 

залегналите правила и норми на застрояване да отговарят на тези, предвидени в ОУПО. 

Зоните с определен режим на ползване и застрояване в зависимост от 

специфичното си предназначение биват: 

(1) Устройствена жилищна зона - Ж, включваща следните разновидности със 

съответните норми:  

Разновидност на 

устройствена зона 

Плътнос

т на 

застрояване 

П- заст. в % 

Интензивнос

т на застрояване 

Кинт. 

Необходима 

озеленена площ 

П-озел. в % 

Жм от 20 до 

60 
от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 

Жс от 25 до 

70 
от 1,0 до 2,0 от 30 до 50 

Жк от 20 до 

50 
от 0,6 до 2,5 от 40 до 60 

 

(2) Територии от разновидност “смесена централна зона” – Ц 

Разновидност на 

устройствена зона 

Плътнос

т на 

Интензивнос

т на застрояване 

Необходима 

озеленена площ 
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застрояване 

П-заст. в % 

Кинт. Позел. в % 

Ц от 30 до 

60 
от 1,0 до 2,0 от 30 до 50 

 

 

(3) Производствени територии – П с разновидност Пп ”предимно производствена 

зона”  

Разновидност на 

устройствена зона 

Плътнос

т на 

застрояване 

Пзаст. в % 

Интензивно

ст на 

застрояване 

Кинт. 

Необходима 

озеленена площ 

Позел. в % 

Пп  
от 40 до 

80 
от 1,0 до 2,5 от 20 до 40 

 

(4) Устройство на озеленени територии – Оз – оразмеряват се съгласно 

предвижданията на Наредба №7, като се съблюдават дейностите и площите им, 

допустими съгласно нея. (паркове и градини в населените места и гр. Горна Оряховица) 

(5) Територии със смесено предназначение – Смф  

Разновидност на 

устройствена зона 

Плътнос

т на 

застрояване 

П-заст. в 

% 

Интензивно

ст на 

застрояване 

Кинт. 

Необходима 

озеленена площ 

Позел. в % 

Смф от 40 до 

60 
от 1,0 до 2,5 от 20 до 40 

 

(6) Устройство на територии за спорт и развлечения - оразмеряват се съгласно 

предвижданията на Наредба №7, като се съблюдават дейностите и площите им, 

допустими съгласно нея. 

(7) Територии за рекреационни дейности –вилни зони (Ов) 

Разновидност на 

устройствена зона 

Плътност 

на застрояване 

Пзаст. в % 

Интензивн

ост на 

застрояване 

Кинт. 

Необходима 

озеленена площ 

Позел. в % 

Ов 20- 40 0,6- 0,8 мин. 50 

 

(8) Териториите с конкретно предназначение се параметрират с подробни 

устройствени планове, разработени за тях. Последните се изготвят на базата на планово 

задание и се съобразяват с предвижданията на ОУПО. 
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(9) Териториите, с право на промяна на предназначението, се урбанизират след 

доказана необходимост и инициатива на собствениците и осигуряване на достъп и 

инфраструктура. 

(10) Територии за обслужващи дейности, определени като Оо 

Разновидност на 

устройствена зона 
Плътност 

на застрояване 

Пзаст. в % 

Интензивн

ост на 

застрояване 

Кинт. 

Необходима 

озеленена площ 

Позел. в % 

Оо 30- 60 1,0-о 2,5 мин. 30 

 

Универсални за обществено обслужване зони – Оо, включващи следните 

разновидности със съответните параметри, касаещи обекти на обслужването в 

устройствените зони съгласно чл. 19, от Наредба №7 от ЗУТ в подробните 

устройствени планове. Параметрите не касаят обектите от чл. 40 до чл. 44 от 

Наредбата. 

 

Забележка: В границите на населените места важат действащите устройствени 

зони и режими на застрояване от влезлите в сила планове от по-ниско ниво (ОУП на 

гр.Горна Оряховица и ПУП на селата)  

 

Териториите с общо предназначение биват горски и земеделски територии, 

територии за водни площи и течения, за транспорт и комуникации и техническа 

инфраструктура. 

(1) Горските територии са възстановените по плана за гороразделяне поземлени 

имоти, държавна и частна собственост. 

(2) Земеделските територии са териториите съгласно КК и КВС. 

(3) Територии за транспорт и комуникации са част от съществуващите пътища от 

републиканско, общинско и местно значение и се оразмеряват съгласно Закон за 

устройство на територията, Закон за пътищата, Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на различните видове територии, Наредба №1 за проектиране на пътищата и 

Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните 

системи на урбанизираните територии. 

(4) Водни територии са съществуващите водни течения и площи. 

(5) Територии за техническа инфраструктура са групираните имоти и части от тях 

за разполагане на линейните и площни обекти на системите за водоснабдяване и 

канализация, електроснабдяване, за газоснабдяване, за сметосъбиране, за въжен 

транспорт и станциите към него. 

(6) Териториите с общо предназначение се параметрират с подробни устройствени 

планове, разработени за тях. Последните се изготвят на базата на планово задание и се 

съобразяват с предвижданията на ОУПО. 

(7) Промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди 

се допуска в земи от пета до десета категория без такива, представляващи трайни 

насаждения, като местата им са указани в Плана, както и евентуалната им бъдеща 

функция и се параметрират с подробни устройствени планове, разработени за тях. 

Последните се изготвят на базата на планово задание и се съобразяват с параметрите 

заложени в ОУПО за съответния вид устройствена зона. 
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Терени със самостоятелен устройствен режим – устройват се съобразно 

предвижданията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони. 

 

Терени за обекти на недвижимото културно наследство се устройват съобразно 

изискванията определени от ЗКН (обн. ДВ бр. 19/2009 г.), и при спазване изискванията 

на чл. 34 и чл. 35 на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони (обн. ДВ бр. 3/2004 г.) и с подробни 

устройствени планове, съгласувани с НИНКН при МК.  

(1) В последващи планове – ОУП и ПУП, във видовете устройствени зони е 

уместно въвеждане на специфичен индекс към съответния устройствен режим, 

отразяващ приоритетността на въздействието на КН в режимите за устройственото им 

развитие включително и за териториите за превантивна устройствена защита по чл. 7 

/ал. 2/, чл. 8 /т. 4/, чл. 13. /ал. З/ от ЗУТ. В тях е подходящо определяне на територии и 

терени, за които не се допускат, или се допускат ограничени устройствени промени. В 

тях могат и трябва да се въведат специфични правила и нормативи за устройство на 

територии с културно наследство във връзка с чл. 13, ал. 2 и условията по ал. 6 от ЗУТ 

и по реда на уредбата по опазване в ЗКН. 

(2) Археологическите културни ценности се устройват съгласно разпоредбите на 

чл. 35 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 

(3) В терени за обслужване на НКЦ могат да се изграждат само туристически 

информационни центрове и места за паркиране. 

 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

Таблица 1.1. Синтезен баланс на територията на община Горна Оряховица. 

 

Наименование на териториалния елемент 

Площ на 

съществуващи 

елементи 

Площ на 

проектни 

елементи 

в ха в % в ха в % 

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  

1. Жилищни функции 2801,70 8,73 2969,45 9,25 

2. Обществено-обслужващи функции 17,40 0,05 21,18 0,07 

3. Производствени дейности 434,85 1,35 615,39 1,92 

4. Складови дейности 133,28 0,42 176,30 0,55 

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 2,30 0,01 174,08 0,54 

6. Озеленяване, паркове и градини 60,15 0,19 119,82 0,37 

7. Спорт и атракции 32,93 0,10 32,93 0,10 

8. Комунално обслужване и стопанство 13,28 0,04 14,05 0,04 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 23828,80 0,00 23079,58 71,89 

9.1. обработваеми земи - ниви 20775,28 64,71 20517,23 63,91 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 1535,55 4,78 1520,30 4,74 

9.3. необработваеми земи 192,08 0,60 103,21 0,32 
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9.4. др. земи 1325,89 4,13 938,84 2,92 

10. Горски територии, в т.ч.: 3349,20 10,43 3304,20 10,29 

10.1. гори 3325,61 10,36 3289,92 10,25 

10.2. др. горски  16,69 0,05 14,28 0,04 

11. Водни площи 914,00 2,85 914,00 2,85 

12. Транспорт и комуникации 507,70 1,58 673,74 2,10 

13. Техническа инфраструктура 3,16 0,01 3,20 0,01 

14. Територии за добив на полезни изкопаеми 4,43 0,01 5,28 0,02 

ОБЩА ПЛОЩ  32103,20 100,00 32103,20 100,00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ  

А. Територии за природозащита 4506,31 14,04 4506,31 14,04 

Б. Защитени територии за опазване на КИН 91,01 0,28 91,01 0,28 

В. Територии с особена териториалноустройствена защита 174,42 0,54 174,42 0,54 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 40,00 0,12 0 0,00 

Д. Територии с активни и потенциални свлачища и срутища 2,18 0,01 2,18 0,01 

Е. Други нарушени територии 0 0,00 0 0,00 

Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на припокриването 42,18 0,13 2,18 0,01 

 

2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/ 

инвестиционни предложения, съществуващи и/ или в процес на разработване или 

одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат 

неблагоприятно въздействие върху защитените зони 

 

Съгласно информация получена по Закона за достъп до обществена информация 

(ЗДОИ) от РИОСВ Велико Търново (изх.№ 1254-2018(2)/7.10.2020) и РИОСВ Русе 

(решение 423/23.09.2020) към 10.09.2020 г., относно постъпили инвестиционни 

предложения (ИП) и планове, програми и проекти (ППП) в границите на защитените 

зони - BG0000610 „Река Янтра”, BG0000213 „Търновски височини”, BG0000609 „Река 

Росица”, BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания са 

изготвени и представени таблици с информация за инвестиционни предложения, които 

биха могли да окажат кумулативен ефект върху защитените зони с прилагане на 

предварителния проект на ОУПО Горна Оряховица. В таблици 2.1.1 - 2.1.3 са 

представени техния брой и заемана площ в териториалния обхват на обследваните  

защитени зони в ДОСВ.  

Взети са предвид и засегнати площи на природни местообитания и видове от 

други, вече одобрени и/или съществуващи ИП и ППП по справките получени от 

РИОСВ и МОСВ, които могат да окажат кумулативно въздействие. 

Допълнително е поискана и предоставена информация от МОСВ с Решение № ЗД-

60/12.04.2021, за ИП, ППП процедирани до момента в МОСВ, попадащи на 

територията на защитени зони - BG0000610 „Река Янтра”, BG0000213 „Търновски 

височини”, BG0000609 „Река Росица”, BG0000231 „Беленска гора” за опазване на 

природните местообитания. 

При оценяване на кумулативния ефект сме взели предвид само тези ИП и ППП 

попадащи на територията на защитена зона BG0000610 „Река Янтра”, която единствено 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА 

“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА” 

----------------------------юли, 2021 г.----------------------------- 17 

се засяга от елементите на предварителния проект на ОУП на община Горна Оряховица 

(Табл. 2.1.4). 

 

2.1 ЗЗ BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна 

 

Таблица 2.1.1 Списък на всички процедирани по реда на ЗБР/ЗООС ИП на 

територията на РИОСВ – Велико Търново, които попадат на територията на защитена 

зона BG0000610 „Река Янтра” 

Наименование на ИП 

Местоположение Засегнати Засегнати 

Община Землище № на имот 

Площ 

(дка) Местооб Видове 

РВР дига на р. Янтра след бент при гр. Д. 

Оряховица - предавариен свързващ участък L 

при км 107+250 

Горна 

Оряхови

ца 

Долна 

Оряховица 010054 0 0 0 

Изграждане на складова база 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново  026012 11.5 0 

4045, 1083, 

1060, 1355 

Монтаж на мобилна промивно-пресевна 

инсталация и полумобилна трошачна 

инсталация Лясковец Козаревец 000096 46.664 0 

1188, 1993, 

1171, 1220, 

2635 

Две къщи 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 019014 2 

6240* (2.0 

дка) 

1078, 4045, 

1060, 1217, 

1355 

Спортна площадка - тенис корт 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 162008 4.101 

3270 (2.4 

дка) 

1078, 1088, 

1188, 1193, 

1171, 1220, 

1355 

Изграждане на Оранжерии Овергрин 

Горна 

Оряхови

ца 

Поликраищ

е 060001 

652.10

6 0 

1188, 1993, 

1171, 1220, 

1217, 1355, 

1335, 2635 

Производство на бетонни изделия 

Горна 

Оряхови

ца 

Поликраищ

е 315007, 315008 3.59 0 

1188, 1993, 

1171, 2635 

Помпена станция и водоотвеждащ канал за 

битови и дренажни води и Комплектен 

трансформаторен пост МКТП-П-К-6320/0.4 

kVA 63 kVA 

Полски 

Тръмбеш 

Петко 

Каравелово 0006003 

124.22

9 0 0 

Възстановяване на мост през река Янтра 

Полски 

Тръмбеш Куцина 000111 14.923 0 0 

Изграждане на рибарник 

Горна 

Оряхови

ца Върбица 041036 9.501 0 0 

Разработване на интегриран работен проект за 

изграждане на ПСОВ, напорна канализация и 

рехабилитация на водопроводната мрежа в с. 

Драганово 

Горна 

Оряхови

ца Драганово 224028, 224030 13.657 0 

4045, 1060, 

1188, 1993, 

1171, 1355, 

2635 

Изграждане на склад за нехранителни 

продукти и гаражи за 5 броя товарни 

автомобили 

Полски 

Тръмбеш 

Полски 

Тръмбеш 57354.46.4 2.067   

1060, 1188, 

1171, 1220, 

2635 

Почистване на островно образувание и 

укрепване на ляв беяг на заливаемата тераса на 

корекция река Янтра с участък от смесието на 

р. Янтра до мост на км 4+400 на път IV-04935 

с. Г. Д. Тръмбеш - с. Върбица 

Горна 

Оряхови

ца 

Горски 

Долен 

Тръмбеш 000348 10 0 

1078, 4045, 

1060, 4064, 

1032, 1138, 

2533, 1149, 

1124, 2511, 

1122, 1145, 

1134, 1146, 

1188, 1993, 

1171, 1220, 

1355 
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Изграждане на речно водовземно съоръжение 

на река Янтра за водоснабдяване на фабрика за 

сладкарски изделия 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 

10447.25.22, 

10447.25.23 0.1 3270 

4045, 1060, 

1188, 1220, 

1355 

Водовземане и заустване с цел промиване на 

речна баластра от река Янтра 

Горна 

Оряхови

ца Драганово 

220007,  000505, 

000595 1 6430 

4045, 1060, 

1188, 1993, 

1220, 2635 

Строеж на еднофамилна жилищна сграда 

Велико 

Търново Ветринци 000161 10.332 0 

1078, 4045, 

1088, 1083, 

1060, 1083, 

1171, 1220, 

1217, 1355 

Интегриран проект за водния цикъл на гр. 

Велико Търново - реконструкция на ПСОВ, 

реконструкция на канализационната и 

водопроводна мрежа 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 

10447.25.22, 

10447.25.23, 

10447.25.19, 

10447.26.16, 

10447.26.17, 

10447.25.23, 

10447.26.16, 

10447.26.17, 

10447.25.23, 

10447.27.23, 

10447.28.4, 

10447.162.2, 

10447.9.20, 

10447.32.95, 

10447.32.91, 

10447.32., 

10447.25.23, 

10447.28.27, 

10447.512.99, 

000057 0 3270 0 

Интегриран воден цикъл гр.Полски Тръмбеш с 

обект Доизграждане на канализационна, 

съпътстваща водопроводна мрежа и нова 

пречиствателна станция за отпадъчни води на 

гр. Полски Тръмбеш 

Полски 

Тръмбеш 

Полски 

Тръмбеш 57354.29.2 15.654 1530* 

1060, 4045, 

1188, 1993, 

1171, 1220, 

2633, 1335, 

2635 

Почистване на участък от речното корито на 

река Янтра – 250 метра преди и 300 метра след 

моста в северния край на с. Пушево 

Велико 

Търново Пушево 000033 0 3270, 6430 

4046, 1032, 

4045, 1060, 

1193, 1171, 

1220, 1355, 

2635, 1316, 

1321  

Капково напояване на 588.90 дка царевица 

Полски 

Тръмбеш Раданово 

масив №10 и 

масив №11 588.9 0 

1060, 4045, 

1188, 1993, 

1171, 1220, 

1355, 2635 

Капково напояване на 765.550 дка царевица 

Полски 

Тръмбеш 

Петко 

Каравелово 

масив № 24, 

масив № 25 765.55 0 

1060, 4045, 

1188, 1993, 

1220, 1355 

Капково напояване на 470.230 дка царевица 

Полски 

Тръмбеш 

Петко 

Каравелово масив № 04 470.23 0 

1060, 4045, 

1188, 1993, 

1220, 1355 

Капково напояване на общо 591.373 царевица, 

от които 341.770 дка в землището на с. 

Раданово, аз 249.603 дка в землището на с. 

Полски Сеновец 

Полски 

Тръмбеш Раданово масив № 64 341.77 0 

1060, 4045, 

1188, 1993, 

1171, 1220, 

1355, 2635 

Добив на баластра и производство на 

строителни материали от находище Попенец 

Лясковец 

/ Горна 

Оряхови

ца 

Козаревец / 

Писарево Координати 

220.08

8 0 

1188, 1171, 

1220, 2609, 

2635 

Изграждане на хидромелиоративни 

съоръжения върху 810,075 дка с цел поливане 

на царевица, посредством капково напояване 

на масиви 2, 3, 4 и 120 местност Ялията 

Полски 

Тръмбеш Каранци 

масиви 2, 3, 4 и 

120, ПИ 000001 

810.07

5 91E0* 

1060, 4045, 

1188,  1993, 

1220, 1217, 

1355, 2609, 

2635 
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Изграждане на хидромелиоративни 

съоръжения върху 285,910 дка с цел поливане 

на царевица, посредством капково напояване 

Полски 

Тръмбеш 

Петко 

Каравелово 

масив 5, ПИ 

004038, 000076 285.91 0 

1060, 4045, 

1188, 1993, 

1220, 1355 

Водовземане от повърхностен воден обект – р. 

Янтра с цел напояване на земеделски култури 

Горна 

Оряхови

ца Крушето координати 290.8 3270 (0.5) 

1060, 4045, 

1188, 1993, 

1220, 1355 

Монтиране на дъждовална поливна система за 

напояване на царевица 

Горна 

Оряхови

ца 

Поликраищ

е 

масиви 40, 41, 

43, 45, 46, 51, 

52, 53, 54, 60, 

61, 62, 64, 65, 

66, 70, 71 3000 0 0 

Изграждане на хидромелиоративни 

съоръжения с цел напояване на царевица 

посредством капково напояване 

Полски 

Тръмбеш Раданово 

масиви 61, 62, 

69, 70, 061011 

385.63

5 0 0 

Промяна предназначението на земеделска земя 

с цел застрояване с еднофамилна двуетажна 

жилищна сграда с гараж 

Горна 

Оряхови

ца Янтра 000018 3.058 0 1993, 2635 

Почистване на участък от р. Янтра – 150 м 

преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. 

„Дълга лъка“ на изхода на гр. В. Търново на 

републикански път I-5 „П. Тръмбеш – В. 

Търново – Габрово“ /дължина 400 м/ 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново Координати 0 3270 

1032, 4064, 

1355 

Почистване на участък от р. Янтра – 100 м 

преди водосбора с р. Белица – 300 м след 

бетонния мост на ул.”Сан Стефано”, кв. 

“Чолаковци“, гр. В. Търново /дължина 400 м/ 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново Координати 0 3270 

1032, 4064, 

1355 

Водовземане от повърхностен воден обект - р. 

Янтра с цел напояване на 232,3 дка земеделски 

култури 

Горна 

Оряхови

ца Крушето Координати 0.1 0 

1060, 4045, 

1188, 1993, 

1220, 1355 

(0,1 дка) 

Залесяване на 78,57 дка с фиданки „топола“ за 

производство на биомаса и закупуване на 

земеделска техника 

Велико 

Търново Пушево 063001, 064002 78.57 0 0 

Благоустрояване на част от централна градска 

част (ЦГЧ) на гр. Габрово и реконструкция на 

кръстовище Шиваров мост Габрово Габрово Координати 0 0 0 

Пешеходен мост на р. Янтра между ул. „Аврам 

Генчев“ и ул. „Дунав“, гр. Габрово Габрово Габрово 

14218.509.210 

(координати)  0.237 0 

риби, 

земноводни 

Реконструкция и модернизация на 

предприятие (кланица) за добив на червено 

месо 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 

УПИ VI, кв. 382, 

10447.32.91 0 0 0 

Изграждане на обект: Пречиствателна станция 

за отпадъчни води (ПСОВ) в с. Петко 

Каравелово, община Полски Тръмбеш, област 

Велико Търново 

Полски 

Тръмбеш 

Петко 

Каравелово 

006005, 006006, 

006007 7.259 0 

1188, 1171, 

1993, 1220, 

1217, 5194, 

2635 

Водовземане от подземни води чрез 

изграждане на шахтов кладенец с цел 

напояване на земеделски култури 

Полски 

Тръмбеш Каранци 

112003 

(координати) 54.717 0 0 

Модернизиране на земеделско стопанство чрез 

закупуване на земеделска техника и създаване 

на ябълкова овощна градина 

Полски 

Тръмбеш Раданово 

61279.116.6, 

61279.116.3, 

61279.116.4 15.199 0 

1188, 1993, 

1220, 1217, 

1219, 5194, 

2635 

Изграждане на парк със спортен сектор и 

детска площадка 

 Полски 

Тръмбеш 

Петко 

Каравелово 006007 9.835 0 

1060, 2635, 

1217 

Реконструкция и модернизация на акваферма 

за производство на зарибителен материал и 

риба за консумация в съществуващ обект 

 Горна 

Оряхови

ща 

Поликраищ

е 

№316001 и 

№000317 127 0 

1171, 1220, 

1188, 

прилепи  

Реконструкция и модернизация на акваферма 

за отглеждане на риба за консумация в 

съществуващ обект 

Горна 

Оряхови

ща 

Поликраищ

е 316002 

199.11

9 0 

1171, 1220, 

1188, 

прилепи  
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Рехабилитация и реконструкция на улична 

мрежа в гр. Велико Търново 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 

10447.155.22; 

10447.155.32; 

10447.509.129; 

10447.509.125; 

10447.509.127; 

10447.155.27. 0 3270 

4064, 4045, 

1193, 1220, 

1355 

Брегозащитни мероприятия и почистване на 

реки на територията на община Велико 

Търново 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 

10447.19.39, 

10447.25.22, 

10447.516.49, 

10447.516.236, 

10447.516.158, 

10447.155.28, 

10447.518.144, 

10447.155.32, 

10447.510.215, 

10447.511.587, 

10447.519.148, 

10447.518.94, 

10447.509.128, 

10447.509.251, 

10447.509.252 0 3260, 6370 

4064, 1060, 

1220, 1355, 

риби, 

земноводни 

Почистване на речното корито на р. Янтра от 

0+278.64 до 0+555.81 км 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 

10447.32.106, 

10447.32.100, 

10447.32.91 0 0 

1032, 1060, 

1220, риби, 

земноводни 

Почистване на коритото и бреговете на река 

Янтра и река Негованка на територията на 

община Велико Търново – подобект: Първи 

участък р. Янтра – дъгов железен мост на 

републикански път „София – Варна“ – 50 

метра след бетонен мост за ж. п. гара Велико 

Търново (дължина 600 метра) 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново Координати 0 0 

1032, 1188, 

1220, риби 

Водовземане от повърхностен воден обект – р. 

Росица, с цел напояване на земеделски 

култури 

Горна 

Оряхови

ща Крушето 

000135 

(координати) 0.1 6430 1355, 2635 

Рекултивация на депо за битови отпадъци на 

община Полски Тръмбеш 

Полски 

Тръмбеш Раданово 61279.13.35 19.57 0 0 

Водовземане от повърхностни водни обекти – 

р. Янтра и р. Росица, с цел напояване на 

земеделски култури 

Горна 

Оряхови

ща Крушето Координати 0.4 

3270 (0.3 

дка) 

1355, 2635, 

земноводни

, влечуги 

Водовземане от повърхностни водни обекти – 

р. Янтра и р. Росица, с цел напояване на 

земеделски култури 

Полски 

Тръмбеш Куцина Координати 0.3 

3270 (0.3 

дка) 

1355, 2635, 

земноводни

, влечуги 

Водовземане от повърхностен воден обект – р. 

Янтра, с цел напояване на земеделски култури 

Полски 

Тръмбеш Куцина 

000189 

(координати) 0.1 

3270 (0.1 

дка) 

1355, 2635, 

земноводни

, влечуги 

Изграждане на подпорна стена в подстанция 

Балкан Габрово Габрово 

14218.550.326, 

14218.550.335 

(координати) 0.25 0 

1171, 1193, 

1220, 1355 

Изграждане на помощно стопанство с 

рибарници Попенец Лясковец Козаревец 

37664.36.26, 

37664.38.17, 

37664.39.5 134 0 

1217, 1219, 

5194, 1335, 

2609, 2635 

В последните две графи са дадени засегнати местообитания и видове от 

съществуващи и одобрени ИП по справките получени от РИОСВ. 

 

Таблица 2.1.2 Списък на всички процедирани по реда на ЗБР/ЗООС ППП на 

територията на РИОСВ – Велико Търново, които попадат на територията на защитена 

зона BG0000610 „Река Янтра” 

Наименование на ИП 

Местоположение Засегнати Засегнати 

Община Землище № на имот Площ Местооб Видове 
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(дка) 

Общ устройствен план на община Велико 

Търново 

Велико 

Търново 

Ветринци, 

Пушево, 

Леденик, 

Шемшево, 

Велико 

Търново, 

Самоводене 

общински 

обхват 

общин

ски 

91G0*, 

91H0*, 

91M0, 91Z0 0 

Интергиран план за градско възстановяване и 

развитие (ИПГВР) на град Габрово Габрово Габрово град 11980 0 0 

Общ устройствен план на община Стражица 

Стражиц

а Бряговица община 

общин

ски 0 0 

Общ устройствен план на община Лясковец Лясковец 

Лясковец, 

Козаревец община 

общин

ски 0 

1171, 1193, 

1217, 1219, 

5194, 1307, 

1310 

Общ устройствен план на община Полски 

Тръмбеш 

Полски 

Тръмбеш 

Куцина, 

Петко 

Каравелово, 

Раданово, 

Полски 

Тръмбеш община 

общин

ски 6240, 6430 

1060, 4045, 

1188, 1217, 

1219, 5194, 

1335, 2609, 

1355, 2635 

Общински план за развитие (OПЗ) на община 

Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г. 

Полски 

Тръмбеш община община 0 0 0 

Горскостопански план на горските територии, 

собственост на община Велико Търново 

Велико 

Търново   

общински 

обхват 0 0 0 0 

Горскостопански план на горите, собственост 

на Община П. Тръмбеш 

Полски 

Тръмбеш 

общински 

обхват 0 0 0 0 

Общински план за развитие на Община 

Стражица за периода 2014-2020 

Стражиц

а община община 

общин

ски   0 0 

Общински план за развитие на Община 

Велико Търново за периода 2014-2020 

Велико 

Търново   община община 

общин

ски   0 0 

Общински план за развитие на Община 

Дряново за периода 2014-2020 Дряново община община 

общин

ски   0 0 

Общински план за развитие на Община 

Лясковец за периода 2014-2020 Лясковец община община 

общин

ски   0 0 

Частично изменение на ПУП – План за 

регулация и застрояване (ЧИ на ПУП-ПРЗ) на 

част от ПИ с идентификатори 10447.32.95, 

10447.32.107, 10447.32.108, 10447.32.109, 

10447.509.397 и 10447.509.129 по 

кадастралната карта на гр. Велико Търново 

Велико 

Търново   

Велико 

Търново 

10447.32.95, 

10447.32.107, 

10447.32.108, 

10447.32.109, 

10447.509.397, 

10447.509.129 40.138 0 

1355, 

прилепи 

Инвентаризация, горскостопански план и план 

за защита от пожари на земеделските 

територии, придобили характеристика на гора 

и на горските територии, собственост на 

община Горна Оряховица 

Горна 

Оряхови

ца община 

горски 

подотдели: 223 

ж; 224 б, г, е, з, 

и, с, в1; 226 б1, 

г1; 227 а - в, з - 

м; 242 ч, а1 - г1; 

243 з, с - у, ч, щ, 

ю, б1, в1; 267 л - 

с, у; 270 л; 271 

л1; 281 в, г; 283 

а, в 0 

91E0*, 

91H0*, 

91M0 0 

Инвентаризация, горскостопански план и план 

за защита от пожари на горските територии, 

собственост на община Лясковец Лясковец община 

горски 

подотдели: 227 

г; 271 е, я 0 0 0 

Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на сдружение Местна инициативна 

група общини Лясковец и Стражица Лясковец община община 

общин

ски 0 0 
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Стратегия за местно развитие на територията 

на общините Дряново и Трявна Дряново 

Чуково, 

Гостилица, 

Славейково

, Каломен цели землища 

общин

ски 0 0 

Общ устройствен план на община Горна 

Оряховица 

Горна 

Оряхови

ца община цели землища 

общин

ски 0 0 

Частично изменение на ПУП - ПР за  УПИ I – 

за спорт и атракции, кв.  655 и улица с ОКОК 

8522-8523-8524-8525-8540-8541 по ПУП на гр. 

Велико Търново – създаване на нови 

урегулирани поземлени имоти и обслужваща 

улица 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 10447.155.22 

171.37

5 0 0 

План-извлечение за промяна на вида на сечта Дряново Славейково 

подотдели: 265 

„а2“ и 265 „я2“ 

(в ЗЗ) / 265 р 212 91M0 0 

Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за смяна 

на предназначението на част от ПИ с 

идентификатор 22232.106.26 по КККР на 

землището на гр. Долна Оряховица, общ. 

Горна Оряховица, с цел реализиране на 

инвестиционно предложение: Изграждане на 

рибен проход към съществуващ бент на р. 

Янтра 

Горна 

Оряхови

ца 

Долна 

Оряховица 22232.106.29 0.91 

3270 

(0.005%), 

6430 

(0.005%) 

1060, 4045, 

1171, 1188, 

1220, 1355 

ПУП – Парцеларен План (ПУП – ПП) за 

елементи на техническата инфраструктура, 

осигуряваща захранването на ПИ с 

идентификатор 10447.26.18 по КККР на 

землището на гр. Велико Търново 

Велико 

Търново 

Велико 

Търново 

10447.25.23, 

10447.26.16, 

10447.26.17, 

10447.26.18, 

10447.517.39, 

10447.517.69 0 91E0* 

1060, 4045, 

1171, 1188, 

1220, 1355 

Общ устройствен план на община Габрово Габрово 

Габрово, 

Гръблевци, 

Мичковци цели землища 

общин

ски 0 0 

Горскостопански план и План за защита от 

пожари на земеделските територии, придобили 

характеристика на гора и на горските 

територии, собственост на Община Дряново Дряново 

Чуково, 

Гостилица 

Горски 

подотдели: 270 

и, 281 н1, 270 з 0 91М0 

1083, 1089, 

1171, 1193, 

прилепи 

В последните две графи са дадени засегнати местообитания и видове от 

съществуващи и одобрени ППП по справките получени от РИОСВ. 

 

 

Таблица 2.1.3 Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС ИП и ППП на 

територията на РИОСВ – Русе, които биха имали кумулативен ефект с ОУП на община 

Горна Оряховица върху зона BG0000610 „Река Янтра” 

Наименование на ИП/ПП 

Местоположение 

Община Землище № на имот Площ (дка) 

Изземване на инертни материали от коритото на река 

Янтра Ценово Ценово  000234 0 

Изземване на инертни материали от коритото на река 

Янтра Ценово Стърмен 000010 0 

Изграждане и експлоатация на Цех за производство на 

изделия от синтетичен брезент Бяла Бяла 2773 и 2774 1.968 

Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за 

подземни води, предназначено за водовземане Бяла Бяла I-2212 9.315 

Водовземане на повърхностни води от поречието на р. 

Янтра за създаване на зеленчукова градина  Ценово Джулюница 187 29.62 

Зарибяване, производство на риба и спортен риболов Ценово Джулюница 000023 73.596 
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Зарибяване, производство на риба и спортен риболов Ценово Кривина 000015 32.483 

Зарибяване, производство на риба и спортен риболов Ценово Кривина 000014 22.081 

Създаване на овощни и лозови насаждения Ценово Новград 000246 500 

Създаване на трайни насаждения от орехи Бяла  Бяла  000704 242.665 

Зарибяване и организиране на спортен риболов Ценово 

Долна 

Студена 000608 30.282 

Реконструкция на помпена станция към животинска 

ферма Бяла Бяла  000331 67.983 

Възстановяване на трафопост тип селски 100 кVA/20kV Бяла Бяла  000331 67.983 

Засаждане и отглеждане на трайни насаждения - орехи Ценово Ценово 013182 5.087 

Преустройство на съществуваща сграда за склад ГСМ - 

два броя цистерни с вместимост по 30 куб. м всяка за 

съхранение на дизелово гориво Бяла Бяла  279023 0.396 

Зарибяване, отглеждане на риба и организиране на 

спортен риболов Ценово 

Долна 

студена 000606 145.533 

Реконструкция на съществуващ двуетажен склад (част 

от сграда 120/30 м) в едноетажен, чрез премахване на 

етажните плочи, с цел допустимост за съхранение на 

600 т. пакетирани минерални торове Ценово 

Долна 

студена I-503, кв. 41 28.47 

Зарибяване, производство на риба и спортен риболов Ценово Кривина 000015 32.483 

Зарибяване, производство на риба и спортен риболов Ценово Новград 000014 22.081 

Зарибяване, производство на риба и спортен риболов Ценово Кривина  000014  22.081 

Зарибяване, производство на риба и спортен риболов Ценово Новград 000010 20.74 

Зарибяване, производство на риба и спортен риболов Ценово 

Долна 

Студена 000606 145.533 

Изграждане на система за автономно захранване с 

електрическа енергия на производствена база в 

землището на гр. Бяла, чрез фотоволтаични панели и 

ветрогенератори с вертикална ос на въртене Бяла Бяла  

279020, 279047, 

279064 13.748 

Водовземане от шахтов кладенец Бяла Бяла  000331 67.983 

Изграждане на система за автономно захранване с 

електрическа енергия на производствена база в 

землището на гр. Бяла, чрез фотоволтаични панели и 

ветрогенератори с вертикална ос на въртене Бяла Бяла  

279022, 279047, 

279091, 279094, 

279095 23.522 

Използване на съществуваща канализация за заустване 

на дъждовни и битови отпадъчни води от складова база 

за пакетирани минерални торове Ценово 

Долна 

Студена I-503, кв. 41 28.47 

Зарибяване, отглеждане на риба и организиране на 

спортен риболов Ценово 

Долна 

Студена 000608, 30.282 

Организиране на нов вариант за събиране на дъждовни 

и преиствателни битови отпадни води от складовата 

база запакетиране на минерални торове Ценово 

Долна 

Студена I-503, кв. 41 28.47 

Разширение на складова база за пакетирани минерални 

торове Ценово 

Долна 

Студена I-503, кв. 41 1.8 

Пристройка към авторемонтна работилница за монтаж, 

демонтаж и ремонт на автогуми Бяла Бяла 279092 2.878 

Реконструкция и промяна предназначение на 

съществуваща сграда в обслужваща сграда във фуражна 

кухня и склад за зърно Бяла Бяла 000690 5.622 

Реконструкция и промяна предназначение на 

съществуваща сграда в обслужваща сграда Бяла Бяла 000689 14.981 

Почистване от дървесна и храстова растителност на 

предпазните диги на р. Янтра и сервитутните им ивици Ценово Новград 000017 39.182 

Почистване от дървесна и храстова растителност на 

предпазните диги на р. Янтра и сервитутните им ивици Ценово Кривина 000027 55.66 

Почистване от дървесна и храстова растителност на 

предпазните диги на р. Янтра и сервитутните им ивици Ценово 

Долна 

Студена 000033 55.548 

Почистване от дървесна и храстова растителност на 

предпазните диги на р. Янтра и сервитутните им ивици Ценово Ценово 000238 27.53 

Създаване на трайни насаждения от лешници, 

отглеждани по интегриран способ и иновативна Бяла Бяла 000852 91.818 
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технология за уплътняване на площи 

Рехабилитация и реконструкция на път RSE 1211/II-54/ 

Ценово-Белцов-Кривина-пристанище Кривина Ценово Ценово 0 0 

Изграждане на завод за производство на асфалтови 

смеси с необходимите обслужващи съоръжения и 

постройки с местоположение имот № 000334 е 

землището на гр. Бяла Бяла Бяла 000334 21.006 

Добив на строителни материали в находище Ценово-1 - 

варовици за хидротехнически съоръжения Ценово Ценово 000106 64.081 

Ремонт и оборудване на съществуваща сграда - 

свинарник, оборудване на фуражна кухня към него и 

увеличаване на капацитета на животновъдния обект Бяла Бяла 000689 14.981 

Създаване на трайни насаждения от сини сливи Ценово Ценово 022003 63.188 

Създаване на трайни насаждения от сини сливи Ценово Белцов 000180 63.188 

Извършване на проучвателни работи в площ Ценово-2, 

община Ценово, област Русе за периода януари-април 

2017 Ценово Ценово 0 231.292 

Изграждане на трупна яма Ценово Белцов 000271 2 

Водовземане от повърхностни води на река Янтра за 

напояване на птрайни насаждения в земеделски земи в 

землището на с. Белцов, с. Новград, общ. Ценово и 

землището на гр. Бяла Ценово Белцов 

4812225.272 

394687.676 0 

Водовземане от повърхностни води на река Янтра за 

напояване на птрайни насаждения в земеделски земи в 

землището на с. Белцов, с. Новград, общ. Ценово и 

землището на гр. Бяла Ценово Новград 

4829462.596 

385273.271  0 

Водовземане от повърхностни води на река Янтра за 

напояване на птрайни насаждения в земеделски земи в 

землището на с. Белцов, с. Новград, общ. Ценово и 

землището на гр. Бяла Бяла Бяла 

4812225.272 

394687.676  0 

Почистване на дървесна и храстова растителност по 

дигата и крекция на р. Янтра и сервитутите й в 

землището на селата Стърмен и Полско Косово и гр. 

Бяла, общ. Бяла Бяла Бяла 000303, 000442 63.118 

Почистване на дървесна и храстова растителност по 

дигата и крекция на р. Янтра и сервитутите й в 

землището на селата Стърмен и Полско Косово и гр. 

Бяла, общ. Бяла Бяла 

Полско 

косово 

000106, 000201, 

000284 118.494 

Почистване на дървесна и храстова растителност по 

дигата и крекция на р. Янтра и сервитутите й в 

землището на селата Стърмен и Полско Косово и гр. 

Бяла, общ. Бяла Бяла Стърмен 

000014, 000015, 

000055 164.604 

Почистване на дървесна и храстова растителност по 

дигата и крекция на р. Янтра и сервитутите й в 

землището на селата Стърмен и Полско Косово и гр. 

Бяла, общ. Бяла Бяла 

Полско 

косово 

 000106, 000201, 

000284 63.118 

Почистване на дървесна и храстова растителност по 

дигата и крекция на р. Янтра и сервитутите й в 

землището на селата Стърмен и Полско Косово и гр. 

Бяла, общ. Бяла Бяла Стърмен 

000014, 000015, 

000055 118.494 

Почистване на дървесна и храстова растителност по 

дигата и крекция на р. Янтра и сервитутите й в 

землището на селата Стърмен и Полско Косово и гр. 

Бяла, общ. Бяла Бяла Бяла 000303, 000442 164.604 

Почистване от единични дървета и храстовидна 

растителност по част от дунавска предпазна дига и 

сервитутните й ивици в участък Батин-Кривина в 

землището на с. Батин, община Борово и с. Кривина, 

община Ценово, област Русе Ценово Кривина 000005 226.9 

Оптична кабелна свързаност по две независими трасета 

от мрежа на Мобилтел ЕАД до Базова станция RSE0066 Бяла  Бяла 07603.901.543 0 

Промяна предназначението на част от имоти в 

землището на гр. Бяла за разширяване на гробищен Бяла Бяла 000447, 000878 534.327 
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парк 

Консервация и реставрация на Моста на Колю Фичето 

над река Янтра при гр. Бяла и подобряване на 

инфраструктурата и туристическия достъп до нея Бяла Бяла 0 0 

Производство на пелети от растителни остатъци на 

рапица, царевица и слънчоглед Бяла Бяла 07603.501.2213 22.685 

Изграждане на навес за външен подслон на стадото от 

едър рогат добитък Бяла Бяла 07603.912.489 6.741 

Развитие и разширяване на малко стопанство за 

отглеждане на пчелни семейства Бяла Бяла 910007 0.849 

Развитие и разширяване на малко стопанство с 

отглеждане на пчелни семейства Бяла Бяла 000567 1.084 

Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсинератор 

за изгаряне на производствени отпадъци (пенолатексови 

и кокосови изрезки) от дейността на обособено 

производство Пенолатекс Бяла Бяла XIV-148, кв. 44 0 

  Бяла Бяла 0 0 

Увеличаване на капацитета на складова база за търговия 

с препарати за растителна защита (ПРЗ), торове и 

семена - гр. Бяла, чрез преустройство на 2 бр. складове 

за семена в складове за съхранение на ПРЗ и семена Бяла Бяла 07603.279.81 19.07 

  Ценово Ценово 

78361.44.258, 

78361.16.573, 

78361.28.351,   0 

  Ценово 

Долна 

студена 

22277.25.146, 

22277.25.148, 

22277.25.149, 

22277.25.466, 

22277.25.467, 

22277.25.468, 

22277.26.48   0 

Изработване на ПУП-ПЗ за имот № 279092 в землището 

на гр. Бяла, предвиждащ отреждане на имота за 

Предимно производствена зона и създаване на 

устройствена основа за изграждане на ремонтна база за 

селскостопанска техника и инвентар Бяла Бяла 279092 2.878 

Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден 

обект от 10 бр. едър рогат добитък (крави) с достигане 

на 20 бр. отглеждани животни Бяла Бяла  911017 0.387 

Програма за управление на дейсностите по отпадъци на 

община Бяла за периода 2015-2020 г. Бяла Ботров 0 0 

Програма за управление на дейсностите по отпадъци на 

община Бяла за периода 2015-2020 г. Бяла Бяла 0 0 

Програма за управление на дейсностите по отпадъци на 

община Бяла за периода 2015-2020 г. Бяла Пейчиново 0 0 

Програма за управление на дейсностите по отпадъци на 

община Бяла за периода 2015-2020 г. Бяла 

Полско 

Косово 0 0 

Програма за управление на дейсностите по отпадъци на 

община Бяла за периода 2015-2020 г. Бяла Стръмен 0 0 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 137012 1.9 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 137026 3 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 142010 3 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 134065 1.8 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 135035 1.7 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 134063 8 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 134059 2.2 
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Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 134058 3.3 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 142012 7.5 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

142003, с. П. Косово Бяла 

Полско 

Косово 142003 4.5 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

134022, с. П. Косово Бяла 

Полско 

Косово 134022 1.6 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

134020, с. П. Косово Бяла 

Полско 

Косово 134020 1 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 142056 4 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 134021 1.2 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

134023, с. П. Косово Бяла 

Полско 

Косово 134023 1.7 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

134028, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 134028 1.1 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

134027, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 134027 1.7 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

134066, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 134066 1.85 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

134067, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 134067 2.1 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

134057, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 134057 1.7 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

134064, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 134064 3.7 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

142051, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 142051 2.5 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

137022, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 137022 7.9 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 142011 3.1 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 142009 3.5 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

134025, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 134025 1.2 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

142047, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 142047 1 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

142045, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 142045 1 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

142043, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 142043 1.3 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

142033, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 142033 1.7 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

142031, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 142031 2 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

142023, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 142023 2.1 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

142028, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 142028 2 

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 

142025, с. Полско Косово Бяла 

Полско 

Косово 142025 2 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 133003 34.397 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 142044 1 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 142041 1.5 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 142039 1.5 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 142038 1.7 
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ОПУДО с период на действие 2016 - 2020 г. Ценово Белцов  0 0 

ОПУДО с период на действие 2016 - 2020 г. Ценово Беляново 0 0 

ОПУДО с период на действие 2016 - 2020 г. Ценово Джулюница 0 0 

ОПУДО с период на действие 2016 - 2020 г. Ценово 

Долна 

Студена 0 0 

ОПУДО с период на действие 2016 - 2020 г. Ценово Кривина 0 0 

ОПУДО с период на действие 2016 - 2020 г. Ценово Новград 0 0 

ОПУДО с период на действие 2016 - 2020 г. Ценово Ценово 0 0 

Увеличаване броя на пчелните семейства - ПРСР Бяла Бяла 279101 5,963 

Отглеждане на зърнени култури, зеленчуци и 

костилкови - ПРСР Бяла Бяла 

201019, 201020, 

201021 6.203 

Горскостопанска програма за имот 135002 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135002 3.8 

Горскостопанска програма за имот 142035 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 142035 1.8 

Горскостопанска програма за имот 142042 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 142042 1.4 

Горскостопанска програма за имот 142046 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 142046 1 

Горскостопанска програма за имот 135014 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135014 0.4 

Горскостопанска програма за имот 135016 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135016 1 

Горскостопанска програма за имот 135015 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135015 0.9 

Горскостопанска програма за имот 135012 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135012 1.5 

Горскостопанска програма за имот 135018 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135018 2.4 

Горскостопанска програма за имот 135013 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135013 2.1 

Горскостопанска програма за имот 135019 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135019 3 

Горскостопанска програма за имот 135020 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135020 2.3 

Горскостопанска програма за имот 142005 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 142005 3.5 

Горскостопанска програма за имот 135004 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135004 1.1 

Горскостопанска програма за имот 135005 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135005 1 

Горскостопанска програма за имот 135007 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135007 1.1 

Горскостопанска програма за имот 135006 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135006 1.2 

Горскостопанска програма за имот 135025 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135027 2 

Горскостопанска програма за имот 135038 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135038 0.9 

Горскостопанска програма за имот 135024 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 135024 1 

Изсичане на дървета и храсти по диги и сервитутни 

ивици Ценово Новград 000005, 000017 298.231 

Изсичане на дървета и храсти по диги и сервитутни 

ивици Ценово Кривина 000005, 000027 350.709 

Изсичане на дървета и храсти по диги и сервитутни 

ивици Ценово Джулюница 000031 30.43 

Изсичане на дървета и храсти по диги и сервитутни 

ивици Ценово Белцов 000229 46.996 

Изсичане на дървета и храсти по диги и сервитутни 

ивици Ценово Ценово 000238, 000258 60.715 

Изсичане на дървета и храсти по диги и сервитутни Ценово Долна 000033, 000114  182.633 
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ивици Студена 

Изсичане на дървета и храсти по диги и сервитутни 

ивици Бяла Стърмен 

000014, 000015, 

000055 164.602 

Изсичане на дървета и храсти по диги и сервитутни 

ивици Бяла Бяла 000303, 000442 63.118 

Изсичане на дървета и храсти по диги и сервитутни 

ивици Бяла 

Полско 

Косово 

000106, 000201, 

000284 118.494 

Създаване на трайни насаждения от лешници, 

отглеждани по интегриран способ и иновативна 

технология за уплътняване на площи Ценово Белцов 

082016, 089007, 

092004, 092012, 

092013 32,79 

Създаване на трайни насаждения от лешници, 

отглеждани по интегриран способ и иновативна 

технология за уплътняване на площи Ценово Новград 000301 103.018 

Горскостопанска програма за ПИ № 142026 в 

землището на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 142026 2.5 

Горскостопанска програма за ПИ 138001 в землището 

на с. Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе Бяла 

Полско 

Косово 138001 9.8 

Горскостопанска програма за ПИ с № 142037 в 

землището на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 142037 1.7 

Горскостопанска програма за ПИ с № 134024 в 

землището на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 134024 1.2 

Горскостопанска програма за ПИ с номер 142030 в 

землището на с. Полско Косово, общ. Бяла Бяла 

Полско 

Косово 142030 2 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

територията на Местна инициативна група Бяла-Борово 

2016 Бяла Ботров 0 0 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

територията на Местна инициативна група Бяла-Борово 

2016 Бяла Бяла 0 0 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

територията на Местна инициативна група Бяла-Борово 

2016 Бяла Пейчиново 0 0 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

територията на Местна инициативна група Бяла-Борово 

2016 Бяла 

Полско 

Косово 0 0 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

територията на Местна инициативна група Бяла-Борово 

2016 Бяла Стръмен 0 0 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

територията на Местна инициативна група Бяла-Борово 

2016 Борово Брестовица 0 0 

Програма за управление на отпадъците на община 

Борово с период на действие 2017-2020 г.  Борово Брестовица 0 0 

Горскостопанска програма за имот № 135001 в 

землището на с. Полско косово, община Бяла Бяла 

Полско 

косово 135001 23 

Горскостопанска програма Бяла 

Полско 

Косово 142027 2.3 

ПУП-ИПР за УПИ II-за озеленяване, IV-120, V-119,  VI-

116, VII-115, VIII-114 в кв. 39 и ПУР от ОТ102 до нова 

ОТ332 по плана на гара Бяла, гр. Бяла Бяла Бяла  07603.502.805 7.295 

 

Таблица 2.1.4 Инвестиционни предложения, планове, програми и проекти 

процедирани до момента в МОСВ, попадащи на територията на защитена зона 

BG0000610 „Река Янтра”. 

Наименование на ИП 

Местоположение Решение 

МОСВ 

Засегнати 

местооб 

Засегнати 

видове 

Забележ

ка Община Площ (дка) 

Лесоустройствен проект (ЛУП) на 

общинските гори на община 

Дряново 

Дряново 398 04-ОС/2011 91М0 (197 

дка) 
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Цялостен и годишен работен проект 

за първата година от разширението 

за търсене и проучване на подземни 

богатства - нефт и природен газ в 

границите на площ "Блок 1-16 

Градище", обл. Габрово, В. Търново 

и Ловеч 

  обща площ 

1885040 дка 

06-ОС/1012   

    

Горскостопански план (ГСП) и 

ловностопански план (ЛСП) - 

Лесоустройствен проект (ЛУП) на 

Териториално поделение (ТП) 

Държавно горско стопанство (ДГС) 

"Плачковци" 

Дряново, 

Трявна 

817 22-ОС/1012 91М0 (181 

дка) 

    

Горскостопански план (ГСП) и 

ловностопански план (ЛСП) - 

Лесоустройствен проект (ЛУП) на 

Териториално поделение (ТП) 

Държавно горско стопанство (ДГС) 

"Бяла" 

Бяла, 

Ценово, 

Две 

могили, 

Борово 

3919 47-ОС/2013 91Н0 (79 

дка) 

    

Горскостопански план (ГСП) и 

ловностопански план (ЛСП) - 

Лесоустройствен проект (ЛУП) на 

Териториално поделение (ТП) 

Държавно горско стопанство (ДГС) 

"Болярка" 

В. Търново, 

Павликени, 

П. 

Тръмбеш, 

Сухиндол 

506 60-ОС/2013 91М0 (77 

дка)   91Z0 

(20 дка) 

    

Горскостопански план (ГСП), 

ловностопански план (ЛСП) и план 

на дейностите за защита на 

горските територии от пожари 

(ПДЗГТП) на Териториално 

поделение (ТП) Държавно горско 

стопанство (ДГС) "Плачковци" 

Дряново, 

Трявна 

1966 14-ОС/2019 91М0 (359 

дка)  

  

  

Строителство на автомагистрала 

(АМ) "Хемус" от км 224+115 до км 

341+225 от пресичането на път І-5 

до пресичането на път І-7 

  

  

9-6/2008 3150, 91Е0 

и 91Н0 - 

незначите

лно     

Изграждане на парова централа към 

завод за спирт на "Захарни заводи" 

АД, гр. Горна Оряховица 

Г. 

Оряховица 

  22-ПР/2009 

    

Преценк

а Не 

попада в 

защитен

а зона 

Изграждане на компостираща 

инсталация към стопански двор на 

регионална система за третиране на 

битови отпадъци от общините 

Габрово и Трявна 

Габрово 4.643 35-ПР/2010   

  

Преценк

а Не 

попада в 

защитен

а зона 

Изграждане на регионална система 

за управление на отпадъците за 

регион Борово/Бяла 

Борово, 

Бяла, Две 

могили, 

Ценово 

100 4-2/2011 

    

Не 

попада в 

граници

те на 

зоната 

Път І-5 Обход на гр. Габрово   6.24 4-2/2012       

Хигиенно - битови помещения и 

котелно в завод за пакетиране на 

захар и складово-търговска дейност 

Г. 

Оряховица 

  28-ПР/2012   

  

Преценк

а Не 

попада в 

защитен

а зона 
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Изменения на външната техническа 

инфраструктура на "Регионална 

система за управление на 

отпадъците за регион Борово/Бяла" 

Борово, 

Бяла, Две 

могили, 

Ценово 

  35-ПР/2012   

  

Преценк

а   

Изграждане на отсечката от 

газопровод "Набуко" на 

територията на Република България 

  обща 

дължина 422 

км 

3-2/2013   видра, 

лалугер, 

добруджан

ски хомяк, 

пъстър 

пор, 

костенурк

и - 2 в.,    

Изграждане на газопровод "Южен 

поток" на територията на Република 

България 

  обща 

дължина в 

защитени 

зони 60,506 

км 

7-5/2013 91Е0 

(0,338 дка) 

прилепи, 

видра, 

вълк, 

пъстър 

пор 
  

Доизграждане на автомагистрала 

(АМ) "Хемус" (Ябланица- 

Белокопитово) 

  139.732 2-2/2015 3150 

(11.95 

дка), 3270 

(6.473 

дка), 6210 

(0.375 

дка), 6430 

(12.283 

дка) 

червеноко

ремна 

бумка, 

гребенест 

тритон, 

видра, 

лалугер, 

пъстър 

пор, 

костенурк

и - 3 в.,    

Автомагистрала Русе - Велико 

Търново 

  228.21 1-1/2018 3260 

(0.247 %), 

8210 

(0.392 %), 

91Е0 

(0.854 %), 

91М0 

(0.259 %), 

6250 (25 

дка) - 

незначите

лно 

7 в. 

Безгръбна

чни, 13 в. 

Риби, 

Дунавски 

гребенест 

тритон - 

0,14%, 

черевноко

ремна 

бумка - 

0.04%, 

жълтокоре

мна бумка 

и южен 

гребенест 

тритон, 

блатна 

костенурк

а 0.01%, 

сух. 

Костенурк

и - 2 в. И 

пъстър 

смок - 

0.1%, 

лалугер, 

хомяк, 

видра, 

Засегнат

ия 

процент 

е от 

оптимал

ни 

местооб

итания 

на 

видовет

е 
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пъстър 

пор и 

прилепи - 

незначите

лно под 

1%. 

Техническа помощ за подобряване 

условията за корабоплаване в 

общия българо-румънски участък 

на р. Дунав и съпътстващи 

проучвания 

          В 

процеду

ра 

* Решенията по ЕО процедирани в МОСВ не са взети предвид защото нямат отношение 

към кумулативния ефект на ОУП на Горна Оряховица 

* Посочени са засегнатите местообитания и видове от отделните инвестиционни 

предложения,съгласно направените оценки и решенията на МОСВ. 

 

От изброените в табл. 2.1.4 ИП, не всички биха могли да окажат кумулативен 

ефект с ОУП на Г. Оряховица, поради характера на плановете и инвестиционните 

предложения. Горскостопанските планове (ГСП), ловностопанските планове (ЛСП), 

лесоустройствените проекти (ЛУП), както и предложенията попадащи в урбанизирани 

терени и извън границите на защитената зона не оказват отрицателно въздействие 

върху местообитанията и видовете в защитената зона. Не отнемат площ от ЗЗ и не 

увреждат благоприятния природозащитен статус на видовете. 

Строителството и експлоатацията на газопровод „Набуко” и свързаните с него 

наземни съоръжения няма да окажат значително отрицателно въздействие върху 

защитена зона „Река Янтра”, тъй като не засягат природни местообитания предмет на 

опазване в зоната. Съгласно ДОСВ и Решението по ОВОС на газопровода (Решение 3-

2/2013) незначително ще е въздействието върху видовете видра, лалугер, добруджански 

хомяк, пъстър пор и двата вида сухоземни костенурки. 

При изграждането на газопровод „Южен поток”, съгласно ДОСВ и Решението по 

ОВОС на газопровода (Решение 7-5/2013) ще се засегне местообитание 91Е0 (0,338 дка, 

което е 0,27% от площта му в зоната), както и видовете прилепи – южен подковонос, 

голям подковонос, широкоух прилеп, трицветен нощник, голям нощник, подковонос на 

Мехели, малък подковонос, дългокрил прилеп, дългоух нощник, остроух нощник и 

средиземноморски подковонос, както и видовете видра, вълк, пъстър пор. 

За редуцирането на въздействието върху местообитание 91Е0 е предвидена 

смекчаваща мярка предвид приоритетността му на опазване. Въздействието върху 

видовете прилепи е свързано с частично увреждане на незначителна част от техни 

потенциални хранителни местообитания – между 0,044% и 0,105%. При най-лош 

сценарий въздействието върху другите бозайници е свързано със засягане на 

потенциални местообитания – 0,036% при видрата, 0,005% при пъстрия пор и 0,029% 

при вълка. 

При изграждане на пътната инфраструктура - Път І-5 Обход на гр. Габрово, 

Доизграждане на автомагистрала (АМ) "Хемус" (Ябланица-Белокопитово) и 

Автомагистрала Русе - Велико Търново, ще се засегнат общо 374,182 дка от защитена 

зона „Река Янтра”, което е 0,27% от нейната площ. При строителството на АМ „Хемус 

ще се засегнат в незначителна степен 4 типа местообитания - 3150 (11.95 дка), 3270 

(6.473 дка), 6210 (0.375 дка), 6430 (12.283 дка), както и местообитания на 

червенокоремна бумка, гребенест тритон, видра, лалугер, пъстър пор, блатна 

костенурта и двата вида сухоземни костенурки. Заключението на експертите е че с 
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прилагането на подходящите мерки, реализацията на АМ “Хемус” по алтернатива В1А 

ще окаже незначително въздействие върху видовете, предмет на опазване в зоната. 

При строителството на Автомагистрала Русе - Велико Търново незначително ще е 

въздействието върху местообитания - 3260 (0.247 %), 8210 (0.392 %), 91Е0 (0.854 %), 

91М0 (0.259 %), 6250 (25 дка или незначително въздействие), както и върху видовете - 

безгръбначни животни – 7 вида, 13 вида риби, Дунавски гребенест тритон - 0,14%, 

черевнокоремна бумка - 0.04%, жълтокоремна бумка и южен гребенест тритон, блатна 

костенурка 0.01%, сухоземни костенурки - 2 вида и пъстър смок - 0.1%, лалугер, хомяк, 

видра, пъстър пор и прилепи - незначително под 1%. 

Кумулативния ефект върху тези видове с въздействията от реализирането на ОУП 

на община Горна Оряховица е представен в т. 5 от ДОСВ. 

 

Изброените инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в 

табл.2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 са на територията на цялата защитена зона „Река Янтра”. Голяма 

част от ИП и ППП нямат отношение към увеличаване на кумулативния ефект – 

горскостопански програми, изсичане на дървета и храсти по дигите на реките, 

програми за управление на отпадъците, водовземания, зарибявания, напояване и др 

дейности, които не отнемат площи от ЗЗ и не влошават качеството на местообитанията. 

От представената информация, ИП и ППП, които имат отношение към ОУП на община 

Горна Оряховица попадащи в защитената зона са на площ от 204,126 ха., което е 1,47% 

от площта на зоната.  

Тези ИП, ППП заедно с инфраструктурните проекти - Път І-5 Обход на гр. 

Габрово, Доизграждане на автомагистрала (АМ) "Хемус" (Ябланица-Белокопитово) и 

Автомагистрала Русе - Велико Търново, сумарно са около 1,74% от площта на зоната. 

Нови територии с проекта на ОУП на община Горна Оряховица са за Територии с 

допустима промяна на предназначението за предимно производствена устройствена 

зона (Пп) в земл. на с. Поликраище и Предимно производствена устройствена зона (Пп) 

в земл. на с. Крушето. Тези територии са на площ от 19,95 ха – 0,14% от площта на 

зоната. 

Кумулативния ефект ще се увеличи с 0,14% и ще достигне 1,88% от площта на 

зоната. 

Кумулативният ефект от реализацията на ОУП на община Горна Оряховица върху 

ЗЗ  „Река Янтра” не е значителен и се определя като допустим процент нарушение от 

територията на защитената зона. 

 

2.2 ЗЗ BG0000213 „Търновски височини” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

Зоната не се засяга от предварителния проект на ОУП на община Горна 

Оряховица. Следователно няма да има кумулативен ефект от плана върху защитената 

зона. 

 

2.3 ЗЗ BG0000609 „Река Росица”за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна 

Зоната не се засяга от предварителния проект на ОУП на община Горна 

Оряховица. Следователно няма да има кумулативен ефект от плана върху защитената 

зона. 
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2.4 ЗЗ BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна 

Зоната не се засяга от предварителния проект на ОУП на община Горна 

Оряховица. Следователно няма да има кумулативен ефект от плана върху защитената 

зона. 

 

При прилагане на предварителния проект на ОУП на община Горна 

Оряховица, кумулативния ефект върху защитените зони няма да е със значителни 

стойности и няма да окаже допълнително неблагоприятно въздействие върху 

защитените зони. 

 

3. Описание на елементите на ОУП и типове УЗ, които самостоятелно или в 

комбинация с други планове, програми и проекти/ инвестиционни предложения 

биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните 

елементи 

 

На територията на Община Горна Оряховица попадат 4 защитени зони по 

Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  

- ЗЗ BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-401/12.07.2016 на Министъра на 

окалната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016). 

- ЗЗ BG0000213 „Търновски височини” за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приет с Решение № 

122/2.03.2007 на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007). 

- ЗЗ BG0000609 „Река Росица” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приет с Решение № 

122/2.03.2007 на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007). 

- ЗЗ BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приет с Решение № 

122/2.03.2007 на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007). 

Предварителният проект на Общ устройствен план на Община Горна Оряховица, 

засяга част от територията на една от зоните - BG0000610 „Река Янтра”  

Останалите защитени зони BG0000609 „Река Росица”, BG0000231 „Беленска гора” 

и BG0000213 „Търновски височини” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна не се засягат от елементите на предварителен проект на ОУП на 

община Горна Оряховица. 

 

Елементи на плана: 

Елементи на плана, които има вероятност да окажат въздействие върху 

защитените зони: 

 

ЗЗ BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна 

Новопроектираните устройствени зони засягат само защитена зона „Река Янтра” в 

землището на селата Поликраище и Крушето, с обща площ 199,505 дка. 

Землище на с. Поликраище (ЕКАТТЕ 57217) 

Територии с допустима промяна на предназначението за предимно 

производствена устройствена зона (Пп), имоти с №№ 57217.75.2, 57217.75.1, се 
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разполагат северно от селото непосредствено до първокласен път Е85, като обхващат 

обработваеми земи. Обща площ – 10,914 дка. 

 
Фиг. 3.1 Територии с допустима промяна на предназначението за предимно 

производствена устройствена зона (Пп), имоти с №№ 57217.75.2, 57217.75.1 

 

Територии с допустима промяна на предназначението за предимно 

производствена устройствена зона (Пп), имоти с №№ 57217.58.3, 57217.58.7, 

57217.57.2, 57217.57.4, 57217.57.5, 57217.57.6, 57217.57.7, 57217.57.8, 57217.57.9, се 

разполагат северно от селото непосредствено до първокласен път Е85, като обхващат 

обработваеми земи, пасища и тревни фитоценози. Обща площ – 107,652 дка. 

 
Фиг. 3.2 Територии с допустима промяна на предназначението за предимно 

производствена устройствена зона (Пп), имот с № 57217.58.3.  
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Територии с допустима промяна на предназначението за предимно 

производствена устройствена зона (Пп), имоти с №№ 57217.60.109, 57217.60.5, 

57217.60.157, 57217.60.2, 57217.60.4, се разполагат северно от селото, като обхващат 

пасища, мери и горски фитоценози. Обща площ – 38,147 дка. 

 

Фиг. 3.3 Територии с допустима промяна на предназначението за предимно 

производствена устройствена зона (Пп), имот с № 57217.60.2. 

 

Територии с допустима промяна на предназначението за предимно 

производствена устройствена зона (Пп), имоти с №№ 57217.315.467, 57217.315.468, 

се разполагат северно от селото, като обхващат пасища, мери, ивици и групи дървета. 

Обща площ – 25,612 дка. 

 
Фиг. 3.4 Територии с допустима промяна на предназначението за предимно 

производствена устройствена зона (Пп), имот с № 57217.315.468. 
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Землище на с. Крушето (ЕКАТТЕ 40172) 
Предимно производствена устройствена зона (Пп)¹, имоти с №№ 40172.3.303,  

40172.3.199,  40172.3.201,  се разполагат източно от селото, като обхващат пасища, 

мери. Обща площ – 17,180 дка. 

  
Фиг. 3.5 Предимно производствена устройствена зона (Пп), имоти с №№ 

40172.3.199 (в ляво) и  40172.3.201 (в дясно). 

 

Новопроектирано трасе на път ІІ-53 свързващ гр. Горна Оряховица с 

първокласен път Е85, като заобикаля с. Първомайци от изток и север. Трасето 

преминава през ЗЗ „Река Янтра”, като мястото на пресичане на река Янтра е 

югоизточно от с. Първомайци. 

 
Фиг. 3.6 Проектния път – червена линия и ЗЗ Река Янтра – син контур. 

___________________ 
¹ Предимно производствената устройствена зона (Пп), съгласно забележка 1 от графичната част на 

предварителния проект на ОУП е идентична с Територии с общо предназначение за „Производствени и 

складови дейности”. 
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Някои от съществуващите устройствени зони са изгубили своето 

предназначение и начин на трайно ползване преди много години, в тях няма 

съществуващи сгради, съоръжения и инфраструктурни елементи и към момента върху 

тяхната площ е развита различна производна растителност. Такива са предимно 

производствени устройствени зони в землището на: 

Землище на с. Драганово (ЕКАТТЕ 40172) 

Територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) (имот с № 

23100.223.902) се разполага западно от селото. Съществуваща УЗ. В имота част от 

растителността е заета от отдавна изоставена нива с люцерна, която е в процес на 

сукцесия с разнообразни видове от близката растителност, като Poa angustifolia, Festuca 

valesiaca agg., Dipsacus laciniatus, Eryngium campestre, Berteroa incana, Lolium perenne, 

Trifolium repens, T. pratense, Vulpia myurus, Dasypyrum villosum, Cynodon dactylon и др. 

Този тревен видов състав се поддържа в резултат на съществуващата коситба. 

Останалата част от имота е заета от храстова и дървесна растителност формирана от 

Prunus spinosa, P. cerasifera, Rosa canina, Rubus caesius, Robinia pseudoacacia.  

  
Фиг. 3.7 Територия за предимно производствена устройствена зона, 

съществуваща, имот с № 23100.223.902 

 

Землище на с. Крушето (ЕКАТТЕ 40172) 

Територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) (имот с № 

40172.310.291) се разполага източно от селото. Съществуваща УЗ. По-голямата част от 

имота е заета с рудерализирана тревна растителност и храсти, като Crataegus monogyna, 

Prunus spinosa, P. cerasifera, Ulmus minor, Rubus spp. Основни ценообразуватели на 

рудералните фитоценози са Dasypyrum villosum, Urtica doica, Sambucus ebulus, Conium 

maculatum, Onopordon acanthium. Други видове, които се срещат са Ballota nigra, 

Marubium peregrinum, Capsella bursa-pastoris, Eryngium campestre, Malva sylvestris, 

Hordeum murinum, Lactuca serriola и др. 
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Фиг. 3.8 Територия за предимно производствена устройствена зона, 

съществуваща, имот с № 40172.310.291. 

 

Землище на с. Янтра (ЕКАТТЕ 87453) 

Територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) (имот с № 

87453.90.43) се разполага северозападно от селото. Съществуваща УЗ. В границите на 

устройствената зона попадат изоставени селкостопански дворове, заети от 

рудерализрана тревна и тревно-храстова растителност (Rosa sp., Crataegus monogyna, 

Prunus spinosa, Rubus spp.).   

  
Фиг. 3.9 Територия за предимно производствена устройствена зона, 

съществуваща, имот с № 87453.90.43 

 

През територията на общината преминава и трасето на АМ Хемус, северно от с. 

Крушето, като пресича р. Янтра и защитената зона. Различните варианти на трасето 

имат изготвен подробен Доклад по ОВОС и ДОСВ и няма да бъде обект на 

допълнителна оценка в настоящия ДОСВ. 

Подобно е положението и с другите големи инфраструктурни проекти засягащи 

защитената зона - газопроводите „Набуко” и „Южен поток”, АМ „Русе – Велико 

Търново” и обходния път на гр. Габрово. 

Засегнатите местообитания и площи от ЗЗ са описани в т. 2 от ДОСВ, а 

кумулативния ефект от тях в комбинация с ОУП на Г. Оряховица е описан и в т. 5. от 

ДОСВ. 
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4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на 

опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на плана. 

 

На територията на община Горна Оряховица попадат частично 4 защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000.  

Защитени зони по Директива 92/43 ЕИО за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 
 

4.1 Защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-

401/12.07.2016 на Министъра на окалната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016). 

 

Площ на зоната 138 998,825 дка 
 

Описание на зоната 
Зоната представлява поречието на р. Янтра между гр. Габрово и р. Дунав, 

включващо и прилежащи земеделски площи и заблатени места представляващи стари 

корита на реката. На места по бреговете на реката има варовикови скални венци. 

Доминантна дървестна растителност по речните брегова са видове от р. Елша, р. Върба 

и р. Топола. Вследствие на корекции речното легло на реката е изправено и дигирано. 

Защитена зона "Река Янтра" е много важна за опазването на типичните речни 

екосистеми - речно течение с макрофитни съобщества, заливни гори, стари речни 

корита (еутрофни езера), степни съобщества (включващи единственото находище на 

Salvia scabiosifolia), засолени ливади и др. 

Разкриване на кариери за добив на инертни материали от динамичния запас и 

скални материали, сечи на крайречна растителност, строежи на МВЕЦ, корекция на 

речни корита, замърсяване са с висока степен на уязвимост. Негативно влияние оказва  

и унищожаването на естествени местообитания, промяната в морфологията на реката. 

Основни цели за опазването на зоната са: 
- Опазване на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1 от Заповедта, 

местообитанията на посочени в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в 

границите на зоната за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно 

състояние; 

- Подобряване при необходимост на състоянието на типове природни 

местообитания, посочени в т. 2.1, и на местообитания на видовете, посочени в т. 2.2; 

- Възстановяване при необходимост на типове природни местообитания, посочени 

в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните популации. 

 

Съгласно заповедта за обявяване на зоната (Заповед № РД-401/12.07.2016г. на 

Министъра на околната среда и водите), предмет на опазване в защитена зона 

BG0000610 „Река Янтра“ са 21 типа природни местообитания от Приложение I на 

Директива 92/43/ЕИО. В стандартните формуляри на зоната (2008 и 2018 г.) са 

представени 18 типа местообитания, като 6 типа местообитания са непотвърдени 

следствие проект „Картиране и определяне на природозщитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза I“ (1530, 6110, 9180, 91F0, 91I0, 91W0), 

новоустановени са 3 типа местообитания (6210, 6510, 8310). 

 

Местообитание 1530* Панонски солени степи и солени блата 
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Природното местообитание включва засолени степи, крайречни низини, 

периферия на блата и преовлажнени територии, при които засоляването на терените се 

дължи на образуването на пролетни разливи и обилното изпаряване на почвената вода 

през лятото. Диагностични видове за местообитанието са Artemisia santonicum, 

Puccinellia distans, P. convoluta, Crypsis alopecuroides, C. schoenoides, C. alopecuroides, 

Aster tripolium, Salicornia prostata, Spergularia marina, S. media, Suaeda maritima, 

Scorzonera laciniata, Limonium spp., Camphorosma monspeliaca, C. annua, Plantago 

tenuiflora, Juncus gerardi, Bolboschoenus maritimus, Taraxacum bessarabicum, Trifolium 

fragiferum, T. echinatum, Cynodon dactylon, Mentha pulegium, Bupleurum tenuissimum, 

Myosurus minimus, Cerastium dubium. Местообитанието не е картирано на територията 

на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition. Местообитанието включва еутрофни до мезотрофни 

водоеми, в които обикновено рН е >7. Формирани са от хидрофитни съобщества с 

разнообразен видов състав от съюзите Hydrocharition, Nymphaeion и Potamonion. 

Диагностични видове растения са Lemna spp., Spirodela polyrhiza, Wolffia arhiza, Salvinia 

natans, Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris, Aldrovanda 

vesiculosa, Azolla spp., Ceratophyllum demersum, Nymphaea alba, Nuphar lutea, 

Nymphoides peltata, Trapa natans, Persicaria amphibia, Potamogeton natans, P. lucens, P. 

trichoides, P. perfoliatus, P. gramineus, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Elodea 

canadensis. Местообитанието е картирано на територията на община Горна Оряховица 

по проект „Картиране и определяне на природозщитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 3260 Равнинни или планински реки с растителност от 

Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion. Местообитанието представя хигрофитна 

растителност преобладаващо от съюзите Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, 

които се развиват в средните и горните течения на реките. Диагностични видове са 

Potamogeton fluitans, P. crispus, P. perfoliatus, Zannichellia palustris, Ranunculus 

trichophyllus, R. aquatilis, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Callitriche 

spp., Spirodela polyrrhiza, Elodea canadensis, Berula erecta, Menthа aquatica, Sagittaria 

sagittifolia, Sparganium erectum, Butomus umbellatus, Typhа latifolia. Местообитанието е 

картирано на територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и 

определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

I“ в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. 

 

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

Местообитанието обединява едногодишни пионерни нитрофилни съобщества, които се 

развиват по речните брегове. Диагностични видове са Chenopodium rubrum, Ch. 

glaucum, Bidens frondosa, B. tripartita, B. cernua, Myosoton aquaticum, Xanthium italicum, 

Persicaria lapathifolia, P. hydropiper, P. mitis, Potentilla supina, Echinochloa crus-galli, 

Catabrosa aquatica, Ranunculus sceleratus, Rumex palustris, R. maritimus, Veronica 

anagalis-aquatica. Местообитанието е картирано на територията на община Горна 

Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. 
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Местообитание 6110 *Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества 

от Alysso-Sedion albi. Местообитанието включва отворени ксерофилни тревни 

съобщества от съюз Alysso alyssoidis-Sedion albi, които се развиват върху плитки 

варовикови и алкални почви. Диагностични видове са Alyssum alyssoides, Acinos 

arvensis, Arabis recta, Arenaria serpillifolia, Erophila verna, Jovibarba heuffelii, Medicago 

minima, Minuartia setacea, Poa bulbosa, Paronychia cephalotes, Saxrfraga tridactylites, 

Sceranthus annuus, Sedum spp., Sempervivum spp., Syntrichia ruralis, Grimmia pulvinata. 

Местообитанието не е картирано на територията на община Горна Оряховица по проект 

„Картиране и определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и 

видове – фаза I“в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). 

Местообитанието включва ксеротермни и ксеромезотермни тревни съобщества от клас 

Festuco-Brometea. Диагностични видове са Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, 

Stipa capillata, S. pennata agg., Festuca valesiaca, Brachypodium pinnatum, Poa 

angustifolia, Anthyllis vulneraria, Coronilla varia, Carex caryophyllea, Centaurea stoebe, 

Dianthus moesiacus, Eryngium campestre, Koeleria macrantha, Filipendula vulgaris, 

Convolvulus cantabrica и др. Местообитанието е картирано на територията на община 

Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества. 

Местообитанието включва ксеротермни тревни съобщества, в състава на които се 

срещат разнообразни степни видове. Диагностични видове са Festuca vallesiaca, F. 

rupicola, Stipa capillata, S. tirsa, Dichanthium ischaemum, Melica ciliata, Crupina vulgaris, 

Orlaya grandiflora, Carex humilis, Allium flavum, 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., 

Alyssum alyssoides, Artemisia austriaca, Astragalus austriacus, A. onobrychis, Oxytropis 

pilosa, Gypsophila glomerata, Linum tenuifolium, L. tauricum, L. аustriacum. 

Местообитанието е картирано на територията на община Горна Оряховица по проект 

„Картиране и определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и 

видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества. В 

границите на местообитанието се обединяват ксеротермни тревни съобщества 

развиващи се върху льосова основа. Диагностични видове са Chrysopogon gryllus, 

Dichanthium ischaemum, Stipa tirsa, S. capillata, Artemisia austriaca, A. campestris, 

Astragalus vesicarius, A. austriacus, A. onobrychis, Agropyron cristatum, Dianthus 

pontederae subsp. kladovanus, Crambe tataria, Nonea pulla, Salvia nemorosa, S. nutans, S. 

argentea, S. aethiopis, Phlomis tuberosa, Festuca valesiaca, Sternbergia colchiciflora, 

Chamaecytisus supinus, Ch. austriacus, Ch. kovacevii. Местообитанието е картирано на 

територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“в ЗЗ 

BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс. Местообитанието обединява хидрофилни съобщества с 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА 

“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА” 

----------------------------юли, 2021 г.----------------------------- 42 

разнообразен видов състав и фитоценологична характеристика. Среща се от 

планинските до равнинните части на страната, което предопределя и екологичните 

различия. Представено е от 3 подтипа. Диагностични видове са Veronica longifolia, 

Lysimachia vulgaris, Lythrum virgatum, L. salicaria, Urtica dioica, Epilobium hirsutum, 

Filipendula ulmaria, Petasites hybridus, Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium podagraria, 

Cirsium appendiculatum, Trollius europaeus и др. Местообитанието е картирано на 

територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ 

BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади. Местообитанието обединява 

мезофилни ливади с по-широко разпространение в планинските и полупланинските 

райони на страната и по-ограничено в равнините, които се класицифицират към клас 

Molinio-Arrhenatheretea (съюзи Arrhenatherion, Cynosurion, Deschampsion). 

Диагностични видове са Poa sylvicola, Agrostis stolonifera, A. capillaris,  Festuca 

pratensis, F. arundinacea, Deschampsia caespitosa, Alopecurus pratensis, Holcus mollis, 

Cynosurus cristatus, Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense, Centaurea jacea, Cirsium 

canum, Moenchia mantica, Stellaria graminea, Knautia arvensis, Tragopogon pratensis, 

Leucanthemum vulgare, Sanguisorba officinalis, Rhinanthus rumelicus, Carex distans, 

Lychnis flos-cuculi, Ranunculus acris, Orchis laxiflora. Местообитанието е картирано на 

територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ 

BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 8210 Хазмофитна растителност по варовити скални склонове. 

В границите на местообитанието се обединява хазмофитна растителност на клас 

Aspleniatea trichomanis развиваща се върху отвесни варовикови скални склонове или 

скални излъзи. Диагностични видове са Cystopteris fragilis, Asplenium trichomanes, A. 

viride, A. ruta-muraria, Parietaria lusitanica, Haberlea rhodopensis, Ceterach officinarum, 

Leontopodium alpinum, Saxifraga oppositifolia, Draba tomentosa и др. Местообитанието е 

картирано на територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и 

определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

I“ в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 8310 Неблагоустроени пещери. Местообитанието включва 

пещери, които не са благоустроени и достъпни за широката публика, включително 

техните водни тела, обитавани от тясно специализирани, приоритетни за опазване или 

ендемични видове. 

 

Местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Местообитанието включва крайречни гори, 

които се развиват покрай речните корита и водоеми, които периодично се заливат. 

Доминиращи видове са от Salix alba, S. fragilis, S. purpurea, Alnus glutinosa, A. incana, 

Populus alba, P. nigra. Диагностични видове са Alnus glutinosa, A. glutinosa, Fraxinus 

oxycarpa, F. excelsior, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Rubus hirtus, Frangula alnus, 

Hedera helix, Periploca graeca, Carex remota, C. sylvatica, Symphytum officinale, Salix 

alba, S. fragilis, S. triandra, S. purpurea, Populus nigra, P. alba, Ulmus laevis, U. minor, 

Quercus robur и др. Местообитанието е картирано на територията на община Горна 
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Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза I“в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и 

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

Местообитанието включва смесени широколокисни крайречни заливни гори върху по-

нови алувиални наслаги, като доминанти в дървесния етаж са видове от родовете 

Fraxinus, Ulmus или Quercus. Диагностични видове са Quercus robur, Q. pedunculiflora, 

Q. cerris, Ulmus minor, U. laevis, Fraxinus oxycarpa, Tilia spp., Acer tataricum, Scilla 

bifolia, Anemone ranunculoides, Ranunculus ficaria, Polygonatum ssp., Viola odorata и др. 

Местообитанието не е картирано на територията на община Горна Оряховица по проект 

„Картиране и определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и 

видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 91G0 *Панонски гори с Quercus petreae и Carpinus betulus. Това 

местообитание обединява мезофилни гори доминирани на Carpinus betulus и/или 

Quercus petraea agg. върху варовикова скална основа. Срещат се в долове, по северни 

и/или западни склонове на хълмовете и като цяло в райони с по-висока влажност. 

Диагностни видове са 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, Cardamine bulbifera, Glechoma 

hirsuta, Festuca heterophylla, Evonymus verrucosus, Sorbus torminalis, Galium 

pseudaristatum, Viola mirabilis, V. reichenbachiana и др. Местообитанието е картирано на 

територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“в ЗЗ 

BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 91H0 Панонски гори с Quercus pubescens. Включва разредени 

ксерофилни гори доминирани от космат дъб върху по-често плитки и бедни почви. 

Често имат храсталачен характер, поради продължителния антропогенен натиск. 

Диагностични видове са  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 и др. Местообитанието не е картирано на 

територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ 

BG0000610 „Река Янтра”. 

 

Местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори. Местообитанието 

обединява ксеротермни дъбови гори доминирани основно от Quercus cerris и Q. 

frainetto, но в някои райони и с по-значително участие на  Q. petraea agg. и Q. polycarpa. 

Диагностични видове са Quercus cerris, Q. frainetto, Q, pubescens, Quercus petaea agg., 

Fraxinus ornus, Acer monspessulanum, A. hyrcanum, Paliurus spina-christi, Ligustrum 

vulgare, Festuca heterophylla, Brachypodium sylvaticum Potentilla micrantha, Tanacetum 

corymbosum, Campanula persicifolia, Viscaria vulgaris и др. Местообитанието е 

картирано на територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и 

определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

I“ в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. 
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Местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна гора. В обхвата на 

местообитанието се включват ксерофитни до мезоксерофитни гори доминира от Tilia 

tomentosa, като се срещат в Северна България. Диагностични видове са 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 и др. Местообитанието е 

картирано на територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и 

определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

I“ в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”. 

 

В приложение II на Директива 92/43/ЕИО, съгласно Заповедта на Защитената зона 

са включени 12 вида бозайници (от тях 7 вида прилепи), 4 вида земноводни, 4 вида 

влечуги, 17 вида риби, 9 вида безгръбначни и един растителен вид. 

Основните екологични и биологични особености и изисквания на отделните 

видове са представени в т. 5.1 от ДОСВ. 

Видовият състав е актуализиран следствие проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000610&siteType=

HabitatDirective) 

 

4.2 Защитена зона BG0000213 „Търновски височини” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна 

 

Площ на зоната 44 346,10 дка. 

Описание на зоната 
Зоната обхваща карстови ландшафти. Включва водни течения, широколистни 

гори и храстови съобщества северно от гр. Велико Търново по поречието на р. Янтра. 

Много важно място за съществуването на безгръбначната фауна. Основната 

дейност оказваща въздействие върху местообитанията е сечта, водеща до промяна на 

видовия състав. Появяват се плантации от черен бор. Районът е силно урбанизиран и 

има тенденция към увеличаване на строителството, особено в покрайнините на 

населените места. Интензивна туристическа дейност. Част от територията попада в зона 

за воени обучения. Макар и слабо, има въздействие и от паша. 

Основни цели за опазването на зоната са: 
 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове 

и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на 

опазване в рамките на защитената зона. 

 

Предмет на опазване в защитена зона BG0000213 „Търновски височини” са 13 

типа природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EИО. 

Новоустановени за зоната са 4 типа природни местообитания (6240, 7220, 9180, 91Е0), 

установени следствие проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза I“. 
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Местообитание 6110 *Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества 

от Alysso-Sedion albi. Кратко описание на местообитанието е посочено в т. 4.1. 

Местообитанието не е картирано на територията на община Горна Оряховица по проект 

„Картиране и определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и 

видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000213 „Търновски височини”. 

 

Местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Кратко 

описание на местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието е картирано на 

територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ 

BG0000213 „Търновски височини”. 

 

Местообитание 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества. Кратко 

описание на местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на 

територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ 

BG0000213 „Търновски височини”. 

 

Местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс.  Кратко описание на местообитанието е посочено в т. 

4.1. Местообитанието не е картирано на територията на община Горна Оряховица по 

проект „Картиране и определяне на природозщитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000213 „Търновски височини”. 

 

Местообитание 7220 *Извори с твърда вода и туфести формации 

(Cratoneurion). Местообитанието включва извори с твърда вода и с активно формиране 

на бигор в карстови райони в страната.  Във видовия състав преобладават мъхове, 

привързани към варовикови терени. Растителността се отнася към съюз Cratoneurion 

commutati. Диагностични видове са 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. Местообитанието не е картирано на територията на 

община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000213 „Търновски 

височини”. 

 

Местообитание 8210 Хазмофитна растителност по варовити скални склонове. 

Кратко описание на местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието е картирано 

на територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ 

BG0000213 „Търновски височини”. 

 

Местообитание 8310 Неблагоустроени пещери. Кратко описание на 

местообитанието е посочено в т. 4.1. 

 

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

стръмни склонове. Местообитанието представя смесени гори от Acer pseudoplatanus, 
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Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Ulmus glabra, Tilia cordata от съюз Tilio-Acerion. 

Диагностични видове са Acer pseudoplatanus, A. hyrcanum, Fraxinus excelsior, Lunaria 

rediviva, Ulmus glabra, Allium ursinum, Mercurialis perennis, Actaea spicata, Tilia cordata, 

T. platyphyllos, Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus spp., Anemone nemorosa, 

Corydalis spp., Primula veris. Местообитанието не е картирано на територията на 

община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000213 „Търновски 

височини”. 

 

Местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Кратко описание на местообитанието е посочено 

в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на територията на община Горна Оряховица 

по проект „Картиране и определяне на природозщитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000213 „Търновски височини”. 

 

Местообитание 91G0 *Панонски гори с Quercus petreae и Carpinus betulus. 

Кратко описание на местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е 

картирано на територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и 

определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

I“ в ЗЗ BG0000213 „Търновски височини”. 

 

Местообитание 91H0 Панонски гори с Quercus pubescens. Кратко описание на 

местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на територията 

на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000213 „Търновски 

височини”. 

 

Местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори. Кратко описание 

на местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на 

територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ 

BG0000213 „Търновски височини”. 

 

Местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна гора. Кратко описание на 

местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието е картирано на територията на 

община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000213 „Търновски 

височини”. 

 

В приложение II на Директива 92/43/ЕИО за Защитената зона са включени 15 вида 

бозайници (от тях 11 вида прилепи), 3 вида земноводни, 4 вида влечуги, 6 вида риби, 9 

вида безгръбначни животни и един растителен вид. 

Видовият състав е актуализиран следствие проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000213&siteT

ype=HabitatDirective) 

 

4.3 Защитена зона BG0000609 „Река Росица” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА 

“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА” 

----------------------------юли, 2021 г.----------------------------- 47 

 

Площ на зоната – 14 408,60 дка. 

Описание на зоната 
Равна речна долина. Крайречни гори и пасища сред селскостопански ландшафт. 

Река Росица е най-големият приток на река Янтра. Тя пълни басейна на язовир 

Стамболийски. Негативни фактори са замърсяване на водата и бракониерство. Басейнът 

на Ал. Стамболийски има добър пречистващ ефект на водата. 

Основни цели за опазването на зоната са: 
 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на зашитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове 

и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

Предмет на опазване в защитена зона BG0000609 „Река Росица”са 8 типа 

природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕИО. Новоустановени в 

зоната са 4 типа природни местообитания (6210, 6430, 6510, 91G0) установени 

следствие проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза I“, а един тип (6110) не е потвърден. 

 

Местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Кратко 

описание на местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на 

територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ 

BG0000609 „Река Росица”. 

 

Местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс. Кратко описание на местообитанието е посочено в т. 4.1. 

Местообитанието не е картирано на територията на община Горна Оряховица по проект 

„Картиране и определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и 

видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000609 „Река Росица”. 

 

Местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади. Кратко описание на 

местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието е картирано на територията на 

община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000609 „Река 

Росица”. 

 

Местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Кратко описание на местообитанието е посочено 

в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на територията на община Горна Оряховица 

по проект „Картиране и определяне на природозщитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000609 „Река Росица”. 
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Местообитание 91G0 *Панонски гори с Quercus petreae и Carpinus betulus. 

Кратко описание на местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е 

картирано на територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и 

определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

I“ в ЗЗ BG0000609 „Река Росица”. 

 

Местообитание 91H0 Панонски гори с Quercus pubescens. Кратко описание на 

местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на територията 

на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000609 „Река 

Росица”. 

 

Местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори. Кратко описание 

на местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на 

територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ 

BG0000609 „Река Росица”. 

 

Местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна гора. Кратко описание на 

местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на територията 

на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000609 „Река 

Росица”. 

 

В приложение II на Директива 92/43/ЕИО за Защитената зона са включени 17 вида 

бозайници (от тях 12 вида прилепи), 3 вида земноводни, 4 вида влечуги, 4 вида риби и 8 

вида безгръбначни животни. 

Видовият състав е актуализиран следствие проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000609&siteT

ype=HabitatDirective) 

 

4.4 Защитена зона BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-

694/25.08.2020 на Министъра на окалната среда и водите (обн. ДВ бр. 81/2020). 

 

Площ на зоната 50 416,973 дка. 

Описание на зоната 

Зоната включва един от най-големите горски райони в Дунавската равнина - на 

хълмовете по десния бряг на р. Янтра. Горите са от много различни типове - дъбови, 

габърови, липови, ясенови. Важно място за съществуването на безгръбначната фауна. 

Една от най-големите оцелели крайречни гори в България. Голямо разнообриазие от 

горски соъбщества и местообитания и горски видове. Богата горска флора и фауна. 

Един от най-големите горски комплекси в България всред обезлесен район. Гората е 

една от най-важните в страната за опазването на местообитание 91Z0. 

Негативни фактори са активното ползване на горите. В горите има дивеч, обект на 

лов. Околностите на гората са обработваеми земи. Пасищата са активно използвани. 

Основни цели за опазването на зоната са: 
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- Опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, 

местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в 

границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им 

природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион; 

- Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 

6210 (*важни местообитания на орхидеи), 9180*, 91G0*, 91H0*, 91I0*, 91М0 и 91Z0; 

- При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове 

природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочените в т. 2.2 

видове и техните популации. 

  

Съгласно заповедта за обявяване на зоната (Заповед № РД-694 от 25 август 2020г. 

на Министъра на околната среда и водите), предмет на опазване в зоната са 8 типа 

природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕИО. Съгласно 

стандартния формуляр за Специални защитени зони (2008), предмет на опазване в 

зоната са 5 типа природни местообитания. В актуализираният формуляр (2018г.), 

следствие проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза I”, предмет на опазване в Защитена зона 

BG0000231 „Беленска гора” са включени 8-те типа местообитания, като 3 са 

новоустановени – 6210, 9180, 91Н0.  

 

Местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Кратко 

описание на местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на 

територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ 

BG0000231 „Беленска гора”. 

 

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

стръмни склонове. Кратко описание на местообитанието е посочено в т. 4.2. 

Местообитанието не е картирано на територията на община Горна Оряховица по проект 

„Картиране и определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и 

видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000231 „Беленска гора”. 

 

Местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Кратко описание на местообитанието е посочено 

в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на територията на община Горна Оряховица 

по проект „Картиране и определяне на природозщитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000231 „Беленска гора”. 

 

Местообитание 91G0 *Панонски гори с Quercus petreae и Carpinus betulus. 

Кратко описание на местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е 

картирано на територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и 

определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

I“ в ЗЗ BG0000231 „Беленска гора”. 

 

Местообитание 91H0 Панонски гори с Quercus pubescens. Кратко описание на 

местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на територията 

на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното 
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състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000231 „Беленска 

гора”. 

 

Местообитание 91I0 Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Местообитанието 

включва ксеротермни гори доминирани от Q. cerris или Q. pedunculiflora. 

Диагностични видове са Quercus cerris, Q. pubescens, Q. pedunculiflora, Q. petraea, Acer 

campestre, A. tataricum, Sorbus domestica, Cotinus coggygria, Cornus sanguinea, Crataegus 

monogyna, Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare и др. Местообитанието не е 

картирано на територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и 

определяне на природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

I“ в ЗЗ BG0000231 „Беленска гора”. 

 

Местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори. Кратко описание 

на местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на 

територията на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на 

природозщитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ 

BG0000231 „Беленска гора”. 

 

Местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна гора. Кратко описание на 

местообитанието е посочено в т. 4.1. Местообитанието не е картирано на територията 

на община Горна Оряховица по проект „Картиране и определяне на природозщитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ в ЗЗ BG0000231 „Беленска 

гора”. 

 

В приложение II на Директива 92/43/ЕИО, съгласно Заповедта на Защитената зона 

са включени 1 вид бозайник, 1 вид земноводно, 1 вид влечуго, 5 вида безгръбначни. 

Видовият състав е актуализиран следствие проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000231&siteType=B

irdsDirective). 

 

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на Общия 

устройствен план на община Горна Оряховица върху предмета и целите на 

опазване на защитените зони 

Оценката на вероятността и степента на въздействие на Общият устройствен план 

на Община Горна Оряховица върху предмета и целите на опазване на защитените зони 

се базира на сравнителния анализ на съществуващото биологично разнообразие на 

територията на общината и предвидените цели на опазване в потенциалните защитени 

зони. 

ОУП на община Горна Оряховица определя териториалния обхват на 

предвидените терени  

Голяма част от устройствените зони и територии попадащи в границите на 

защитените зони са съществуващи с изградени постройки. Подробно са описани и 

разгледани в т. 3 от ДОСВ.  

Предвижданията на Общия устройствен план променят структурата на баланса на 

територията, както се вижда от таблица 1.1.  

Плана не предвижда намеса в границите на защитените територии. 
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5.1 Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни 

местообитания и видовете - предмет на опазване в защитените зони. 

При оценката на въздействието върху природните местообитания и видовете, 

предмет на опазване в защитените зони по Натура 2000, в настоящия Доклад, е 

използвана матрица (матричен принцип) за оценка степента на въздействие върху 

типовете местообитания и местообитания на видове. В следващата таблица са 

поместени критериите за оценяване, респективно степента на въздействие, като е 

използвана десетобална скала за възприетите степени на критериите за оценяване: 

 

Таблица 5.1: Матрица за оценка степента на въздействие            

                                      
ОЦЕНКА 

КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

0 Дейността не оказва въздействие Няма въздействие  – 0  

1 Дейността има много слабо отрицателно 

въздействие  

 

Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 

строеж и експлоатация – от 1 до 3 

2 Дейността може да предизвика временни 

отрицателни въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни  

отрицателни въздействия 

4 Дейността може да предизвика вторични 

отрицателни въздействия 

 

Средно по степен въздействие, което е 

необходимо да се отчете в комбинация с 

други фактори и да се препоръчат мерки за 

намаляване или премахване  – от 4 до 6 

5 Дейността може да предизвика кумулативни 

отрицателни въздействия 

6 Дейността може да предизвика синергични 

въздействия 

7 Дейността може да предизвика вторични, 

кумулативни, синергични отрицателни 

въздействия. Въздействието може да бъде 

премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 

мерки. 

 

 

 

Значително въздействие, което е необходимо 

да бъде премахнато чрез избор на алтернативи 

или прилагане на смекчаващи и 

компенсаторни мерки – от 7 до 9 
8 Дейността може да предизвика значителни 

вторични, кумулативни, синергични 

отрицателни въздействия. Въздействието 

може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсаторни мерки.  

9 Дейността предизвиква значителни, 

средносрочни или дългострочни/постоянни 

отрицателни въздействия. Въздействието 

може да бъде премахнато чрез 

смекчаващи/компенсаторни мерки. 

10 Дейността предизвиква значително и 

постоянно/необратимо отрицателно 

въздействие. Въздействието не може да бъде 

премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 

мерки. 

Значително въздействие, което не може да 

бъде премахнато чрез прилагане на 

смекчаващи и компенсаторни мерки - 10 

 

Оценка на вероятността и степента на въздействие на Общият устройствен 

план на Община Горна Оряховица върху предмета и целите на опазване на 

защитените зони. 

 

5.1.1 Защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна  

 

Въздействие върху типове природни местообитания, предмет на опазване в 
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зоната. 

За нуждите на настоящия доклад са извършени посещения на терен в землищата 

на населените места от община Горна Оряховица. Посетени са местата, които ще бъдат 

включени в бъдещи устройствени територии, и същевременно попадат в границите на 

ЗЗ „Река Янтра“ (BG0000610). Разгледани са и съществуващи УЗ, които не променят 

начина си на трайно ползване с настоящия общ устройствен план и които не са 

включени в т. 3 от ДОСВ. 

 

Землище на с. Горски Долен Тръмбеш (ЕКАТТЕ 17124) 

Територията за техническа инфраструктура - водностопанска, 

хидромелиоративна инфраструктура (имоти с №№ 17124.65.10, 17124.65.21, 

17124.65.22) се разполага югоизточно от селото. В границите на устройствената зона 

попадат съществуващи хидромелиоративни съоръжения. Растителността е хетерогенна. 

Части от имотите са заети от тревнo-храстова растителност, в състава на която участват 

Poa angustifolia, Eryngium campestre, Coronilla varia, Dipsacus laciniatus, Agrimonia 

eupatoria и др. Около 2/3 от площа на имота е заета от храстова растителност с основни 

ценообразуватели Crataegus monogyna, Rosa canina, Prunus spinosa, P. cerasifera, Rubus 

spp., Pyrus pyraster.  

Извод: В границите на територията не са установени природни 

местообитания и видове, обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 

1 на Закона за биологичното разнообразие.  

 

Землище на с. Върбица (ЕКАТТЕ 12735) 

Територия предвидена за рибарници (имот с № 12735.41.36) се разполага 

югоизточно от селото. Според данните от проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 

северната част на имота е картирано природно местообитаниe 6430 Хидрофилни 

съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, като ще 

бъдат засегнати 0,04 ха. При проведените теренни изследвания беше установено, че 

имота попада в обработваеми площи, които към момента са засадени с жито и 

местообитанието не е налично (фиг. 5.1).  

  
Фиг. 5.1. Имот 12735.41.36 в землището на с. Върбица (1.06.2021 г.) 

 

Извод: В резултат на проведените теренни изследвания в границите на имота 

не е установено разпространението на природно местообитание 6430 Хидрофилни 

съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 
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обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за 

биологичното разнообразие.  
  

Землище на с. Писарево (ЕКАТТЕ 56472) 

Територия за производствени и складови дейности (имоти с №№ 56472.49.3, 

56472.49.6, 56472.49.281) се разполага югоизточно от селото. В границите на 

устройствената зона попадат съществуващи постройки. Малки площи около сградите 

са заети от храстова растителност формирана от Rosa sp., Prunus spinosа, Crataegus 

monogyna, Dactylis glomerata, Agrimonia eupatoria и др. Има и петна от рудерална 

растителност.  

Извод: В границите на територията не са установени природни 

местообитания и видове, обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 

1 на Закона за биологичното разнообразие.  

 

Землище на с. Правда (ЕКАТТЕ 57981) 

Територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) (имот с № 

57981.1.2) се разполага южно от селото. В границите на устройствената зона попада 

съществуваща постройка, а в съседство на нея храстова и рудерализирана тревна 

растителност. 

Извод: В границите на територията не са установени природни 

местообитания и видове, обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 

1 на Закона за биологичното разнообразие.  

 

Землище на с. Първомайци (ЕКАТТЕ 59094) 

Територия за жилищни функции (имот с № 59094.125.388) се разполага южно 

от селото. В границите на устройствената зона попада съществуваща постройка. 

Южния край на имота в посока към р. Янтра е зает от храстово-горска растителност. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ в южната част на имота, граничеща с р. 

Янтра е картирано природно местообитаниe 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion 

rubri и Bidention p.p., като ще бъдат засегнати 0,01 ха. При проведеното наблюдение на 

терен природното местообитание не е установено, но това може да се дължи на 

неподходящия период от годината за установяване на тази растителност.  

При повторно проведеното наблюдение на терен на 1.06.2021 г. природното 

местообитание отново не е установено, а растителността е доминирана от храстови и 

дървесни видове. В района на имота и в съседство се срещат върби, глог, трънка, както 

и храсти акация и аморфа. Вероятно периодично е развитието на местообитанието в 

имота при по-ниско водно ниво на реката. Реализирането на устойствената зона в 

площа от 0,01 ха, заета от местообитаниe 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri 

и Bidention p.p. може да доведе до отъпкване и замърсяване на отпадъци в резултат на 

строителни дейности или друг вид антропогенен натиск. 

Извод: В ограничена част от територията според данните от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ е установено природно местообитание 3270 Реки 

с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p., обект на опазване от 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 

Същото не е установено при проведените теренни проучвания. 

 

Землище на с. Драганово (ЕКАТТЕ 40172) 
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Територия за сметище (имот с № 40172.226.463) се разполага южно от селото. В 

границите на устройствената зона попада съществуващо сметище, което е предвидено 

за рекултивация. Растителността е представена от разнообразни рудерални съобщества. 

Извод: В границите на територията не са установени природни 

местообитания и видове, обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 

1 на Закона за биологичното разнообразие.  

 

Територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) (имот с № 

23100.223.902) се разполага западно от селото. Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I“ в имота е картирано природно местообитаниe 6430 Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, като ще бъдат засегнати 

1,29 ха. В границите на имота при проведените теренни изследвания местообитанието 

не беше потвърдено. В имота част от растителността е заета от отдавна изоставена нива 

с люцерна, която е в процес на сукцесия с разнообразни видове от близката 

растителност, като Poa angustifolia, Festuca valesiaca agg., Dipsacus laciniatus, Eryngium 

campestre, Berteroa incana, Lolium perenne, Trifolium repens, T. pratense, Vulpia myurus, 

Dasypyrum villosum, Cynodon dactylon и др. Този тревен видов състав се поддържа в 

резултат на съществуващата коситба. Останалата част от имота е заета от храстова и 

дървесна растителност формирана от Prunus spinosa, P. cerasifera, Rosa canina, Rubus 

caesius, Robinia pseudoacacia. (виж фиг. 3.7). 

Извод: В границите на територията съгласно проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове 

- фаза I“ е установено природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, обект на опазване 

от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 

При теренните изследвания същото не е потвърдено. 

 

Землище на с. Крушето (ЕКАТТЕ 40172) 

Територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) (имот с № 

40172.310.291) се разполага източно от селото. Съществуваща УЗ. В границите на 

устройствената зона установихме основи от стари постройки. По-голямата част от 

имота е заета с рудерализирана тревна растителност и храсти, като Crataegus monogyna, 

Prunus spinosa, P. cerasifera, Ulmus minor, Rubus spp. Основни ценообразуватели на 

рудералните фитоценози са Dasypyrum villosum, Urtica doica, Sambucus ebulus, Conium 

maculatum, Onopordon acanthium. Други видове, които се срещат са Ballota nigra, 

Marubium peregrinum, Capsella bursa-pastoris, Eryngium campestre, Malva sylvestris, 

Hordeum murinum, Lactuca serriola и др. Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I“ в границите на имота са картирани природни местообитания 6430 Хидрофилни 

съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и 6240 

Субпанонски степни тревни съобщества, като ще бъдат засегнати съответно 0,28 ха и 

0,13 ха от площите им в ЗЗ „Река Янтра (BG0000610). При местообитание 6430 в 

североизточната част на имота между географски координати 42.24204N & 25.69183E, 

42.24202N & 25.69224E, 42.24248N & 25.69233E  и 42.24253N & 25.69192E (Фиг. 6.1 и 

фиг. 3.8) се установиха някои видове, които се срещат и при местообитание 6430, като 

Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Urtica dioica. Възможно е местообитанието да е 

било в стабилно състояние в миналото. При теренните изследвания местообитание 6240 

Субпанонски степни тревни съобщества не беше установено в границите на имота.  
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Извод: В границите на устройствената зона според данните от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ са картирани 2 природни местообитания -  6430 

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс и 6240 Субпанонски степни тревни съобщества, които са обект на 

опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното 

разнообразие. Местообитание 6240 Субпанонски степни тревни съобщества не се 

среща в границите на устройствената зона, а разпространението на местообитание 

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

алпийския пояс е силно проблематично, поради неблагоприятните хидрологични 

условия и рудерализацията. 

 

Територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) (имоти с №№ 

40172.3.303, 40172.3.199, 40172.3.201) се разполага източно от селото. 

Новопроектирана УЗ. Според данните от проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 

границите на имота е картирано природно местообитание 6240 Субпанонски степни 

трвени съобщества, като ще бъдат засегнати  1,47 ха от площа му в ЗЗ „Река Янтра 

(BG0000610). При теренните изследвания се установи, че от картираната към 

местообитанието площ в имота 0,20 ха са заети от рудерални тревни съобщества 

формирани на Bromus sterilis, Sambucus ebulus, Hordeum murinum, Dasypyrum villosum, 

което включва изцяло имоти с №№ 40172.3.303 и 40172.3.199 и около 15% от площа на 

имот с № 40172.3.201. В останалите 1,27 ха от местообитание 6240 Субпанонски степни 

тревни съобщества има нива с царевица. Възможно е при картирането на 

местообитанието на по-ранен етап то да е съществувало и допълнително в последствие 

да е унищожено.  

Извод: В границите на част от територията е установено природно 

местообитание   6240 Субпанонски степни тревни съобщества, което е обект на 

опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното 

разнообразие. При теренните изследвания местообитанието не беше установено. 

 

Землище на с. Янтра (ЕКАТТЕ 87453) 

Територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) (имот с № 

87453.90.43) се разполага северозападно от селото. Съществуваща УЗ. При теренните 

проучвания се установи че устройствената зона граничи с изоставени селскостопански 

дворове, като в миналото е възможно територията да е била част от тях. Понастоящем 

имота е зает от рудерализрана тревна и тревно-храстова растителност (Rosa sp., 

Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus spp.) (виж фиг. 3.9).   

Извод: В границите на територията не са установени природни 

местообитания и видове, обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 

1 на Закона за биологичното разнообразие.  

 

Територия за устройствена зона с малоетажно жилищно застрояване - Жм 

(имот с № 87453.81.9901) се разполага западно от селото. Съществуваща УЗ. В 

границите на устройствената зона попадат обработваеми земи. 

Извод: В границите на територията не са установени природни 

местообитания и видове, обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 

1 на Закона за биологичното разнообразие.  
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Територия за техническа инфраструктура (имот с № 87453.600.55) се разполага 

западно от селото. Съществуваща УЗ. В границите на устройствената зона попадат 

съществуващи хидромелиоративни съоръжения. 

Извод: В границите на територията не са установени природни 

местообитания и видове, обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 

1 на Закона за биологичното разнообразие.  

 

Землище на с. Поликраище (ЕКАТТЕ 57217) 

Територии за техническа инфраструктура (имоти с №№ 57217.44.485, 

57217.44.487, 57217.62.142, 57217.59.144,  57217.59.145, 57217.59.146, 57217.58.147) се 

разполагат североизточно от селото. Съществуваща УЗ. В границите на имотите 

попадат съществуващи хидромелиоративни съоръжения. 

Извод: В границите на територията не са установени природни 

местообитания и видове, обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 

1 на Закона за биологичното разнообразие.  

 

Територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) (имот с № 

57217.60.114) се разполага североизточно от селото. Съществуваща УЗ. В границите на 

устройствената зона попадат изоставени постройки.  

Извод: В границите на територията не са установени природни 

местообитания и видове, обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 

1 на Закона за биологичното разнообразие.  

 

Територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) (имот с № 

57217.315.1) се разполага североизточно от селото. Съществуваща УЗ. В границите на 

устройствената зона попадат съществуващи постройки.  

Извод: В границите на територията не са установени природни 

местообитания и видове, обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 

1 на Закона за биологичното разнообразие.  

 

Територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) (имоти с №№ 

57217.60.107, 57217.60.108) се разполага североизточно от селото. Съществуваща УЗ. В 

границите на устройствената зона попадат изоставени постройки.  

Извод: В границите на територията не са установени природни 

местообитания и видове, обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 

1 на Закона за биологичното разнообразие. 

 

Територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) (имот с № 

57217.316.317) се разполага северно от селото. Съществуваща УЗ. В границите на 

устройствената зона попадат съществуващи постройки и преобладаващо храстова 

растителност. Според данните от проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 

границите на имота са картирани природни местообитания 3150 Естествени еутрофни 

езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition и 6240 Субпанонски 

степни тревни съобщества, като ще бъдат засегнати  съответно 1,28 ха и 0,06 ха от 

площа им в ЗЗ „Река Янтра (BG0000610). При теренните изследвания се установи, че 

около 2/3 от картираната в имота площ на местообитания 3150 Естествени еутрофни 

езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition е заета от храстова и 

храстово-горска растителност, както и от Phragmites australis, Typha latifolia. От друга 
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страна цялата площ на местообитание 6240 Субпанонски степни тревни съобщества е 

заета от храстова растителност формирана от Prunus spinosa, Rosa sp., Crataegus 

monogyna, Clematis vitalba и местообитанието липсва.  

Разширението на устройствената зона в частта заета от местообитания 3150 

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition 

може да доведе до отъпкване, промяна в хидрологичния режим и увеличване на 

антропогенния натиск. 

Извод: В границите на устройствената зона според данните от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ са картирани 2 природни местообитания -  3150 

Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition и 6240 Субпанонски степни тревни съобщества, които са обект на 

опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното 

разнообразие. Реално обаче местообитание 6240 липсва, а местообитание 3150 

заема по-малка от картираната площ. 

 

Територия предвидени за рибарници (имоти с №№ 57217.316.1, 57217.316.2) се 

разполага северно от селото. Съществуваща УЗ с начин на трайно ползване - рибарник. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ в границите на имотите е картирано 

природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition, като ще бъдат засегнати  29,25 ха от площа му в ЗЗ 

„Река Янтра (BG0000610). При теренните изследвания се установи, че около 10-15% от 

тази площ е заета от храстова и храстово-горска растителност.  

Извод: В границите устройствената зона е установено природно 

местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition, което е обект на опазване от Директива 

92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното 

 

Територии предвидени за рибарници (имоти с №№ 57217.44.486, 57217.44.488) 

се разполагат североизточно от селото. Съществуваща УЗ. Според данните от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ в границите на имот с № 57217.44.486 и частично в имот с 

№57217.44.488 е картирано природно местообитание 6430 „Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс”, а останалата част от 

имот с №57217.44.488 е заета от местообитание 6240 Субпанонски степни тревни 

съобщества. Общо ще бъдат засегнати съответни 0,32 ха и 0,25 ха от площите на двете 

местообитания в ЗЗ „Река Янтра (BG0000610).  

Извод: В границите на устройствената зона според данните от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ са картирани 2 природни местообитания -  6430 

Хидрофилни съобщества от високи тревни в равнините и в планинския до 

алпийския пояс и 6240 Субпанонски степни трвени съобщества, които са обект на 

опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното 

разнообразие. 

 

Територия с допустима промяна на предназначението за предимно 

производствена устройствена зона (Пп) (имоти с №№ 57217.60.2, 57217.60.4, 

57217.60.5, 57217.60.109, 57217.60.157) се разполага северно от селото. 
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Новопроектирана УЗ. По-голямата част от територията е заета от храстова и храстово-

горска растителност доминирана от бодливи храсти, като Punus spinosa, Rosa canina, 

Rubus spp., Crataegus monogyna. В около 2/3 от площа на имот с № 57217.60.2 е заета от 

рудерализирано пасище с хетерогенен видов състав (фиг. 3.3).  

Извод: В границите на територията не са установени природни 

местообитания и видове, обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 

1 на Закона за биологичното разнообразие.  

 

Територии с допустима промяна на предназначението за предимно 

производствена устройствена зона (Пп) (имоти с №№ 57217.57.2, 57217.57.4, 

57217.57.5, 57217.57.6, 57217.57.7, 57217.57.8, 57217.57.9, 57217.58.3, 57217.58.7, 

57217.75.1, 57217.75.2) се разполага северно от селото. Новопроектирана УЗ. По-

голямата част от територията е заета от обработваеми земи (имоти с №№ 57217.57.4, 

57217.57.5, 57217.57.6, 57217.57.7, 57217.57.8, 57217.57.9, 57217.75.1, 57217.75.2). В три 

от имотите (имоти с №№ 57217.58.3, 57217.58.7 и 57217.57.2) растителността е 

хетерогенна (фиг. 3.1 и 3.2). Процентното участие на рудерални видове, като Centaurea 

cyanus, C. calcitrapa, Matricaria chamomilla, Anthemis austriaca, Marubium peregrinum, 

Berteroa incana, Dasypyrum villosum и др. е около 40-50% от видовия състав. В имот с 

имот с № 57217.58.3 растителността е доминирана от Poa angustifolia, Festuca rupicola, 

Dichantium ischaеmum. (виж фиг. 3.2). В границите на имота се установява 

разпространението, макар и в силно влошено състояние на местообитание 6210 

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

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), на площ около 1,47 ха. 

Извод: Според данните от проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 

границите на устройствената зона не са картирани природни местообитания. В 

резултат на теренните проучвания границите на част от територията е установено 

разпространението на природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни 

и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания 

на орхидеи), което е обект на опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на 

Закона за биологичното разнообразие.  

 

Територия с допустима промяна на предназначението (имоти с №№ 

57217.315.467, 57217.315.468) се разполага северно от селото. Новопроектирана УЗ. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ в границите на двата имота са картирани 

частично 2 природни местообитания - 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в 

равнините и в планинския до алпийския пояс и 6240 Субпанонски степни тревни 

съобщества, като ще бъдат засегнати съответно 0,50 ха и 1,19 ха от площите им в ЗЗ 

„Река Янтра (BG0000610). Картираната територия на местобитание 6240 Субпанонски 

степни тревни съобщества е представителна и добре запазена, като във видовия състав 

се установяват видове, като Poa angustifolia, Dichantium ischaemum, Festuca valesiaca 

agg., Coronilla varia, Eryngium campestre, Medicago lupulina, M. minima и др (фиг. 3.4). 

Около 0,40 ха от картираната площ на местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс в границите на имотите е 

заета от храстова растителност и местообитанието липсва. Реалната площ на 

местообитанието в имота е 0,1 ха. 

Извод: В границите на устройствената зона според данните от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА 

“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА” 

----------------------------юли, 2021 г.----------------------------- 59 

местообитания и видове - фаза I“ са картирани 2 природни местообитания -  6430 

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс и 6240 Субпанонски степни тревни съобщества, които са обект на 

опазване от Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното 

разнообразие. 

 

През територията на общината преминава проектен път, свързващ гр. Горна 

Оряховица с първокласен път Е85, като заобикаля с. Първомайци от изток и север и 

частично преминават през ЗЗ „Река Янтра“ (BG0000610). Според данните от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ ще засегне картирани природни местообитания 3260 Равнинни или 

планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion  и 91E0. 

*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae). Липсата на конкретни параметри за ширина на трасето не дават 

възможност да бъдат изчислени потенциалните площи на засягане.   

Извод: В границите на територията са установени природни местообитания 

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

Callitricho-Batrachion и 91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), които са обект на опазване от 

Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.  

 

В рамките на защитената зона попадаща на територията на общината, са следните 

територии с общо предназначение, които могат да окажат въздействие върху 

защитената зона: 

- територии за жилищни функции – 0,7215 ха (съществуващи); 

-територии за предимно производствена устройствена зона (Пп) – 13,0236 ха 

(11,3056 ха същестуващи УЗ + 1,718 ха новопроектирани УЗ); 

- територии за рибарници – 31,6249 ха (съществуващи); 

- територии за техническа инфраструктура – 1,4812 ха (съществуващи); 

- територии за депо за отпадъци – 0,2994 ха (съществуващи); 

-територии с допустима промяна на предазначението за предимно 

производствена устр. Зона (Пп)  – 18,2325 ха (новопроектирани УЗ); 

 

Всички тези територии са с обща площ 66,38 ха, което представлява 0,48 % от 

площта на защитената зона, от които новопроектираните УЗ в предварителния проект 

на ОУП на община Горна Оряховица са с обща  площ от 19,9505 ха (0,14% от ЗЗ). 

 

Основната част от териториите с общо предназначение описват вече изградени и 

съществуващи обекти и съоръжения. Териториите за предимно производствена 

устройствена зона (Пп), рибарници, техническа инфраструктура и депо за отпадъци, 

описват съществуващи устройствени зони в границите на защитената зона. Без тях, 

засягането на защитената зона възлиза на 0,14 % от нейната площ. 

 

Tаблица 5.1. Засягане на картираните природни местообитания в ЗЗ „Река 

Янтра”(BG0000610) от ОУП на община Горна Оряховица /площните дани са от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ и докладването/: 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА 

“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА” 

----------------------------юли, 2021 г.----------------------------- 60 

Природно 

местообитание 

Oбща площ 

на 

разпростран

ение на 

местообита

нието в 

защитената 

зона (ха) по 

Стандартен 

формуляр 

Площ на 

местообитан

ето в 

защитената 

зона (ха) 

според 

Националнат

а оценка за 

разпростране

ние по СДФ 

от 2012 г. 

Актуална 

площ на 

местообита

нието по 

Национална

та оценка за 

разпростран

ение – 2019 г. 

Засегната 

площ на 

местооби

танието 

от 

проекта за 

ОУП 

(в ха) 
 

Разпределени

е на 

засегнатата 

площ по вид 

на 

устройствен

ата 

територия 

(в ха) 

Засегната 

площ на 

местообит

анието, 

спрямо 

общата му 

площ на 

разпростра

нение в 

защитенат

а зона 

(%) 

1530 *Панонски 

солени степи и 

солени блата 

180.70533 180.71 Неустановено - - - 

3150 Естествени 

еутрофни езера с 

растителност от 

типа 

Magnopotamion 

или 

Hydrocharition 

460.28 347.51 460.28 30.53  Територия за 

предимно 

производстве

на 

устройствена 

зона (ПП) – 

1.28 ха; 

Територия 

предвидени 

за рибарници 

– 29.25 ха 

6.63% 

3260 Равнинни 

или планински 

реки с 

растителност от 

Ranunculion 

fluitantis и 

Callitricho-

Batrachion 

154.43 61.16 154.43 - Засяга се от 

новопроектир

ания път без 

ясни 

параметри 

- 

3270 Реки с 

кални брегове с 

Chenopodion 

rubri и Bidention 

p.p. 

679.0 51.43 679.0 0,01 Територия за 

жилищни 

функции – 

0,01 ха 

0,001% 

6110 *Отворени 

калцифилни или 

базифилни 

тревни 

съобщества от 

Alysso-Sedion albi 

5.43506 5.44 неустановено - - - 

6210 

*Полуестествени 

сухи тревни и 

храстови 

съобщества 

върху 

варовик(Festuco-

22.74 новоустановен 22.74 1,47 Територия с 

допустима 

промяна на 

предназначен

ието – 1,47 ха 

6,46% 
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Brometalia) 

(*важни 

местообитания 

на орхидеи) 

6240 

*Субпанонски 

степни тревни 

съобщества  

454.51 250.21 454.51 1,44 Територия 

предвидени 

за рибарници 

– 0,25 ха; 

Територия с 

допустима 

промяна на 

предназначен

ието – 1,19 ха 

0,32% 

6250 *Панонски 

льосови степни 

тревни 

съобщества 

265.07 237,56 265.07 - - - 

6430 

Хидрофилни 

съобщества от 

високи треви в 

равнините и в 

планинския до 

алпийския пояс 

 

447.6 51.43 447.60 0,7 Територия за 

предимно 

производстве

на 

устройствена 

зона (ПП) – 

0,28; 

Територия 

предвидени 

за рибарници 

– 0,32 ха; 

Територия с 

допустима 

промяна на 

предназначен

ието – 0,1 ха 

0,16% 

6510 Низинни 

сенокосни 

ливади 

42.03 новоустановен 42.03 - - - 

8210 

Хазмофитна 

растителност по 

варовити скални 

склонове 

41.37 180.71 41.37 - - - 

8310 

Неблагоустроени 

пещери 

2 бр. новоустановен 2 бр. - - - 

91E0. *Алувиални 

гори с Alnus 

glutinosa и 

Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, 

Alnion incanae, 

Salicion albae)  

8.29 12.20 8.29 - Засяга се от 

новопроектир

ания път без 

ясни 

параметри 

- 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА 

“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА” 

----------------------------юли, 2021 г.----------------------------- 62 

91F0 Крайречни 

смесени гори от 

Quercus robur, 

Ulmus laevis и 

Fraxinus excelsior 

или Fraxinus 

angustifolia 

покрай големи 

реки (Ulmenion 

minoris) 

19.18256 19.18 неустановено - - - 

91G0 *Панонски 

гори с Quercus 

petreae и 

Carpinus betulus 

4.37 6,67 4.37 - - - 

91H0 Панонски 

гори с Quercus 

pubescens 

0.47 7.12 0.47 - - - 

91M0 Балкано-

панонски 

церово-горунови 

гори 

141.97 79.37 141.97 - - - 

91Z0 Мизийски 

гори от 

сребролистна 

гора 

 

7,30 21,55 7.30 - - - 

 

Допълнителен кумулативен ефект с ОУПО от изграждането на пътната 

инфраструктура - Път І-5 Обход на гр. Габрово, Доизграждане на автомагистрала (АМ) 

"Хемус" (Ябланица-Белокопитово) и Автомагистрала Русе - Велико Търново (описани в 

т. 2) ще има върху местообитания 3150 (6,9%), 3270 (0,1%), 6210 (6,63%), 6430 (0,43%). 

Значителен е кумулативния ефект върху местообитания 3150 и 6210, за което е 

необходимо да се приложат смекчаващи мерки. 

 

Въздействие върху видове растения, предмет на опазване в зоната. 

 

В границите на зоната не е установено засягането на природни местообитания на 

видове висши растения (вкл. мъховете) обект на опазване от Директива 92/43/EEC и 

приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Предвидените устройствени 

зони по проекта на ОУП на общината не засягат природни местообитания картирани по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ за ЗЗ „ Река Янтра“ (BG0000610).   

 

Въздействие върху животинските видове, предмет на опазване в ЗЗ 

 

 Риби (Pisces)   

 

2484 Украинска минога (Eudontomyzon mariae) 
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Разпространение и биология: 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 вида 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 екземпляри в ларвен стадий 

в българския сектор на реката - при Русе, както и при Силистра и Белене. Среща се 

само в постоянни реки. Размножава се основно в средните течения с пясъчно и 

чакълесто дъно. През размножителния период извършва локални миграции към по-

горните участъци на реките, с бистра и чиста вода, бързо течение и чакълесто дъно. 

Ларвите живеят в долните течения, в тихи участъци с пясъчно и тинесто дъно. 

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 екземпляри престават да се хранят. Размножава се от края на април до 

средата на май. Малко след размножаването възрастните индивиди умират. 

Максималната продължителност на живота е между 4.8 и 7.2 години 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като много рядък (V). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в 

зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 6834.5 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално местообитание на вида, определено 

като такова в рамките на проекта „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I”. В доклада за вида са 

посочени и бариери, като замърсяване на речните води в долното течение (край гр. 

Бяла) с висока степен на въдействие, което на практика не позволява на вида миграции 

към по-горното течение. Поради отсъствие на технически данни за пътя на този етап на 

проектиране (сервитут, конструкция на моста над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС 

и др.), не можем да оценим площното въздействие върху местообитанието, а 

отсъствието на вида в този участък определя и отсъствие на въздействие върху неговата 

популация (степен 0). 

 

6145 Малка кротушка (Romanogobio uranoscopus) 

Разпространение и биология: Среща се само в дунавските притоци. 

Първоначално е намерен в р. Искър. Среща се само в горните течения на постоянни 

реки с пясъчно и чакълесто дъно и бързи, студени води. Много слабо позната. Типичен 

реофилен вид. 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. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
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природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в 

зоната. Потенциалните местообитания на вида в зоната са 4381.9 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. Тъй като видът 

е характерен за горните течения на реките от водосбора на Янтра, то 

новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра не засяга 

популации или потенцзиално местообитание. Без въздействие (степен 0). 

 

5329 Romanogobio vladykovi  
Разпространение и биология: Широко разпространен в Европа. Обитава места с 

песъчливо дъно и езера. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр видът е определен като 

обикновен с численост над 30 000 индивида.  

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално местообитание на вида. Поради 

отсъствие на технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, 

конструкция на моста над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да 

оценим площното въздействие върху местообитанието. Мостовото съоръжение, 

независимо от това какъв тип ще бъде проектирано, няма да предизвика фрагментация 

на популацията и няма да доведе до влошаване на популационните характеристики на 

вида, както и до влошаване на настоящия природозащитен статус. Ограниченият и 

временен териториален обхват на очакваните въздействия (размътване на водата, 

нарушаване на речните седименти в резултат на евентуално навлизане на строителна 

техника в речното корита) ни дават основание да определим тяхната степен  като много 

слаба (степен 1).   

 

6143 Балканска кротушка (Romanogobio kessleri) 

Разпространение и биология: Установен е в р. Дунав и средните течения на 

повечето нейни притоци – Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. В 

последните години е рядък вид с намаляваща численост и разпространение – намерен е 

само в басейните на реките Лом, Искър, Вит и Янтра. Среща се предимно в средните 

течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно. Бентосен, реофилен вид. Храни 

се с дънни безгръбначни животни, диатомови водорасли и детрит. Живее на пасажи от 

по няколко десетки индивида. Достига полова зрялост на втората година. 

Размножителния период е от средата на май до септември. Плодовитостта на женските 

индивиди е между 2000-3000 хайверени зърна. Достига максимална дължина 129 мм и 

възраст 6 г. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в 

зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 3944.3 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално местообитание на вида. Поради 

отсъствие на технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, 
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конструкция на моста над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да 

оценим площното въздействие върху местообитанието. Мостовото съоръжение, 

независимо от това какъв тип ще бъде проектирано, няма да предизвика фрагментация 

на популацията и няма да доведе до влошаване на популационните характеристики на 

вида, както и до влошаване на настоящия природозащитен статус. Ограниченият и 

временен териториален обхват на очакваните въздействия (размътване на водата, 

нарушаване на речните седименти в резултат на евентуално навлизане на строителна 

техника в речното корита) ни дават основание да определим тяхната степен  като много 

слаба (степен 1).   

 

1130 Распер (Aspius aspius) 

Разпространение и биология: В миналото видът е съобщаван за р. Дунав и 

прилежащите блата, както и в долните течения на някои от притоците - Искър, Вит и 

Осъм. Срещал се е и в реките от Егейския басейн - Струма (при Симитли и към гара 

Пирин), Марица (като стига и до Олу-дере), Тунджа, Въча, както и в р. Камчия (при с. 

Злокучене). По-късно е съобщаван за р. Дунав, ез. Сребърна, реките Лом (под с. 

Фалковец), Огоста (край с. Живовци), Искър (до гара Мездра), Вит, Осъм и Янтра (от 

устието до с. Полско Косово), като рядък за р. Камчия (устието - м. Пода и Лесински 

азмак) и за яз. „Овчарица”. През последните няколко години е намиран в р. Дунав и 

притоците й Огоста (при Мизия), Искър (до моста между Староселци и Ставерци) и 

Вит (до Рибен), както и в Егейския водосборен басейн - р. Струма (един уловен екз. при 

гр. Кресна), р. Марица (много рядко при Първомай) и яз. Студен Кладенец. Не е 

потвърден за ез. Сребърна. Обитава долните течения на постоянни реки, но се среща и 

в естуарни води. Полово съзрява на 2-4 години. Размножава се в периода април-май, 

като мигрира нагоре по течението на реките. Хвърля хайвера си на каменист субстрат и 

бързо течение при температура на водата 9-10
o
C. Хищен вид. Храни се с риби, паднали 

във водата насекоми и дори малки водни птици. Достига максимална дължина на 

тялото 100 см и тегло 9 кг. Живее до 11 години 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 

числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в зоната. Потенциалните за вида 

местообитания са с обща площ 7666.88 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. Тъй като видът 

е характерен за долното течение на Янтра, то новопроектираното трасе на път ІІ-53 в 

мястото на пресичане на реката не засяга популации или потенцзиално местообитание. 

Без въздействие (степен 0). 

 

5339 Европейска горчивка (Rhodeus amarus) 

Разпространение и биология: Видът е широко разпространен, обикновен в по-

голямата част от страната, като обитава както стоящи, така и течащи води. Среща се в 

средните и долни течения на повечето реки, както и в река Дунав и в повечето от 

реките, вливащи се в Черно и Егейско море. Обитава също така и повечето язовири в 

страната, както и някои микроязовири. В резултат на човешката дейност разширява 

ареала си особено в микроязовири и завирявания. Потенциални местообитания на 

горчивката са крайбрежните зони на полупланински и равнинни реки и техни ръкави с 

бавно до умерено течение, язовири, сладководни езера и блата, мъртвици и други 
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бавнотечащи или стоящи водоеми до 800 м н.в. Поради особеностите на 

репродукционната му биология, разпространението на вида е обвързано с това на 

сладководните миди от родовете Anodonta и Unio. Полово съзрява на 2-3 години. 

Размножава се през април-юли. Плодовитостта на женските е от порядъка на 100 до 800 

хайверни зърна, които снася в мидите Anodonta и Unio. Живее до 5 години. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 

числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I" (МОСВ 2013), видът е регистриран в зоната. Потенциалните за вида 

местообитания са с обща площ 9597 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално местообитание на вида. Поради 

отсъствие на технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, 

конструкция на моста над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да 

оценим площното въздействие върху местообитанието. Мостовото съоръжение, 

независимо от това какъв тип ще бъде проектирано, няма да предизвика фрагментация 

на популацията и няма да доведе до влошаване на популационните характеристики на 

вида, както и до влошаване на настоящия природозащитен статус. Ограниченият и 

временен териториален обхват на очакваните въздействия (размътване на водата, 

нарушаване на речните седименти в резултат на евентуално навлизане на строителна 

техника в речното корита) ни дават основание да определим тяхната степен  като много 

слаба (степен 1).   

 

1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 

Разпространение и биология: Видът е широко разпространен в горните и средни 

течения на реките от Дунавския водосборен басейн - Видбол, Арчар, Лом, Огоста, 

Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом и част от по-големите им притоци до около 

800 м н.в. Бентосен вид, обитава чакълести и пясъчни участъци с бързо течение. 

Достига на дължина до 30 см. Размножава се в периода март – юни, като отлага хайвера 

си по камъните. Храни се с дънни безгръбначни животни и по-рядко с подводна 

растителност (Зингстра и кол. 2009). 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 

числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I" (МОСВ 2013), видът е регистриран в зоната. Потенциалните за вида 

местообитания са с обща площ 6440.398 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 пресича река Янтра при н.в. около 90 метра, като 

този участък на реката не попада в потенциалното местообитание на вида (речни 

течения над 800 м н.в.). Без въздействие (степен 0). 

 

1145 Виюн (Misgurnus fossilis) 

Разпространение и биология: Съобщен е за р. Дунав и прилежащите й блата, 

както и за долното течение на някои от притоците й - Войнишка, Искър, Вит, Огоста, 
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Осъм, Янтра, Русенски Лом. Има данни, че в миналото се изкачвал значително по-

нагоре по течението на реките - в р. Искър е улавян при Роман, а в Янтра, при Бяла. 

Установен е и в ез. Сребърна, Шабленското езеро и в басейна на р. Струма. Рядък вид с 

намаляваща численост. Понастоящем се среща със сигурност само в р. Дунав и 

свързаните с нея влажни зони - РС “Орсоя”, Белене, Калимок и вероятно някои др. 

Обитава постоянни реки и сладководни езера и блата и в крайбрежни сладководни 

лагуни. Обитава стоящи и бавнотечащи води, с пясъчно или тинесто дъно. Заравя се на 

дъното през деня и при неблагоприятни условия (суша). През това време диша 

атмосферен въздух. Личинките имат външни хриле - приспособление към ниско 

кислородно съдържание на водата. Чувствителен е към промени в атмосферното 

налягане. Храни се с ларви на насекоми и мекотели 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в 

зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 9091.06 дка.  

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. Видът не 

достига участъка на река Янтра, в който се намира новопроектираното трасе на път ІІ-

53.  Без въздействие (степен 0). 

 

1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata) 

Разпространение и биология: В миналото видът е бил с много широко 

разпространение в страната. Първоначално е публикуван за горните и средни течения 

на повечето дунавски притоци – Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра, както и за много от 

притоците на р. Марица. Средните и горни течения на постоянни реки с пясъчно и 

чакълесто дъно и бързо течение. Бентосен, реофилен вид. Храни се с дънни 

безгръбначни животни и хайвер. Размножителния период е от края на април до 

началото на юни. Плодовитостта на женските е ниска – около 300 хайверни зърна, 

които се отлагат направо върху камъните. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът е регистриран на 1 

място в зоната, при с. Бряговица, обл. Велико Търново. Потенциалните за вида 

местообитания са с обща площ 6037.2 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално местообитание на вида. Поради 

отсъствие на технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, 

конструкция на моста над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да 

оценим площното въздействие върху местообитанието. Мостовото съоръжение, 

независимо от това какъв тип ще бъде проектирано, няма да предизвика фрагментация 

на популацията и няма да доведе до влошаване на популационните характеристики на 

вида, както и до влошаване на настоящия природозащитен статус. Ограниченият и 

временен териториален обхват на очакваните въздействия (размътване на водата, 

нарушаване на речните седименти в резултат на евентуално навлизане на строителна 
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техника в речното корита) ни дават основание да определим тяхната степен  като много 

слаба (степен 1).   

 

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 

Разпространение и биология: Видът е разпространен навсякъде, с изключение 

на горните течения на реките. Предпочита бавнотечащи или стоящи водоеми с тинесто-

песъкливо дъно. Полово съзрява на 2 години. Размножава се през април - юни. Храни 

се през нощта с бентосни безгръбначни. Денем се заравя на дъното, без главата и 

опашката. Понася остър недостиг на кислород. Живее до 4 години (Зингстра и кол. 

2009). 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът е регистриран в 

зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 10933.22 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално местообитание на вида. Поради 

отсъствие на технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, 

конструкция на моста над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да 

оценим площното въздействие върху местообитанието. Мостовото съоръжение, 

независимо от това какъв тип ще бъде проектирано, няма да предизвика фрагментация 

на популацията и няма да доведе до влошаване на популационните характеристики на 

вида, както и до влошаване на настоящия природозащитен статус. Ограниченият и 

временен териториален обхват на очакваните въздействия (размътване на водата, 

нарушаване на речните седименти в резултат на евентуално навлизане на строителна 

техника в речното корита) ни дават основание да определим тяхната степен  като много 

слаба (степен 1).   

 

2533 Голям щипок (Cobitis elongata) 

Разпространение и биология: Видът е регистриран само в средните и долните 

течения на реките Янтра и Вит. Обитава плитки реки с бързо, по-рядко средно течение, 

с песъчливо или къменисто дъно с потопена водна растителност.Биологията на вида не 

е проучена достатъчно (Зингстра и кол. 2009). 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът е регистриран в зоната 

с едно находище, при с. Драганово, обл. Велико Търново. Потенциалните за вида 

местообитания са с обща площ 9452.6 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално местообитание на вида. Поради 

отсъствие на технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, 

конструкция на моста над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да 

оценим площното въздействие върху местообитанието. Мостовото съоръжение, 

независимо от това какъв тип ще бъде проектирано, няма да предизвика фрагментация 
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на популацията и няма да доведе до влошаване на популационните характеристики на 

вида, както и до влошаване на настоящия природозащитен статус. Ограниченият и 

временен териториален обхват на очакваните въздействия (размътване на водата, 

нарушаване на речните седименти в резултат на евентуално навлизане на строителна 

техника в речното корита) ни дават основание да определим тяхната степен  като много 

слаба (степен 1).   

 

1157 Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer) 

Разпространение и биология: 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. Среща се в постоянни големи реки. Обитава дълбоките им 

участъци 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
о
С. Плодовитостта на женските е между 18900 и 45400 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. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 

числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в зоната. Потенциалните за вида 

местообитания са с обща площ 2704.38 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. Видът не 

достига участъка на река Янтра, в който се намира новопроектираното трасе на път ІІ-

53.  Не се засяга потенциално местообитание на вида, тъй като видът обитава 

приустиевите участъци на притоците на р. Дунав. Без въздействие (степен 0). 

 

2555 Високотел бибан (Gymnocephalus baloni) 

Разпространение и биология: 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. През последните години не е потвърдено навлизането на 

вида в притоците на р. Дунав. Среща се в постоянни големи реки, техни ръкави и 

мъртвици, с умерено течение и песъкливо до тинесто дъно с малко растителност. 

Съзрява полово на втората година. Размножава се през април-юни при температура на 

водата между 8 и 20
о
С. Плодовитостта на женските е между 13000 и 53200 хайверни 

зърна. Активен е през нощта. Храни се с бентосни безгръбначни животни, предимно 

ларви на насекоми. Достига максимална дължина на тялото 132 mm и маса 84 g. 

Продължителността на живот е до 5-6години. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
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природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в 

зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 5875.73 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. Видът не 

достига участъка на река Янтра, в който се намира новопроектираното трасе на път ІІ-

53.  Не се засяга потенциално местообитание на вида, тъй като видът обитава 

приустиевите участъци на притоците на р. Дунав. Без въздействие (степен 0). 

 

1159 Голяма вретенарка (Zingel zingel) 

Разпространение и биология: 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. Среща се 

само в постоянни големи реки. Обитава бързо течащи, 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. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в 

зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 5866.18 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. Видът не 

достига участъка на река Янтра, в който се намира новопроектираното трасе на път ІІ-

53.  Не се засяга потенциално местообитание на вида, тъй като видът обитава 

приустиевите участъци на притоците на р. Дунав. Без въздействие (степен 0). 

 

1160 Малка вретенарка (Zingel streber) 

Разпространение и биология: 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 до Мездра и Роман. Понастоящем е 

изключително рядък вид и се среща само в р. Дунав. Среща се само в постоянни големи 

реки. 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. Продължителността на живот е около 5 години. Достига на дължина до 17 см 

и тегло до 170 г. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като рядък (R). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в 

зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 5866.18 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. Видът не 

достига участъка на река Янтра, в който се намира новопроектираното трасе на път ІІ-

53.  Не се засяга потенциално местообитание на вида, тъй като видът обитава 

приустиевите участъци на притоците на р. Дунав. Без въздействие (степен 0). 

 

2522 Сабица (Pelecus cultratus) 
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Разпространение и биология: В миналото е съобщаван за р. Дунав и 

прилежащите й блата, както и за притоците Искър (до с. Долни Луковит) и Янтра (до с. 

Полско Косово). По-късно е потвърден отново за р. Дунав (от Видин до Силистра), р. 

Искър (рядко и главно в устието) и р. Янтра (на 3 км от устието). Понастоящем се 

среща в р. Дунав, като количеството на уловите му за периода 2002-2005 г. са едни от 

най-ниските в сравнение с всички останали дунавски видове. Обитава долните течения 

на големи реки, големи езера и естуарни води. 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 94000 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. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като представен (P). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в 

зоната. Потенциалните за вида местообитания са с обща площ 5710 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. Понастоящем 

видът не достига участъка на река Янтра, в който се намира новопроектираното трасе 

на път ІІ-53.  Без въздействие (степен 0). 

 

4125 Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata) 

Разпространение и биология: В миналото е бил обикновен вид за 

Черноморското крайбрежие през март и април и в р. Дунав през май. Съобщаван е за р. 

Дунав, Варненското езеро и долните течения на реките Камчия, Ропотамо, Караагач и 

Велека. През последните години е установен при Калиакра, Варненския залив и р. 

Ропотамо. Проходна риба. Зимува в морето, а за размножаване навлиза в по-големите 

реки. Отлага хайвера си от април до юли при температура на водата 17-22°С. 

Плодовитостта на женските индивиди е от 20800 до 289400 хайверни зърна. 

Оплоденият хайвер е батипелагичен и се развива в реките по време на носенето му по 

течението. Личинките се хранят с червеи и водорасли, а възрастните - с ракообразни и 

риби - трицона, хамсия, атерина 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 

числеността на националната популация (С). Видът не е проучван по проект 

"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I" (МОСВ 2013) в зоната. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. Видът не 

достига участъка на река Янтра, в който се намира новопроектираното трасе на път ІІ-

53.  Не се засяга потенциално местообитание на вида, тъй като видът обитава 

приустиевите участъци на притоците на р. Дунав. Без въздействие (степен 0). 

 

 Земноводни (Amphibia) 

 

1171 Южен гребенест тритон (Triturus karelinii) 
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Разпространение и биология: Активен е обикновено от началото на март до края 

на октомври. Храни се главно с дребни безгръбначни животни. Размножителният 

период е през пролетта, след което повечето възрастни напускат водоемите. Зимува 

както във водата, така и на сушата. Обитава всевъзможни водоеми със застояла вода 

(много рядко бавно течащи реки и потоци) и техните околности (широколистни и 

смесени гори, храсталаци, ливади и др.). 

Състояние на вида в ЗЗ: В стандартния формуляр няма числени данни за 

популацията, а размерът й е отбелязан, като е посочено, че тя е налична (Р). Според 

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013), площта на потенциалните 

местообитания на вида в зоната е 4809,62 хa (в т.ч. 131,95 хa оптимални 

местообитания). Конкретни находища на вида в зоната не са картирани, а 

природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената зона е оценено, като 

„неблагоприятно - незадоволително“. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга пряко потенциални или ефективно заети от вида водни обекти. Съгласно 

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013), обособена позиция 3: 

Картиране и определяне на природозащитното състояние на земноводни и влечуги, 

новопроектирани УЗ в землището на с. Поликраище (Пп имоти 57217.75.1, 57217.58.3, 

57217.315.468 и 57217.315.467 попадат в сухоземната част на потенциално слабо 

пригодно местообитание на вида и граничат с водни обекти (напоителни канали, стари 

речни корита). По време на теренните проучвания установихме, че имот  57217.75.1 

представлява обработваема нива, на практика непритежаваща характеристиките на 

потенциално местообитание за вида (фиг. 3.1 и 5.2). Урбанизирането на останалите 

имоти ще доведе до промяна на естествените характеристики на местообитанието на 

вида на площ от 4,034 хектара или 0,08387 % от общата площ на потенциалното 

местообитание на вида в ЗЗ. 

 

 
Фиг. 5.2. Имот 57217.75.1 – обработваема нива непритежаваща 

характеристики на потенциално местообитание за вида 
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Две от съществуващите Предимно производствени УЗ (имоти 40172.310.291, 

с. Крушето и 23100.223.902, с. Драганово), но неусвоени като такива понастящем, се 

намират в близост до оптимални местообитания на вида (мъртвици на р. Янтра). 

Посочените имоти или са изолирани от водните обекти от обработваема площ (с. 

Крушето) или представляват обработваеми в миналото земи, понастоящем сенокосна 

ливадна растителност (фиг. 3.7 и 5.3), което ги прави слабо пригодни за вида.  

 

 
Фиг. 5.3. Част от имот 23100.223.902, с. Драганово, представляващ сенокосна 

ливада. 

 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално местообитание на вида с добре 

запазената дървесна и храстова крайречна растителност. Поради отсъствие на 

технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, конструкция на моста 

над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да оценим площното 

въздействие върху местообитанието. Възможна е смъртност на индивиди в резултат на 

прегазване от МПС след въвеждане в експлоатация, но отчитайки късия участък на 

пътя от около 100 метра над речната тераса, тази смъртност може да бъде оценена като 

случаен фактор. Новопредложените УЗ с Предимно-производствено предназначение в 

землището на с. Поликраище не включват площите заети от напоителните канали, 

което ще осигури свързаността на потенциалното местообитание и ще гарантира 

отсъствието на бариерен ефект. Очакваните промени в естествените характеристики на 

местообитанието, но с много ограничен териториален обхват (0,08387 % от общата 

площ на потенциалното местообитание) ни дават основание да оценим очакваните 

въздействия като много слаби (степен 1) и без промяна на настоящото 

природозащитно състояние.  

 

1993 Дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus) 

Разпространение и биология: Обитава разнообразни водоеми със застояла вода, 

както и реки и канали с бавно течение. По време на сухоземната фаза се среща в гори, 

храсталаци, пасища и др. като се придържа към по-влажните места. Среща се главно в 

непосредствена близост до р. Дунав, но е известно и едно непотвърдено находище от 

Северното Черноморие.Храни се с различни водни и сухоземни безгръбначни животни. 

Извършва сезонни миграции, свързани с размножаването и зимуването. 
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Размножителният период започва веднага след стопяването на снега и продължава до 

средата или края на пролетта. Оплождането става във водата и се предшества от 

специфични брачни игри. Женската снася яйца, които залепва поединично по 

подводните растения. От яйцата се излюпват ларви, които до края на лятото 

метаморфозират и напускат водоемите. Изглежда повечето възрастни екземпляри 

остават във водата през цялото лято и излизат на сушата през есента. Зимува на сушата. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр няма числени данни за 

популацията, а размерът ѝ е отбелязан, като е посочено, че тя е налична (Р). Според 

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013), площта на потенциалните 

местообитания на вида в зоната е 9178,01 хa (в т.ч. 1288,93 хa оптимални 

местообитания). Конкретни находища на вида в зоната не са картирани, а 

природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената територия е оценено като 

„неблагоприятно - незадоволително“. 

Според съвременните научни публикации (Бешков и Нанев, 2002; Бешков, 2011; 

Stojanov et al., 2011; Naumov & Biserkov, 2013), всички известни находища на вида в 

Дунавската равнина у нас се намират в непосредствена близост до р. Дунав 

(практически на не повече от 3-4 km от брега). Няма основание да се смята, че 

дунавският тритон прониква на юг в равнината по реките, притоци на Дунав. 

Следователно наличието на потенциални местообитания в територии, които са 

отдалечени на значително разстояние от р. Дунав (в случая над 40 km), не е достатъчно, 

за да се приеме, че видът действително се среща там.  

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида.Аналиът на 

разпространение на вида доказва, че той не се среща на по-големи разстояния от 40 км 

от река Дунав. Видът не достига участъка на река Янтра, в който се намира 

новопроектираното трасе на път ІІ-53.  Без въздействие (степен 0). 

 

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 

Разпространение и биология: Среща се в низините, равнините и хълмистите 

райони, до около 250 м н.в. (в редки случаи и по-високо): Дунавската равнина, 

Тракийската низина, Северното Черноморие, спорадично по Южното Черноморие и 

Предбалкана. Обитава блата, езера, язовири, временни локви, бавно течащи реки, 

канали и др. Рядко се отдалечава на повече от няколко метра от водата, но при 

пресъхване на водоемите или разселване на малките може да измине значително 

разстояние. Храни се с различни дребни безгръбначни животни. Размножителният 

период обикновено е през втората половина на април и май. Женската снася от 80 до 

300 яйца, които прикрепя към водни растения или към субстрата поединично или на 

малки групи. Зимува от ноември до март-април. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр няма числени данни за 

популацията, а размерът й е отбелязан, като е посочено, че тя е налична (Р). Според 

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013), площта на потенциалните 

местообитания на вида в зоната е 9599,72 хa (в т.ч. 4320,42 хa оптимални 

местообитания). Средната относителна численост на вида в зоната е 1,17 екземпляра на 

1 км маршрут, а природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената територия 

е оценено като „неблагоприятно - незадоволително“. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга пряко потенциални или ефективно заети от вида водни обекти. Съгласно 
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резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013), обособена позиция 3: 

Картиране и определяне на природозащитното състояние на земноводни и влечуги, 

новопроектирани УЗ в землището на с. Поликраище са част от потенциални 

(оптимални и пригодни) местообитания. При теренните проучвания установихме, че 

имоти 57217.58.3, 57217.315.468, 57217.315.467 и 57217.57.2 с обща площ от 4,49 

хектара (0,046 % от общата площ на потенциалното местообитание в ЗЗ) отговарят на 

изискванията на вида. Новопредложените УЗ с Предимно-производствено 

предназначение в землището на с. Поликраище не включват площите заети от 

напоителните канали (фиг. 5.4), което ще осигури свързаността на потенциалното 

местообитание и ще гарантира отсъствието на бариерен ефект. 

 

 
Фиг. 5.4. Напоителен канал по северозападната граница на УЗ с Предимно-

производствено предназначение със запазена дървесна и храстова растителност. 

 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално местообитание на вида с добре 

запазената дървесна и храстова крайречна растителност. Поради отсъствие на 

технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, конструкция на моста 

над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да оценим площното 

въздействие върху местообитанието. Възможна е смъртност на индивиди в резултат на 

прегазване от МПС след въвеждане в експлоатация, но отчитайки късия учасътк на 

пътя от около 100 метра над речната тераса, тази смъртност може да бъде оценена като 

случаен фактор. Очакваните промени в естествените характеристики на 

местообитанието, но с много ограничен териториален обхват (върху площ от 4,49 

хектара, или 0,046 % от общата площ на потенциалното местообитание в ЗЗ), ни дават 

основание да оценим очакваните въздействия като много слаби (степен 1) и без 

промяна на настоящото природозащитно състояние.  

 

1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа) 

Разпространение и биология: Жълтокоремната бумка се среща в нискохълмистите 

и планински райони на България. Отсъства от обширни райони в източните части на 

страната. Обитава потоци, реки, канали, езера, язовири, блата, временни изкопи, 

наводнени коловози по черни пътища, локви и др. Среща се от около 50 m до около 
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2100 m надм. в. (на Стара планина). Храни се главно с дребни безгръбначни животни. 

Размножителният период е през април и май. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр няма числени данни за 

популацията, а размерът ѝ е отбелязан, като е посочено, че тя е налична (Р). Според 

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013), площта на потенциалните 

местообитания на вида в зоната е 877,03 хa (в т.ч. 47,22 хa оптимални местообитания). 

Конкретни находища на вида в зоната не са картирани, а природозащитното състояние 

(ПС) в рамките на защитената зона е оценено като „неблагоприятно - 

незадоволително“. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга пряко потенциални или ефективно заети от вида водни обекти. Съгласно 

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013), обособена позиция 3: 

Картиране и определяне на природозащитното състояние на земноводни и влечуги, 

новопроектирани УЗ в землището на с. Поликраище не са посочени като част от 

потенциални (оптимални и пригодни) местообитания (Доклад: Обособена позиция 3: 

Картиране и определяне природозащитното състояние на земноводни и влечуги 02. 

Bombina variegata (Жълтокоремна бумка) Разпространение и оценка на ПС в ЗЗ 

BG0000610 „Река Янтра“). При теренните проучвания установихме, че имоти 

57217.58.3, 57217.315.468, 57217.315.467 и 57217.57.2 с обща площ от 4,49 хектара  

отговарят на изискванията на вида. Новопредложените УЗ с Предимно-производствено 

предназначение в землището на с. Поликраище не включват площите заети от 

напоителните канали (фиг. 5.4), което ще осигури свързаността на потенциалното 

местообитание и ще гарантира отсъствието на бариерен ефект. Останалите имоти в 

посочената УЗ (Фиг. 5.5) представляват обработваеми ниви, непригодни за вида. 

 

 
Фиг. 5.5. Обработваеми селскостопански площи включени в УЗ (Пп) северно от 

с. Поликраище. 
 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално местообитание на вида с добре 

запазената дървесна и храстова крайречна растителност. Поради отсъствие на 
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технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, конструкция на моста 

над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да оценим площното 

въздействие върху местообитанието. Възможна е смъртност на индивиди в резултат на 

прегазване от МПС след въвеждане в експлоатация, но отчитайки късия учасътк на 

пътя от около 100 метра над речната тераса, тази смъртност може да бъде оценена като 

случаен фактор. Очакваните промени в естествените характеристики на 

местообитанието, но с много ограничен териториален обхват, ни дават основание да 

оценим очакваните въздействия като много слаби (степен 1) и без промяна на 

настоящото природозащитно състояние.  

 

Влечуги (Reptilia) 

 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 

Разпространение и биология: Среща се в цялата страна до около 1100 м н.в. 

Обитава блата, езера, язовири, рибарници и др. стоящи водоеми, както и бавно течащи 

реки и канали. Придържа се към бреговете на водоемите и рядко се отдалечава от 

водата. Храни се с водни безгръбначни животни, по-рядко с риби, жаби и ларвите им, 

понякога поглъща и растителна храна. Яйцата се снасят обикновено през юни, като за 

целта женските могат значително да се отдалечат от водоема. Малките се излюпват 

през септември. Зимува на дъното на водоемите, по-рядко на сушата. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр няма числени данни за 

популацията, а размерът ѝ е отбелязан, като е посочено, че видът е типичен (С). Според 

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013), площта на потенциалните 

местообитания на вида в зоната е 8982,29 хa (в т.ч. 2942,41 хa оптимални 

местообитания). Средната относителна численост на вида в зоната е 0,22 екземпляра на 

1 км маршрут, а природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената зона е 

оценено като „неблагоприятно - незадоволително“. 

Оценка на въздействието: Нито една новопредложена УЗ от проекта на ОУП не 

засяга пряко водни местообитания, потенциални или ефективно заети от вида. 

Напоителните канали, граничещи с УЗ с Предимно-производствено предназначение 

северно от с. Поликраище не могат да предоставят хранителна база за вида поради 

незначителното количество вода и пресушаването им за известни периоди от време. 

Присъствието на вида тук, както и в непосредствена близост до каналите може да се 

счита за случайно през периода на снасяне на яйцата. Теренни наблюдения в 

новопроектираните УЗ (57217.75.2; 57217.75.1; 57217.58.3; 57217.58.7; 57217.57.2; 

57217.57.4; 57217.57.5; 57217.57.6; 57217.57.7; 57217.57.8; 57217.57.9; 40172.3.201 с 

обща площ 15,99 ха и Пп – 57217.60.2; 57217.60.157; 57217.60.5; 57217.60.4;  

57217.60.109; 57217.315.467; 57217.315.468 с обща площ 3,814 ха (0,2204 % от общата 

площ на потенциалното местообитание на вида в ЗЗ), посочени като слабо пригодно 

потенциално местообитание в доклада за вида по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 

2013), обособена позиция 3, именно през този период (м. юни) не доказаха 

присъствието на вида в засегнатите територии. Посочените по-горе УЗ не включват 

площите заети от напоителните канали (фиг. 5.4), което ще осигури свързаността на 

потенциалното местообитание и ще гарантира отсъствието на бариерен ефект. 

Две от съществуващите Предимно производствени УЗ (имоти 40172.310.291, 

с. Крушето и 23100.223.902, с. Драганово), но неусвоени като такива понастящем, се 

намират в близост до оптимални местообитания на вида (мъртвици на р. Янтра). 
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Посочените имоти или са изолирани от водните обекти от обработваема площ (с. 

Крушето) или представляват обработваеми в миналото земи, понастоящем сенокосна 

ливадна растителност (фиг. 5.3), което ги прави слабо пригодни за вида.  

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално местообитание на вида с добре 

запазената дървесна и храстова крайречна растителност. Поради отсъствие на 

технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, конструкция на моста 

над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да оценим площното 

въздействие върху местообитанието. Възможна е смъртност на индивиди в резултат на 

прегазване от МПС след въвеждане в експлоатация, но отчитайки късия учасътк на 

пътя от около 100 метра над речната тераса, тази смъртност може да бъде оценена като 

случаен фактор. Очакваните промени в естествените характеристики на 

местообитанието, но с много ограничен териториален обхват (0,2204 % от общата площ 

на потенциалното местообитание на вида в ЗЗ), ни дават основание да оценим 

очакваните въздействия като много слаби (степен 1) и без промяна на настоящото 

природозащитно състояние.  

 

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

Разпространение и биология: Среща се в голяма част от територията на страната 

до около 1400 m н.в., но отсъства от много райони на Дунавската равнина, Тракийската 

низина и високите полета на Западна България. Дневен вид. Активността е най-висока 

през пролетта. По време на летните горещини мигрира от откритите, припечни терени 

към по-влажни места (долове, крайречни гори и храсталаци). Храни се главно с 

тревисти растения. От май до юли женските снасят на няколко пъти по 3-7 яйца, които 

заравят в рохкави почви. Обитава открити терени с тревна растителност; храсталаци и 

разредени широколистни гори. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр няма числени данни за 

популацията, а размерът ѝ е отбелязан, като е посочено, че видът е много рядък (V). 

Според резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013), площта на 

потенциалните местообитания на вида в зоната е 2865,41 хa (оптимални местообитания 

няма), като справката с приложения картен материал показва, че УЗ, включени в 

проекта на ОУП не попадат в потенцилано местообитание на шипобедрената 

костенурка. Всички известни находища на вида са извън територията на община Горна 

Оряховица. Средната относителна численост на вида в зоната е 0,24 екземпляра на 1 км 

маршрут, а природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената зона е оценено 

като „неблагоприятно - незадоволително“. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените УЗ или проектни 

предложения в проекта на ОУП не засягат потенциално или ефективнозаето 

местообитание на Шипобедрената костенурка. Без въздействие (степен 0). 

 

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 

Разпространение и биология: Среща се в цялата страна до около 1400 м н.в., с 

изключение на Добруджа 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. Обитава широколистни гори, 

храсталаци, пасища и ливади с разпръснати дървета и храсти и др. Най-многочислена е 

в разредени дъбови гори в хълмисти и нископланински райони. През пролетта и есента 

е активна почти целодневно, а през летните месеци само сутрин и привечер. На много 
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места през лятото се наблюдават ежедневни миграции – към „дъното“ на речните 

долини (сутрин) и обратно към по-високите части на склоновете (привечер). Храни се с 

тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. Обикновено се размножава 

двукратно през годината, като първата копулация е през април или май, а втората през 

юли или август. Малките се излюпват в края на лятото или през есента. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр няма числени данни за 

популацията, а размерът й е отбелязан, като е посочено, че видът е много рядък (V). 

Според резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013), площта на 

потенциалните местообитания на вида в зоната е 6833,06 хa (в т.ч. 12,41 хa оптимални 

местообитания). Природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената зона е 

оценено като „неблагоприятно - незадоволително“. По данни на РИОСВ Велико 

Търново видът е регистриран в ЗЗ на територията на община Горна Оряховица. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените УЗ или проектни 

предложения в проекта на ОУП не засягат известно находище, потенциално или 

ефективнозаето местообитание на Шипобедрената костенурка. Трябва да отбележим, 

че над половината от площта на новопредложените УЗ представлява вече усвоена 

интензивно обработвана земеделска земя, а площите, заети от храстова растителност 

или пасища са изолирани, с незначителна площ от няколко до не повече от 15 дка 

сред обширни съседни обработваеми масиви. Теренните проучвания показаха, че 

някои от новопредложените УЗ могат да бъдат част от потенциалното 

местообитание на вида, а именно: 57217.58.3, 57217.315.468, 57217.315.467 и 

57217.60.2 в землището на с. Поликраище. Три от съществуващите Предимно 

производствени УЗ (имоти 40172.310.291, с. Крушето, 23100.223.902, с. Драганово и 

87453.90.43, с. Янтра), но неусвоени като такива понастящем, притежават 

характеристиките на потенциално местообитание на вида. Посочените имоти или са 

изолирани сред обширни обработваеми площи (с. Крушето, с. Янтра) или 

представляват обработваеми в миналото земи, понастоящем сенокосна ливадна 

растителност (с. Драганово) (фиг. 5.3), което ги прави слабо пригодни за вида, а 

неговото присъствие тук случайно. Урбанизирането на цитираните по-горе 

новопредложени УЗ ще доведе до промяна на естествените характеристики на 

потенцилно местообитание на вида върху площ от около 11 хектара или около 0,16 

% от общото потенциално местообитание на Шипоопашатата костенурка в ЗЗ. Тези 

промени определят очакваните въздействия като много слаби (степен 1). 

 

5194 Смок (Elaphe sauromates) 

Разпространение и биология: Среща се в равнините и ниските части на 

планините в Южна България (източно от Пазарджик), Черноморието, Дунавската 

равнина, източната част на Предбалкана и Добруджа. Обитава открити терени със 

степна растителност, разредени широколистни гори и храсталаци. Понякога се среща в 

много влажни места по бреговете на големи реки и блата. Храни се с гризачи, 

земеровки, дребни птици и яйца, по изключение и с гущери. Ловува в дупки на гризачи 

или на повърхността и често се катери по дърветата. Задушава жертвата като се увива 

около нея. Размножаването у нас не е проучено. В източните части на ареала 

копулацията е през май, а яйцата се снасят през юни-юли. Малките се излюпват в края 

на лятото. Половата зрялост настъпва на третата или четвъртата година. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр няма числени данни за 

популацията, а размерът ѝ е отбелязан, като е посочено, че тя е налична (Р). Според 

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
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природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 2013), общото ефективно заето 

местообитание на вида в ЗЗ „Река Янтра“ е 8723,43 ha. 

1) Отсъствие: 5269,68 ha (37,66% от цялата територия на зоната); 

2) Слабо пригодни: 3407,85 ha (24,35%); 

3) Пригодни: 3196,14 ha (22,84%); 

4) Оптимални: 2119,45 ha (15,15%). 

Средната относителна численост на вида в зоната е 0,10 екземпляра на 1 км 

маршрут, а природозащитното състояние (ПС) в рамките на защитената зона е оценено 

като „неблагоприятно - незадоволително“. 

Оценка на въздействието: Новопредложените УЗ в предварителния проект на 

ОУП заемат площи от общото ефективно заето местообитание на вида както следва: 

Слабо пригодни местообитания, представляващи предимно интензивно обработваеми 

земеделски земи: Територии с допустима промяна на предназначението за предимно 

производствена устр. зона-Пп – 57217.75.2; 57217.75.1; 57217.58.3; 57217.58.7; 

57217.57.2; 57217.57.4; 57217.57.5; 57217.57.6; 57217.57.7; 57217.57.8; 57217.57.9; 

40172.3.201 с обща площ 15,99 ха, или 0,469 % от общата площ на местообитанието в 

ЗЗ и Пригодни местообитания, представляващи пасища или храсталаци: Територии с 

допустима промяна на предназначението за предимно производствена устр. зона-Пп – 

57217.60.2; 57217.60.157; 57217.60.5; 57217.60.4;  57217.60.109; 57217.315.467; 

57217.315.468 с обща площ 3,814 ха или 0,119 % от общата площ на местообитанието в 

ЗЗ.  Тази незначителна част от заетото местообитание на вида в ЗЗ и то предимно в 

слабо пригодни местообитания, ни дава основание да считаме, че въздействията, 

произтичащи от промените в естествените характеристики на екосистемата в 

засегнатите територии ще бъдат много слаби (степен 1), без промяна в настоящото 

природозащитно състояние на вида. 

 

 

Бозайници (Mammalia)  

 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 

Разпространение и биология: Среща се почти в цялата страна. Навсякъде има 

мозаечен характер. Населява открити тревисти местообитания в широк диапазон 

надморски височини: от Черноморското крайбрежие до 2100-2400 м. (Рила и Стара 

планина). Вида достига висока плътност – максималната регистрирана плътност за 

страната е от порядъка на 100 – 120 екз/ха. Обитава откривни необработваеми площи, 

покрай пътища, ж.п. линии и близо до културни площи. В планините достига на 

височина до 2500 м.н.в. Среща се в Стара планина. Спи зимен сън без пробуждане. 

Лалугерът обитава открити тревисти места, но освен това изисква наличие на подходящ 

за дупките си субстрат. Служи, в една или друга степен, за хранителна база на 

практически всички хищни бозайници и дневни грабливи птици. Особено това важи за 

такива специализирани видове като царския орел, пъстрия и степния пор и др., 

числеността на които е в пряка връзка със състоянието на лалугеровите популации. 

Характеризира се със строга периодичност на жизнената дейност в течение на 

годината, като ражда един път годишно и спи зимен сън. Храни се с различни треви и 

техните семена, понякога с насекоми. Не прави запаси. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват конкретни данни за 

числеността на популацията в зоната. Тя е определена като приблизително до 2% от 

числеността на националната популация (С). Според резултатите от проект "Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 
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фаза I" (МОСВ 2013), в зоната са установени 11 находища, като относителното обилие 

на вида в зоната е 2.1 лалугерови дупки/100 метров трансект (при направени 29 

стометрови трансекти на случаен принцип в изследваните местообитания с установени 

лалугери). Съгласно резултатите от проекта, потенциалните оптимални местообитания 

на вида в зоната са 24195.67 дка. Видът присъства в ЗЗ, и по-специално на територията 

на община Горна Оряховица, като в землището на с. Крушето се намира една от най-

многочислените колонии (фиг. 5.6). 

 

  
Фиг. 5.6. Територията на многочислена лалугерова колония в землището на с. 

Крушето. 

 

Оценка на въздействието: Новопроектираните УЗ в проекта на на ОУП не 

засягат известни колонии на лалугера. Част от новопредложените УЗ (Територии с 

допустима промяна на предназначението за предимно производствена устр. зона-Пп) 

попадат в потенциални местообитания на вида, като те заемат площи с пасища и 

храсталаци, най-често изолирани от общото подходящо потенциално местообитание на 

вида от обширни обработваеми селскостопански земи, а именно УЗ с номера  

57217.60.2; 57217.60.157; 57217.60.5; 57217.60.4;  57217.60.109; 57217.315.467; 

57217.315.468 в землището на с. Поликраище с обща площ 3,814 ха, или едва 0,0158 % 

от оптималното потенциално местообитание на вида в ЗЗ. Теренните проучвания в 

териториите на горепосочените имоти не доказаха присъствие на вида в тях. Всички 

регистрирани отвори бяха с по-малък размер от този на лалугера и вероятно 

принадлежат на други гризачи.  

Проектната УЗ с Предимно-производствено предназначение (имот № 

40172.3.201) в землището на с. Крушето е в непосредствена близост до многочислената 

колония на лалугера, но понастоящем нейната площ е изцяло разорана и превърната в 

царевична нива, което я изключва като потенциално местобитание. Съществуващата, 

но не усвоена УЗ с Предимно-производствено предназначение в същото землище (имот 

№ 40172.310.291) също граничи с територията, заета от известната колония на лалугер. 

Теренното проучване показа, че тя е заета от висока тревна и храстова растителност, 

без наличие на подземни убежища на вида. Рудералната висока растителност е причина 

тя да не бъде заселена от вида (фиг. 5.7). Засегнатите площи от общото местобитание 

на вида и отсъствието на преки въздействия върху колонии и индивиди, ни дава 

основание да оценим очакваното въздействие като косвено с ниска степен на 

въздействие (степен 1) и без очаквана промяна на настоящия природозащитен статус 

на лалугера. 
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Фиг. 5.7. Територията на Уз (Пп), имот № 40172.310.291 в землището на с. 

Крушето. 

 

 

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 

Разпространение и биология: Видът е по-често е срещан в Североизточна 

България. Обитава открити степни терени, ниви, лозя, овощни градини. Вероятно 

изисква дълбоки почви над 50-100 см. В България най-подходящи са районите с 

дълбоки льосови почви. Храни се със семена и зелени части на тревисти растения, 

люцерна и др. Активен предимно през нощта, но търси храна и през деня. Вероятно не 

спи истински зимен сън, но е слабо активен в зимния период, изпада в периоди на 

зимен сън, които се прекъсват от периодични хранения и даже отваряне на дупките. 

Живее самостоятелно. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр популацията е отбелязана 

като много рядка (V). Според резултатите от проект "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 

2013), вида не е регистриран в зоната. Установени са потенциални за него 

местообитания с обща площ 8331 дка. 

Оценка на въздействието: Въпреки проведените досега системни проучвания за 

присъствието на вида в рамките на проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ 

2013), добруджанският хомяк не е установен в ЗЗ. Отчитайки, че той е характерен за 

Североизточна България, считаме, че новопредложените УЗ няма да засегнат 

ефективно заето местообитание на вида или негови индивиди. Без въздействие (степен 

0).  

 

1352 Европейски вълк (Canis lupus) 

Разпространение и биология: У нас видът е с постоянни популации в 

планинските и погранични райони в Западна Стара планина, Югозападна България, 

Източни Родопи, Сакар, Странджа и в други части на страната. Видът, след 

тенденцията преди години да изчезне напълно от България, през последните години 

разширява териториалния си обхват и числеността му устойчиво нараства. Обитава 

предимно гористи места, но се е приспособил и към открити територии. Води силно 

подвижен  начин на живот. Териториален вид. През размножителния период групата 

(глутница) обитава трудно достъпни райони с гори, храсталаци, скали, ждрела, ливади, 

като се придържа близо до бърлогата, в която алфа двойката отглежда малките. 
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Малките, средно 4 - 6, се раждат през април. Семейната територия е от 10000 до 25000 

хa. Средната плътност на популацията на вълка в страната е 2 - 4 индивида на 10000 хa. 

През размножителния период обитава планинските гори, както и равнинните гори на 

североизточна България. Вълкът е изключително мобилен вид. В рамките на 

територията си вълците изминават за едно денонощие до 50 - 60 км. Храни се с мърша, 

мишевидни гризачи, сърни, елени, домашни животни, а понякога дори с влечуги и 

земноводни. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като представен (P). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в зоната няма 

местообитания, пригодни за сърцевинна зона. Зоната е подходяща единствено като 

стъпково местообитание за спорадично преминаване на мигриращи индивиди, като 

потенциалните местообитания са с обща площ 2082.568 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените УЗ в проекта на 

ОУП не попада в ефективно заето или потенциално местообитание на вълка в ЗЗ. 

Местоположението на тези УЗ в непосредствена близост до вече урбанизирани 

територии или пътища с интензивен трафик не предпоставя възникване на 

фрагментиращ или бариерен ефект за спорадично преминаващи или мигриращи 

индивиди. Без въздействие (степен 0). 

 

1355 Видра (Lutra lutra) 
Разпространение и биология: Среша се почти из цялата страна с изключение на 

Добруджа и голяма част от Лудогорието. С най-голяма плътност е популацията в 

Югоизточна България. Обитава течащи (реки и бреговете на планински потоци) и 

стоящи сладководни водоеми (езера, блата, язовири) в цялата страна. Като вид с 

полуводен начин на живот, видрата е силно привързана към водоеми с добри рибни 

запаси, които са основен хранителен ресурс за вида. Храни се главно с риба, жаби, 

охлюви, насекоми, раци, яйца на малки птици. Предимно нощно животно. Леговищата 

са разположени в дупки около водните басейни - в брега, над нивото на водната 

повърхност. Размножителният период е около февруари-март. 

Състояние на вида в ЗЗ: Според Стандартният формуляр в границите на зоната 

се срещат 20-25 индивида. Според резултатите от проект "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 

2013), плътността на популацията на вида в зоната е 0.3 индивида на километър водно 

течение, или капацитета на зоната е 101 индивида. Съгласно цифровия модел по 

проекта, площта на водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от видрата, е 

41234.869 дкa. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените УЗ не засяга водни 

течения, обитавани от видрата. Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на 

пресичане на река Янтра югоизточно от Първомайци, попада в потенциално 

местообитание на вида, а добре запазената дървесна крайречна растителност  

предоставя благоприятни места за убежища.  Съществува и добра хранителна база. 

Поради отсъствие на технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, 

конструкция на моста над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да 

оценим площното въздействие върху местообитанието. Независимо от особеностите на 

бъдещия технически проект за изграждане на пътя (вкл. и мостовото съоръжение), 

строителните дейности ще бъдат свързани с разчистване на дървесната крайречна 

растителност, изкопни дейности при изграждане на устоите на бъдещия мост, засилено 
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човешко присъствие и строителна техника. Отчитайки тези фактори, на този етап на 

проектиране, можем да определим следната степен на въздействие: 

- пряко унищожаване на местообитания: свързано е с изсичане на крайречната 

дървесна растителност. Въздействието е пряко, дълготрайно със степен  3. 

- фрагментация на местообитанията: очаква се само по време на строителните 

дейности поради засиленото човешко присъствие и това на строителна техника – ниска 

степен 1. 

- смъртност: не се очаква, предвид биологията на вида и скрития начин на 

живот – без въздействие (степен 0). 

- безпокойство: очаква се по време на строителството – степен 2. 

- прекъсване на биокоридори: пътя и мостовото съоръжение не представляват 

бариера за миграциите на вида – без въздействие (степен 0). 

 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
Разпространение и биология: Рядък вид у нас, с разпространение от мозаичен 

тип. У нас се среща в изолирани места на цялата страна. По често е срещан в Северна и 

Западна България, но е намиран и до 1700 м.н.в. в Рила. Обитава открити степни 

терени, ниви, лозя, храсталаци. Видът обикновено не копае собствени, а разширява 

подземни леговища на по-едроразмерни гризачи. Обитава предимно открити 

пространства – степи, обработваеми площи и пасища, храсталачни места и окрайнини 

на редки гори. Разпространен е основно в райони където обитават лалугера и хомяците, 

които са главната му храна. Женската ражда 4-8 малки. Храни се с гризачи, главно 

лалугери, гущери, птици и др.  

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр липсват данни за 

числеността на популацията в зоната. Видът е отбелязан като представен (P). Според 

резултатите от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), видът не е регистриран в 

зоната. Потенциалните му местообитания са с площ 139004.1 дка. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените УЗ не засяга известни 

находища на вида, поради което не се очакват преки въздействия върху индивиди. 

Следните новопредложени УЗ с обща площ 198,067 дка, попадат в територии, 

определени като потенциално местообитание на вида в рамките на проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – 

фаза І” – 2011- 2012 г.: Територии с допустима промяна на предназначението за 

предимно производствена устр. зона-Пп – 57217.75.2; 57217.75.1; 57217.58.3; 

57217.58.7; 57217.57.2; 57217.57.4; 57217.57.5; 57217.57.6; 57217.57.7; 57217.57.8; 

57217.57.9; 57217.60.2; 57217.60.157; 57217.60.5; 57217.60.4;  57217.60.109; 

57217.315.467; 57217.315.468, землище на с. Поликраище; Предимно производствена 

устр. зона-Пп: 40172.3.201, землище на с. Крушето. Три от съществуващите Предимно 

производствени УЗ (имоти 40172.310.291, с. Крушето, 87453.90.43, с Янтра и 

23100.223.902, с. Драганово), но неурбанизирани понастящем, могат да бъдат отнесени 

към потенциалното местообитание на вида. Общо засегнатата площ от проектните УЗ 

представлява 0,142 % от общата площ на местообитанието в ЗЗ. Този малък процент на 

засегнатата площ, както и фактът че над половината от тази площ е вече усвоена и 

понастоящем обработваема селскостопанска земя ни дават основание за много слаба 

оценка на въздействието (степен 1) без промяна в настоящия природозащитен статус 

на вида.  
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Прилепи (Chiroptera) 

В регистъра на защитената зона към информационната система на МОСВ 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000610&siteType=H

abitatDirective са представени 12 вида прилепи, с 5 повече от Заповедта. Това са  

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Maлък подковонос (Rhinolophus 

hipposideros), Южен подковонос (Rhinolophus еuryale), Средиземноморски подковонос 

(Rhinolophus blasii) и Голям нощник (Myotis myotis). 

Ще бъде разгледано въздействието върху всички видове прилепи. 

 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 

Разпространение и биология: Рядък вид на територията на страната. 

Подковоносът на Мехели е известен от над 30 находища (BENDA et al., 2003). Повечето 

от тях са в Северна България, Източните Родопи, Сакар и Дервентските възвишения. 

Находищата в Северозападна България очертават част от известната до момента 

северна граница на разпространение на вида на Балканите. Характерен 

пещерообитаващ вид. Формира смесени колонии с други видове подковоноси прилепи. 

Все още с недобре проучена биология. Изцяло свързан с карстови райони. Предпочита 

да ловува в открити местообитания- ливади и селскостопански площи. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като незначителна “D”. 

Досега видът не е установен в ЗЗ. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 90.0 ха. 

Оценка на въздействието: Нито едно от проектните предложения (в т.ч. и 

новопредложените УЗ), включени в предварителния проект на ОУП, не засягат пряко 

или косвено убежища, потенциални и ловни територии на вида. Тъй като ловните 

територии на Подковоноса на Мехели са привързани към карстови скалисти терени, то 

новопроектираното трасе на път ІІ-53 остава извън тези територии.  Без въздействие 

(степен 0).  

 

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

Разпространение и биология: Обикновен вид в цялата страна, среща се до около 

1500 м н.в. Използва предимно подземни местообитания - естествени пещери и 

изкуствени галерии. Свързан е с карстови райони с богата растителност. Среща се и в 

населени места. Формира размножителни групи през май-юни. Ражда по едно малко от 

средата на юни до средата на юли. Използва различни размножителни и зимни 

убежища. Не се отдалечава на големи разстояния от убежището. Познати са миграции 

на индивиди на територията на България до около 100 км. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като незначителна “D”. 

Досега видът не е регистриран в ЗЗ. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 164.8 ха. 

Оценка на въздействието: Нито едно от проектните предложения (в т.ч. и 

новопредложените УЗ), включени в предварителния проект на ОУП, не засягат пряко 

или косвено убежища, потенциални и ловни територии на вида. Тъй като ловните 

територии на Малкия подковонос са привързани към карстови скалисти терени или 

урбанизирани територии, то новопроектираното трасе на път ІІ-53 остава извън тези 

територии.  Без въздействие (степен 0).  

 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 
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Разпространение и биология: Обикновен вид на територията на страната без най-

високите части на планините. Убежищата са предимно подземни, но се заселва и в 

сгради. Предпочита открити места с редки храсталаци и гори до водни басейни и 

скални разкрития. Излиза да ловува 10 - 20 минути след залез. Полетът е бавен на ниска 

височина. Отдалечава се на около 10-тина км от убежището. Формира размножителни 

колонии. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична “С”. В зоната 

не са установени находища за зимуване на вида. В три подземни летни находища са 

наблюдавани общо пет екземпрляра. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 350.7 ха. 

Оценка на въздействието: Нито едно от проектните предложения (в т.ч. и 

новопредложените УЗ), включени в предварителния проект на ОУП, не засягат пряко 

или косвено убежища, потенциални и ловни територии на вида. Тъй като ловните 

територии на Големия подковонос са привързани към карстови скалисти терени или 

урбанизирани територии, то новопроектираното трасе на път ІІ-53 остава извън тези 

територии.  Без въздействие (степен 0).  

 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus еuryale) 

Разпространение и биология: Обитава равнинни карстови (скалисти) райони в 

близост до вода. Видът е силно зависим от естествени и изкуствени подземни 

местообитания. Често съжителства заедно с други пещеролюбиви видове. Избягва 

открити големи пространства. Ловува предимно в покрайнините на горските масиви. 

Предпочита крайречни гори, които използва както ловна територия или като летателен 

коридор. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична “С”. 

Установено е 1 лятно находище находище с два екземпляра. В зоната не са установени 

находища за зимуване на вида. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 177.5 ха. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените проектни УЗ не 

засяга пряко или косвено убежища или потенциални местообитания на вида. 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално ловно местообитание на вида, а 

добре запазената дървесна крайречна растителност  представлява ландшафтен елемент 

с важно значение по време на денонощните ловни миграции на Южния подковонос.  

Поради отсъствие на технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, 

конструкция на моста над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да 

оценим площното въздействие върху местообитанието. Възможна е смъртност на 

индивиди в резултат на прегазване от МПС след въвеждане в експлоатация, но 

отчитайки късия учасътк на пътя от около 100 метра над речната тераса, тази смъртност 

може да бъде оценена като случаен фактор с много слабо въздействие (степен 1) и без 

промяна на настоящото природозащитно състояние.  

 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

Разпространение и биология: Среща се в ниските части на страната, предимно в 

Южна България. Предпочита гористи карстови и скалисти терени. Пещерообитаващ 

вид. Формира смесени колонии с други видове подковоноси прилепи. Ловува предимно 

в горски територии. През лятото населява пещери и скални цепнатини, често с 
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проникваща светлина и непостоянна температура. Зимува в пещери с температура 

около 11-12 градуса, където образува колонии с други подковоноси прилепи. 

Стационарен вид, не са регистрирани миграции. Ражда по едно малко в края на юни – 

началото на юли (Попов & Седефчев, 2003). 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична “С”. Досега 

видът не е установен в ЗЗ. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания 

е оценена на 85.2 ха. Установяването на вида в района е изключително слабо вероятно 

(популацията би била с изключително ниска численост). 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените проектни УЗ не 

засяга пряко или косвено убежища или потенциални местообитания на вида. 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално ловно местообитание на вида 

(крайречна горска растителност), но отчитайки слабата вероятност за присъствие на 

вида в ЗЗ, считаме, че новото трасе на пътя няма да окаже реално въздействие върху 

вида. Без въздействие (степен 0). 

 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 

Разпространение и биология: Широкоухият прилеп е характерен обитател на 

влажни и стари широколистни, смесени и иглолистни гори основно в Рила, Пирин и 

Централна Стара планина. Води скрит начин на живот. Често лети и при студено време 

около входовете на пещерите. Копулацията е през есента и зимата. Зимува както 

поединично, така и на групи. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична “С”. Видът 

не е установен в ЗЗ. Площта на потенциалните местообитания е оценена на 849 ха. 

Оценка на въздействието: Теренните проучвания в обхвата на проекта за ОУП 

показаха, че в УЗ северно от с. Поликраище (имоти №№ 57217.60.2, 57217.60.157 и  

57217.60.5) съществуват потенциални убежища на Широкоухия прилеп, както и на 

други горски видове прилепи, а именно дъбове във фаза на старост (фиг. 5.8). 

Урбанизирането на тези площи, както и евентуалното изсичане на дърветата ще доведе 

до унищожаване на това потенциално местообитание. На основание състоянието на 

вида в зоната и ниския процент засегнато потенциално местообитание (0,4%) 

определяме вероятната степен на въздействие като слабо (степен 3). 

 

  
Фиг. 5.8. Дъбове във фаза на старост в имот № 57217.60.2 
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1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) 

Разпространение и биология: Известен е от над 70 находища у нас, в планините 

до 1650 м. Най-голям брой индивиди са установени в буковите и смесени гори в пояса 

800-1450 м. Горите с преобладание на цер (Quercus cerris), полски ясен (Acer campestre) 

и по-рядко от обикновен габър (Carpinus betulus) или източен бук (Fagus orientalis) в 

Странджа са предпочитаните местообитания в низинните находища на вида у нас. 

Характерен горски вид.  Възрастните мъжки обикновено живеят поединично в 

различни убежища (най-често малки дупки в дървета). Характерна особеност и за двата 

пола е честата смяна/редуване на убежището в един и същи район/участък от гората 

пред и след размножителния сезон. Известно е, че женските са силно привързани към 

района откъдето произхождат, а мъжките са значително по-мобилни и много рядко 

остават да живеят в района, където са се родили. Предпочита окрайнини на гори, 

ловува около и над речни течения в горски масиви (Петров, непубл.). Видът е известен 

като стационарен и у нас не е известно да извършва сезонни миграции. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична “С”. Видът 

не е установен досега в ЗЗ. Площта на потенциалните местообитания е оценена на 799 

ха. 

Оценка на въздействието: Теренните проучвания в обхвата на проекта за ОУП 

показаха, че в УЗ северно от с. Поликраище (имоти №№ 57217.60.2, 57217.60.157 и  

57217.60.5) съществуват потенциални убежища на Дългоухия нощник, както и на други 

горски видове прилепи, а именно дъбове във фаза на старост (фиг. 5.8). 

Урбанизирането на тези площи, както и евентуалното изсичане на дърветата ще доведе 

до унищожаване на това потенциално местообитание. На основание състоянието на 

вида в зоната и ниския процент засегнато потенциално местообитание (0,4%) 

определяме вероятната степен на въздействие като слабо (степен 3). 

 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) 

Разпространение и биология: Вид, свързан изключително с наличието на 

карстови пещери, използвани като летни и зимни убежища. Образува многохилядни 

колонии, често смесени с дългопръстия нощинк. Много добър летец, като често се 

отдалечава на няколко десетки километри по време на лов.  

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична “С”. В зоната 

не са установени зимни убежища на вида. Регистрирано е едно лятно убежище с 

численост от около 250 индивида. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 307.7 ха. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените проектни УЗ не 

засяга пряко или косвено убежища или потенциални местообитания на вида. 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално ловно местообитание на вида, а 

добре запазената дървесна крайречна растителност  представлява ландшафтен елемент 

с важно значение по време на денонощните ловни миграции на Дългокрилия прилеп.  

Поради отсъствие на технически данни за пътя на този етап на проектиране (сервитут, 

конструкция на моста над р. Янтра, прогнозен трафик на МПС и др.), не можем да 

оценим площното въздействие върху местообитанието. Възможна е смъртност на 

индивиди в резултат на прегазване от МПС след въвеждане в експлоатация, но 

отчитайки късия учасътк на пътя от около 100 метра над речната тераса, тази смъртност 
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може да бъде оценена като случаен фактор с много слабо въздействие (степен 1) и без 

промяна на настоящото природозащитно състояние.  

 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 

Разпространение и биология: В България се счита като обикновен и често срещан 

вид. Известен е от около 130 находища на територията на цялата страна, без най-

високите части на планините. Повечето находища са между 100 и 800 м н.в. Среща се в 

почти всички карстови и скалисти райони в страната. Характерен пещерообитаващ вид. 

Максимумът на ражданията е през периода 20 май - 10 юни. Данни за хранителната 

биология на вида у нас засега не са публикувани. В Швейцария е установено, че над 

60% от храната му се състои от едри дългопипалести скакалци (сем. Tettigoniidae), 

които лови в открити райони, пасища и често в прясно окосени ливади. У нас извършва 

редовни сезонни миграции между зимните и летни убежища в рамките на 50 до 80  км. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична “С”. В зоната 

не са установени находища за зимуване на вида. Установено е едно лятно находище с 

общо 4 екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 

оценена на 617.4 ха. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените УЗ, включени в 

предварителния проект на ОУП, не засягат пряко или косвено убежища, потенциални и 

ловни територии на вида. Тъй като ловните територии на Остроухия нощник са 

привързани към карстови скалисти терени и прилежащи открити площи, то 

новопроектираното трасе на път ІІ-53 остава извън тези територии.  Без въздействие 

(степен 0).  

 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

Разпространение и биология: Характерен обитател на карстовите района у нас, 

образуващ често многохилядни смесени колонии с дългокрилия прилеп. Често ловува 

над водната повърхност на реки и езера. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична “С”. Досега 

видът не е регистриран в ЗЗ. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 396.4 ха. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените УЗ, включени в 

предварителния проект на ОУП, не засягат пряко или косвено убежища, потенциални и 

ловни територии на вида. Тъй като ловните територии на Дългопръстия нощник са 

привързани към карстови скалисти терени, то новопроектираното трасе на път ІІ-53 

остава извън тези територии.  Без въздействие (степен 0).  

 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

Разпространение и биология: През размножителния период, трицветеният нощник 

най-често формира смесени колонии с подковоноси прилепи (Rhinolophus spp.). В 

България е установена най-дългaтa миграция на вида – 105 км (от с. Муселиево, 

Никополско до пещерата Водните дупки при х. Плевен в Централен Балкан).  Ловува и 

над водни площи. Първично пещерен обитател, в райони без пещери видът се среща и в 

мазета на изоставени постройки, тавани на църкви и къщи, стари военни бункери и 

други убежища. Най-много са убежищата в ниско-планинския пояс (400-500 м). 

Единични екземпляри са установявани до ок. 1500 m в Централна Стара планина и в 

Западните Родопи. Обитанието на трицветния нощник в България може да се счита за 
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сезонно (от април до септември), защото досега у нас не са открити големи зимуващи 

колонии. В известните у нас около 30 размножителни колонии броят на индивидите 

наброява средно от 300 до 1000. Предпочита площи с храстова или дървесна 

растителност. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като типична “С”. Досега 

видът не е установен в ЗЗ. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания 

е оценена на 516.7 ха. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените проектни УЗ не 

засяга пряко или косвено убежища или потенциални местообитания на вида. 

Новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра 

югоизточно от Първомайци, попада в потенциално ловно местообитание на вида 

(крайречна горска растителност), но отчитайки слабата вероятност за присъствие на 

вида в ЗЗ, считаме, че новото трасе на пътя няма да окаже реално въздействие върху 

вида. Без въздействие (степен 0). 

 

1324 Голям нощник (Myotis myotis) 

Разпространение и биология: Пещерообитаващ вид, формиращ смесени колонии с 

остроухия нощник.Данни за хранителната биология на вида у нас засега не са 

публикувани. В Швейцария е установено, че над 46% от храната му се състои от едри 

бръмбари-бегачи (сем. Carabidae). По данни от Западна Европа големият нощник най-

често ловува в овощни градини и широколистни гори, а по-рядко в смесени гори, лозя, 

обработваеми полета с малка площ, смърчови гори. Хранителните местообитания най-

често се намират в радиус 2-6 км, максимум до 15 км от убежището. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „P”, като популацията на вида е означена като незначителна “D”. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените УЗ, включени в 

предварителния проект на ОУП, не засягат пряко или косвено убежища, потенциални и 

ловни територии на вида. Тъй като ловните територии на Големия нощник са 

привързани към карстови скалисти терени, то новопроектираното трасе на път ІІ-53 

остава извън тези територии.  Без въздействие (степен 0).  

 

 Безгръбначни (Invertebrata)  
 

1032 Бисерна мида (Unio crassus) 
Разпространение и биология: Обитава долните течения на реките, предимно 

дълбоки богати на кислород чисти течащи водоеми с пясъчно дъно. В България обитава 

реките както в Черноморския басейн, така и в Егейския. Предпочита песъкливо-

тинесто-глинест характер на дъното. Полова зрялост мидите достигат след третата 

година. По хрилете им се развиват до 130000 яйца. Развитието протича с метаморфоза - 

паразитна ларва глохидиум, която се прикрепя към различни видове риби. У нас яйцата 

се оплождат от края на април до юни, а узряването на глохидиите в мидите и 

изхвърлянето им във водата продължава до август. Престояването на яйцата и 

глохидиите в хрилете на мидата продължава от 20 до 40 дни. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „А”, като популацията на вида е означена като рядък “R”. За периода 

2011-2012 г. са установени 13 геореферирани находища. В изследваните 22 трансекта 

от по 100 м
2
 са установени общо 757 екземпляра (687 живи и 70 черупки) от целевия 

вид. Средната стойност на обилието на вида в зоната е 0,34 екз./м
2
. По данни от 
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крайната карта на разпространението на вида в зоната, общата площ на потенциалните 

местообитания е 577,60 хa. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените УЗ не засяга 

ефективно заето или потенциално местообитание на вида. Новопроектираното трасе на 

път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра югоизточно от Първомайци попада в 

потенциално местообитание на вида. Мостовото съоръжение, независимо от това какъв 

тип ще бъде проектирано, няма да представлява миграционна преграда за бисерната 

мида. Строителните дейности, ако бъдат осъществени с навлизане на техника в 

коритото на реката, ще доведат до временни промени в естествените характериситки на 

местообитанието, свързани с размътване на речните води и промяна на кислородния 

режим вследствие на преминаване на техниката през участъци с тинесто речно дъно. 

Тези очаквани въздействия по време на строителството ще бъдат слаби, временни 

краткосрочни и в ограничен териториален обхват. Това определя тяхната слаба степен 

на въздействие (1). 
 

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium) 

Разпространение и биология: Обитава предимно малки потоци, странични ръкави 

и разливи с каменливо дъно. Развива се добре в някои язовири, поточета и вади с 

тинесто и глинесто дъно, протичащи из пасища и ливади. В потоци с глинести брегове, 

добре обрасли с растителност, във вировете (с големина 2-2.5 м
2
 и дълбочина 0.30-0.40 

м), може да се видят до 30-40 рака. В реки с голи каменливи брегове се намират 

единични, по-едри екземпляри. При пресъхване на планинските потоци в малки 

вирчета (до 1 м
2
) се наблюдават до 20-30 индивида. Силно оксибионтен вид, който не 

понася ниско кислородно съдържание, замърсяване и високи температури. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „В”, като популацията на вида е означена като типична “С”. За 

периода 2011-2012 г. няма установени геореферирани находища. В изследваните 22 

трансекта от по 100 м
2
 не са установени никакви екземпляри от целевия вид. Средната 

стойност на обилието на вида в зоната е 0,0 екз./м
2
. По данни от крайната карта на 

разпространението на вида в зоната, общата площ на потенциалните местообитания е 

9,09 хa, като тези местообитания се намират в горната част от поречието на р. Янтра. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените УЗ не засяга 

ефективно заето или потенциално местообитание на вида. Новопроектираното трасе на 

път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра югоизточно от Първомайци не засяга 

ефективнозаето или потенциално местообитание на Ручейния рак, тъй като тези 

местообитания се намират в горната част от поречието на р. Янтра. Без въздействие 

(степен 0). 

 

1060 Лицена (Lycaena dispar) 

Разпространение и биология: Сравнително дребна дневна пеперудка, 

разпространена в Европа и Турция. В България се среща почти навсякъде из открити 

припечни места край езера, вади, канавки и други влажни зони докъм 1000 m (около 

Копривщица) в планините по брегове с хранителните растения – Rumex hydrolapathum, 

Rumex crispus, Rumex aquaticus. Пеперудите летят от май до октомври. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „А”, като популацията на вида е означена като рядка “R”. Общата 

площ на потенциалните местообитания е 6 663,04 ха. Досега няма установени 

геореферирани находища. 
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Оценка на въздействието: Съгласно резултатите от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I” (МОСВ 2013) нито една от устройствените зони (в т.ч. и новопредложените УЗ), 

включени в предварителния проект на ОУП, не засягат, потенциално местообитание на 

вида. Теренните проучвания показаха, че потенциални местообитания на Лицената 

могат да бъдат идентифицирани в част от проектните УЗ северно от с. Поликраище 

(имоти №№ 57217.75.1, 57217.58.3, 57217.315.468 и 57217.315.467), тъй като граничат с 

водни обекти – напоителни канали. Две от съществуващите Предимно производствени 

УЗ (имоти 40172.310.291, с. Крушето и 23100.223.902, с. Драганово), но неусвоени като 

такива понастящем също могат да бъдат считани за потенциално местообитание. 

Промените в характеристиките на потенциалното местообитание, които се очакват в 

резултат от урбанизация на посочените по-горе УЗ върху площ представляваща едва 

0,06% от общото потенциално местообитание в ЗЗ определят ниска степен на 

въздействие (степен 1).   

 

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus) 

Разпространение и биология: Намиран във всички части на страната. В северна 

България се среща от най-ниските и топли части до към 1000 м, докато в южните 

райони на страната има данни, че е намиран до 1500 m надморска височина. Обитава 

най-често покрайнините (екотоните) на просветлени широколистни и смесени гори. 

Ларвата се развива нормално 5-6 години в гнила дървесина на дънери, пънове и корени 

на Quercus, Tilia, Fagus, Salix, Populus и други видове широколистни. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „А”, като популацията на вида е означена с “В”. Досега са 

установени общо 5 геореферирани находища. Общата площ на потенциалните 

местообитания е 2376.38 хa. 

Оценка на въздействието: Нито едно от проектните предложения (в т.ч. и 

новопредложените УЗ), включени в предварителния проект на ОУП, не засягат, 

потенциално местообитание на вида. Без въздействие (степен 0).  

 

1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina) 
Разпространение и биология: Среща се в цялата страна, основно в зоната на 

разпространение на буковите гори. Възрастните се срещат по стоящи стари дървета с 

ясни симптоми на загниване, дънери от стоящи мъртви дървета или изкоренени големи 

дървета, паднали по земята. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „В”, като популацията на вида е означена с “R”. Досега не са 

установени геореферирани находища. Общата площ на потенциалните местообитания е 

едва 0.07 хектара. 

Оценка на въздействието: Нито едно от проектните предложения (в т.ч. и 

новопредложените УЗ), включени в предварителния проект на ОУП, не засягат, 

потенциално местообитание на вида. Без въздействие (степен 0).  

 

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 

Разпространение и биология: Развива се предимно по дъбове. Както ларвата, така 

и възрастното са свързани с наличието на стари, загниващи, но все още живи дъбови 

дървета. Възрастното лети през май-август, активно е привечер или през ранните 

часове на нощта. Среща се в цялата страна. 
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Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „В”, като популацията на вида е означена с “R”. Досега е установено 

1 геореферирано находище. Общата площ на потенциалните местообитания е 921.50 

хектара. 

Оценка на въздействието: Съгласно резултатите от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I” (МОСВ 2013) нито едно от проектните предложения (в т.ч. и новопредложените 

УЗ), включени в предварителния проект на ОУП, не засягат, потенциално 

местообитание на вида. Без въздействие (степен 0).  

 

1089 Буков сечко (Morimus funereus) 

Разпространение и биология: Обитава широколистни и смесени гори. 

Микрохабитат – върху, във или под гниеща, влажна дървесина (стволове, трупи, 

дънери, пънове, кори от дървета), лежаща на земната повърхност, най-често на Fagus, 

Quercus, Populus, Castanea и Abies. Ларвите се развиват под кората на дървета. 

Възрастното се среща през април-септември. Пикове в числеността му през първата 

половина на май и втората половина на юни. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартниятформуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „В”, като популацията на вида е означена с “R”. Досега е установено 

1 геореферирано находище. Общата площ на потенциалните местообитания е 928.22 ха. 

Оценка на въздействието: Нито едно от проектните предложения (в т.ч. и 

новопредложените УЗ), включени в предварителния проект на ОУП, не засягат, 

потенциално местообитание на вида. Без въздействие (степен 0).  

 

4045 Ценагрион (Coenagrion ornatum) 

Разпространение и биология: Източно медитерански вид, добре представено у 

нас дребно равнокрило водно конче. Обитава средните и долни течения на потоци и 

малки реки в голяма част от страната. Установен е и при вточната и отточната части на 

стагнантни водоеми. Разпространен е предимно в низините, но се изкачва и до около 

1200 м н.в. в планините. Лети от май до юли и има едно поколение годишно, но не е 

изключено да се намери през август и дори и през септември, в зависимост от годината. 

Ларвитe се развиват по подводната част на растения, като Изправена Берула (Berula 

erecta), Блатна перуника (Iris pseudocorus), Ежова главица (Sparganium erectum) и 

други. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „А”, като популацията на вида е означена с “R”. Досега няма 

установени геореферирани находища. Ефективно заети местообитания липсват в 

зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 4603,19 хa. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените УЗ не засяга 

ефективно заето или потенциално местообитание на вида. Новопроектираното трасе на 

път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра югоизточно от Първомайци попада в 

потенциално местообитание на ценагриона. Промените в естественото състояние на 

крайречната екосистема в резултат на очакваните строителни дейности на трасето на 

пътя и мостовото съоръжение не могат да бъдат оценени площно на този етап на 

проектиране. Мостовото съоръжение, независимо от това какъв тип ще бъде 

проектирано, няма да предизвика фрагментация на популацията и няма да доведе до 

влошаване на популационните характеристики на вида, както и до влошаване на 

настоящия природозащитен статус. Ограниченият териториален обхват на очакваните 
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въздействия ни дават основание да определим тяхната степента  като много слаба 

(степен 1).   

 

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) 

Разпространение и биология: Обитава р. Дунав и долните течения на нейните 

притоци. Литореофил, който се намира по-рядко и в останалите биоценози. В 

българския сектор на р. Дунав е широко разпространен и масов вид. 

Състояние на вида в ЗЗ: В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ за 

опазване на вида е „А”, като популацията на вида е означена като много рядка “V”. 

Досега няма установени геореферирани находища. Според резултатите от проект 

"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I" (МОСВ 2013), в изследваните 22 трансекта от по 100 м
2
 не са 

установени никакви екземпляри от целевия вид. Средната стойност на обилието на 

вида в зоната е 0,0 екз./м
2
. По данни от крайната карта на разпространението на вида в 

зоната, общата площ на потенциалните местообитания е 400,39 ха. 

Оценка на въздействието: Нито една от новопредложените УЗ не засяга 

ефективно заето или потенциално местообитание на вида. Новопроектираното трасе на 

път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра югоизточно от Първомайци не засяга 

ефективнозаето или потенциално местообитание на Ивичестия теодоксус, тъй като тези 

местообитания се намират в долната част на р. Янтра, в близост до вливането и в р. 

Дунав. Без въздействие (степен 0). 

 

Изводи: 

Негативното въздействие от реализацията на предварителния проект на 

ОУП на община Горна Оряховица, върху видовете животни, предмет на опазване 

в защитена зона BG BG0000610 „Река Янтра” по Директива 92/43 се свежда главно 

до новопроектираното трасе на път ІІ-53 в мястото на пресичане на река Янтра, 

като въздействието е с временен характер и локален обхват, както и отнемане на 

местообитания за незначителна площ от защитената зона при териториите за 

допустима смяна на предназначението за ПП.  

При оценка на въздействието върху видовете е отчетено отрицателно 

въздействие върху шест вида риби, три вида земноводни, три вида влечуги, седем 

вида бозайници и три вида безгръбначни животни, предмет на опазване в ЗЗ „Река 

Янтра”. При всички видове въздействието е с ниска степен – степен 1, т.е. 

дейността има много слабо отрицателно въздействие, с изключение на видрата, 

широкоухия прилеп и дългоухия нощник, при които отнемането на 

местообитания е с оценка 3. Въпреки това за пълно отстраняване на 

отрицателното въздействие са разработени мерки (т. 6 от ДОС), които следва да 

бъдат приложени.  

Анализът на кумулативното въздействие върху загуби на потенциално 

местообитание на целеви животински видове (в проценти спрямо общата площ на 

местообитанието в ЗЗ) по отношение на двата големи националин инвестиционни 

проекта, АМ „Хемус” и АМ „Русе – Велико Търново” е представена в следната 

таблица. 

Табл. 5.2 
Целеви вид Проект на ОУП 

Г. Оряховица 

АМ „Русе – 

Велико Търново” 

Вариант с 

максимално 

АМ „Хемус” 

Комбиниран 

вариант на 

трасето 

Общо 

кумулативен 

ефект 
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въздействие  

 

4064 Ивичест 

теодоксус (Theodoxus 

transversalis) 

0 % (не се очаква 

трайна промяна на 

местообитанието) 

0,059 % 0 % 0,059 % 

1032 Бисерна 

мида (Unio crassus) 

0 % (не се очаква 

трайна промяна на 

местообитанието) 

0,095 % 0 % 0,095 % 

1060 Лицена 

(Lycaena dispar) 

0,06% 0,231 % 0,013 % 0,304 % 

4045 Ценагрион 

(Coenagrion ornatum) 

0 % (не се очаква 

трайна промяна на 

местообитанието) 

0,02 % 0,12 % 0,14 % 

1171 Южен 

гребенест тритон 

(Triturus karelinii) 

0,08387 % 0,05 % 0,18 % 0,31387 % 

1188 

Червенокоремна 

бумка (Bombina 

bombina) 

0,046 % 0,19 % 0,14 % 0,276 % 

1193 Жълтокоремна 

бумка (Bombina 

variegatа) 

0,046 % 0,22 % 0,01 % 0,276 % 

1220 Обикновена 

блатна костенурка 

(Emys orbicularis) 

0,2204 % 0,21 % 0,14 % 0,5704 % 

1217 Шипоопашата 

костенурка (Testudo 

hermanni) 

0,16 % 0,15 % 0,18 % 0,49 % 

Смок (Elaphe 

sauromates) 

0,119 % 0,17 % 0,11 % 0,399 % 

1335 Лалугер 

(Spermophilus citellus) 

0 % (не се очаква 

трайна промяна на 

местообитанието) 

0,016 % 0,04 % 0,056 % 

1355 Видра (Lutra 

lutra) 

0 % (не се очаква 

трайна промяна на 

местообитанието) 

0,032 % 0,15 % 0,182 % 

2635 Пъстър пор 

(Vormela peregusna) 

0,142 % 0,15 % 0,1 % 0,392 % 

1305 Южен 

подковонос 

(Rhinolophus еuryale) 

0 % (не се очаква 

трайна промяна на 

местообитанието) 

0,005 % 0 % 0,005 % 

1310 Дългокрил 

прилеп (Miniopterus 

schreibersii) 

0 % (не се очаква 

трайна промяна на 

местообитанието) 

0,052 % 0 % 0,052 % 

Общият кумулативен ефект по отношение на тези два национални 

инвестиционни проекта спрямо ОУП не надхвърля 1 % загуба от потенциалните 

местообитания на всеки целеви вид, за когото се очаква въздействие. 

Максималното кумулативно въздействие се отнася за обикновената блатна 

костенурка, което достига 0,5704 %.  

 

 

5.1.2 Защитена зона BG0000213 „Търновски височини” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна 
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В рамките на защитената зона, в проекта на ОУП не се обособяват устройствени 

зони в землището на общината, които може да окажат въздействие върху природни 

местообитания и местообитания на видове, обект на опазване в защитената зона. 

 
5.1.3 Защитена зона BG0000609 „Река Росица” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

 

В рамките на защитената зона, в проекта на ОУП не се обособяват устройствени 

зони в землището на общината, които може да окажат въздействие върху природни 

местообитания и местообитания на видове, обект на опазване в защитената зона. 

 

5.1.4 Защитена зона BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

 
В рамките на защитената зона, в проекта на ОУП не се обособяват устройствени 

зони в землището на общината, които може да окажат въздействие върху природни 

местообитания и местообитания на видове, обект на опазване в защитената зона. 

 

5.2 Описание и анализ на въздействието от 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.).  

5.2.1 Защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна  

 

Алгоритъмът на изчисление при оценката на видовете и местообитанията в т. 

5.1 и т. 5.2 от ДОСВ е на база наличие на вида или местообитанието в обхвата на 

съответната устройствена зона и засегната площ от съответната устройствена 

зона към общата площ на ефективно или потенциално местообитание в зоната (по 

данни получени от теренните проучвания и по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”). 

 

Картираните природни местообитания, които се засягат от предвижданията 

на ОУП са: 
 

-  3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. Засягането на 

местообитанието е разпределено по следния начин: 

 0,01 ха попадат в територия за жилищни функции в землището на с. 

Първомайци (имот с № 59094.125.388). На територията, в момента има храстова 

растителност. В перспектива, при бъдещо строителство в имота, този елемент на 

ОУП ще доведе до пряко и дълготрайно отрицателно въздействие върху 

картираният участък от природното местообитание; 

 

-  3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition.  Засягането на местообитанието е разпределено по следния начин: 

 1,28 ха попадат в територия за предимно производствена устройствена зона 

(ПП) в землището на с. Поликраище (имоти с № 57217.316.317). В картирания 

участък на местообитанието в границите на имота попада частично храстова 

растителност, както и макрофитна растителност. В перспектива, при бъдещо 
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разширение на устройствената зона в картирания участък на местообитанието, 

този елемент на ОУП няма доведе до пряко и дълготрайно отрицателно 

въздействие върху него; 

 29,25 ха попадат в територия предвидена за рибарници в землището на с. 

Поликраище (имоти с №№ 57217.316.1, 57217.316.2). В перспектива, поради 

запазването на съществуващия начин на трайно ползване не се очаква, този 

елемент на ОУП да доведе до пряко и дълготрайно отрицателно въздействие 

върху него; 

 

- 6240 Субпанонски степни тревни съобщества. Засягането на местообитанието е 

разпределено по следния начин: 

 0,13 ха попадат в територия за предимно производствена устройствена зона 

(ПП) в землището на с. Крушето (имоти с № 40172.310.291). В картирания 

участък на местообитанието в границите на имота попада рудерализирана 

тревна растителност и останки от постройки, а местообитанието липсва. В 

перспектива, при бъдещо разширение на устройствената зона в картирания 

участък на местообитанието, този елемент на ОУП няма да доведе до пряко и 

дълготрайно отрицателно въздействие върху природното местообитание; 

 1,47 ха попадат в територия за предимно производствена устройствена зона 

(ПП) в землището на с. Крушето (имоти с №№ 40172.3.303, 40172.3.199, 

40172.3.201). В картирания участък на местообитанието в границите на имота 

попада рудерална тревна растителност в около 0,20 ха, а в останалата част от 

него е царевична нива. При теренните изследвания местообитанието не беше 

установено. В перспектива, при бъдещо разширение на устройствената зона в 

картирания участък на местообитанието, този елемент на ОУП няма да доведе 

до пряко и дълготрайно отрицателно въздействие върху него; 

 0,06 ха попадат в територия за предимно производствена устройствена зона 

(ПП) в землището на с. Поликраище (имоти с № 57217.316.317). В картирания 

участък на местообитанието в границите на имота попада храстова 

растителност. При теренните изследвания местообитанието не беше 

установено. В перспектива, при бъдещо разширение на устройствената зона в 

картирания участък на местообитанието, този елемент на ОУП няма доведе до 

пряко и дълготрайно отрицателно въздействие върху него; 

 0,25 ха попадат в територия предвидена за рибарници в землището на с. 

Поликраище (имот с №57217.44.488). В перспектива при реализирането на този 

елемент на ОУП и възстановяването на рибарниците ще доведе до пряко и 

дълготрайно отрицателно въздействие върху него; 

 1,19 ха попадат в територия с допустима промяна на предназначението в 

землището на с. Поликраище (имоти с №№ 57217.315.467, 57217.315.468). В 

перспектива при реализирането на този елемент на ОУП, поради промяна на 

начина на трайно ползване, може да се очаква че този елемент на ОУП може да 

доведе до отрицателно въздействие върху него; 

 

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

алпийския пояс. Засягането на местообитанието е разпределено по следния начин: 

 0,04 ха попадат в територия предвидена за рибарници в землището на с. 

Върбица (имот с № 12735.41.36). На територията, в момента има засята житна 

нива и местообитанието не е установено – липсва. 
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 1,29 ха попадат в територия за предимно производствена устройствена зона 

(ПП) в землището на с. Драганово (имоти с № 23100.223.902). При теренните 

изследвания местообитанието не е потвърдено – липсва. 

 0,28 ха попадат в територия за предимно производствена устройствена зона 

(ПП) в землището на с. Крушето (имоти с № 40172.310.291). На територията, в 

момента има основи на стари постройки в част от имота, а местообитанието е 

силно проблематично, поради неблагоприятните хидрологични условия и 

рудерализацията. В перспектива, при бъдещо разширение на устройствената 

зона в картирания участък на местообитанието, този елемент на ОУП ще доведе 

до пряко и дълготрайно отрицателно въздействие върху него; 

 0,32 ха попадат в територия предвидена за рибарници в землището на с. 

Поликраище (имоти с №№ 57217.44.486, 57217.44.488). В перспектива при 

реализирането на този елемент на ОУП, поради запазването на съществуващия 

начин на трайно ползване не се очаква, този елемент на ОУП да доведе до пряко 

и дълготрайно отрицателно въздействие върху него; 

 0,50 ха попадат в територия с допустима промяна на предназначението в 

землището на с. Поликраище (имоти с №№ 57217.315.467, 57217.315.468). 

Около 0,40 ха от картираната площ на местообитание 6430 Хидрофилни 

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

границите на имотите е заета от храстова растителност и местообитанието 

липсва. Реалната площ на местообитанието в имота е 0,1 ха. В перспектива 

при реализирането на този елемент на ОУП, поради промяна на начина на 

трайно ползване, може да се очаква че този елемент на ОУП може да доведе до 

отрицателно въздействие върху него. 

 

- 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Засягането на 

местообитанието е разпределено по следния начин: 

 1,47 ха попадат в Територии с допустима промяна на предназначението за 

предимно производствена устройствена зона (Пп) в землището на с. 

Поликраище. В границите на имот 57217.58.3 се установява разпространението, 

макар и в силно влошено състояние на местообитание 6210 *Полуестествени 

сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни 

местообитания на орхидеи). В перспектива при реализирането на този елемент 

на ОУП, поради промяна на начина на трайно ползване, може да се очаква че 

този елемент на ОУП може да доведе до отрицателно въздействие върху него. 

 

 

Видове животни: 

Структура 

Безгръбначни: Не се нарушава структурата на популациите. 

Риби: Не се нарушава структурата на популациите. 

Земноводни и влечуги: Не се нарушава структурата на популациите. 

Бозайници (без прилепи) : Не се нарушава структурата на популациите. 

Прилепи: Не се нарушава структурата на популациите. 

 

Функции и природозащитни цели 

Безгръбначни: Не се нарушават. Без въздействие. 

Риби: Не се нарушават. Без въздействие. 
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Земноводни и влечуги: Не се нарушават. Без въздействие. 

Бозайници (без прилепи) : Не се нарушават. Без въздействие. 

Прилепи: Не се нарушават. Без въздействие. 

 

Загуба на местообитания на видове 

Риби: Много слабо отрицателно въздействие със степен 1 е идентифицирано за 6 

вида риби - 5329 Romanogobio vladykovi, 6143 Балканска кротушка (Romanogobio 

kessleri), 5339 Европейска горчивка (Rhodeus amarus), 1146 Балкански щипок 

(Sabanejewia aurata), 1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) и 2533 Голям щипок 

(Cobitis elongata). Въздействието е ограничено териториално и с временен характер и 

може да се прояви при строителството на новото трасе на път ІІ-53 в мястото на 

пресичане на река Янтра - размътване на водата, нарушаване на речните седименти в 

резултат на евентуално навлизане на строителна техника в речното корито. 

Земноводни и влечуги: Много слабо отрицателно въздействие със степен 1 е 

идентифицирано за шест вида: 1171 Южен гребенест тритон (Triturus karelinii), 1188 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 1193 Жълтокоремна бумка (Bombina 

variegatа), 1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 5194 Смок 

(Elaphe sauromates) и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). Това 

въздействие се изразява в промяна на съществуващите характеристики на 

местообитанието. 
Бозайници (без прилепи): При два вида - 1335 Лалугер (Spermophilus citellus) и 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) въздействието е много слабо отрицателно 

със степен 1 и се изразява в промяна на съществуващите  характеристики на 

местообитанието. При 1355 Видрата (Lutra lutra) въздействията са преки и 

дълготрайни със степен  3, свързани с изсичане на крайречната дървесна растителност 

в участъка на преминаване на трасето на път ІІ-53 през река Янтра.. 

Прилепи: Възможни са въздействия с много слаба степен 1 върху два вида - 1305 

Южен подковонос (Rhinolophus еuryalе) и 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus 

schreibersii), израяващи се в промяна на естествеуните характеристики на ловно 

местообитания. Очакваните въздействия имат по-скоро неутрален характер, тъй като 

засегнатите площи няма да загубят качествата си на ловна територия. Слаби и 

краткосрочни отрицателни въздействия със степен 3 се очакват при двата горски вида 

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) и 1308 Широкоух прилеп (Barbastella 

barbastellus) поради вероятност от унищожаване на убежища. 

Безгръбначни: Възможни са въздействия с много слаба степен 1 върху три вида 

1032 Бисерна мида (Unio crassus), 1060 Лицена (Lycaena dispar) и 4045 Ценагрион 

(Coenagrion ornatum), поради промяна на естествените, съществуващи характеристики 

на потенцилно местообитание с  много ограничен териториален обхват. 

 

Бариерен ефект/Фрагментация 
Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници (без прилепи):  очаква се много слабо със тепен 1 за вида 1355 Видра 

(Lutra lutra) само по време на строителните дейности поради засиленото човешко 

присъствие и това на строителна техника в участъка на строителните дейности на път II 

-53 в терасата на река Янтра.  

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква. 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ НА 

“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА” 

----------------------------юли, 2021 г.----------------------------- 100 

Унищожаване на индивиди 
Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници (без прилепи):  Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква. 

 

Нарушаване на видовия състав 
Риби: Не се очаква. 

Земноводни и влечуги: Не се очаква. 

Бозайници (без прилепи):  Не се очаква. 

Прилепи: Не се очаква. 

Безгръбначни: Не се очаква. 

 

Други промени 

 

Химически промени 

Не се очаква. 

 

Хидрогеоложки промени 

Не се очаква. 

 

Геоложки промени 

Не се очаква. 

 

5.2.2 Защитена зона BG0000213 „Търновски височини” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна 

 
Зоната не се засяга от предварителния проект на ОУП на община Горна 

Оряховица. 

Няма да има загуба на местообитания, въздействие върху нейната структура, 

функции и природозащитни цели, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване 

на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени върху ЗЗ следствие 

реализацията на плана.  

 
5.2.3 Защитена зона BG0000609 „Река Росица” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

 

Зоната не се засяга от предварителния проект на ОУП на община Горна 

Оряховица. 

Няма да има загуба на местообитания, въздействие върху нейната структура, 

функции и природозащитни цели, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване 

на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени върху ЗЗ следствие 

реализацията на плана.  

 

5.2.4 Защитена зона BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 
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Зоната не се засяга от предварителния проект на ОУП на община Горна 

Оряховица. 

Няма да има загуба на местообитания, въздействие върху нейната структура, 

функции и природозащитни цели, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване 

на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени върху ЗЗ следствие 

реализацията на плана.  

 

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 

осъществяване на Общият устройствен план върху защитените зони и определяне 

на степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в 

резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 

 

6.1. Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се превантивен 

контрол. 

Мярка 6.1.1. Преди реализирането (строителството) на всеки конкретен 

елемент на ОУП (за всяко отделно инвестиционно предложение), да се преминава 

процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Всички 

новопроцедирани ПУП, включени в устройствени зони в ОУП на община Горна 

Оряховица, попадащи в защитени зони, да бъдат задължително подлагани на процедура 

по екологична оценка и оценка за съвместимост. 

Инвестиционни предложения, планове, програми или проекти, за които се 

изисква оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на 

защитените зони, по реда на ЗБР, да се одобряват само след произнасяне със 

съответния административен акт за съгласуване от компетентните органи по околна 

среда и при съобразяване на препоръките от извършените оценки, както и с условията 

на съответния административен акт.  

Цели на предложената мярка: Предотвратяване или минимализиране на 

отрицателните въздействия върху защитените зони, произтичащи от реализацията на 

всички устройствени зони, предвидени в ОУП на община Горна Оряховица. 

 

Мярка 6.1.2. Почти всички очаквани въздействия от реализацията на ОУП на 

община Горна Оряховица върху целевите видове на опазване в мрежата на Натура 2000 

са свързани с новопроектираното трасе на път ІІ-53 в участъка на преминаване през 

река Янтра. Както подчертахме по-горе, на този етап на проектиране не могат да се 

конкретизират площните въздействия и съответно мерките, които биха ги намалили 

или елиминирали. Необходимо е бъдещите конкретни технически параметри на пътя в 

следващите етапи на проектиране да бъдат оценени спрямо очакваните въздействия 

върху предмета и целите на ЗЗ „Река Янтра”.  

Цели на предложената мярка: Предотвратяване или минимализиране на 

отрицателните въздействия върху защитената зона, произтичащи от реализацията на 

новопроектираното трасе на път ІІ-53. 

 

6.2. Конкретни смекчаващи мерки за включване в окончателния проект на 

ОУП, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 

неблагоприятните въздействия  

 

Смекчаващи мерки относно ЗЗ „Река Янтра” (BG0000610) за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна  
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Мярка 6.2.1. От проекта на ОУП да бъдат изключени имоти с №№ 

57217.315.467, 57217.315.468, в земл. на с. Поликраище, които са предвидени за 

територия с допустима промяна на предназначението. В имотите на около 50% от 

площта им е картирано природно местообитание 6240 Субпанонски степни тревни 

съобщества, което бе потвърдено при теренните поручвания. 

 
Фиг. 6.1 Имоти с №№ 57217.315.467, 57217.315.468, в земл. на с. Поликраище – 

жълт контур и картирано природно местообитание 6240 Субпанонски степни тревни 

съобщества в центъра на имотите – червен контур. 

 

Цел на предложената мярка: 

Намаляване на отрицателното въздействие върху природно местообитание 

6240 Субпанонски степни тревни съобщества. 

Мотиви за предложената мярка: 

В резултат на данните по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 

границите на територията с допустима промяна на предназначението в земл. на с. 

Поликраище е картирано природно местообитание 6240 Субпанонски степни тревни 

съобщества, което е с обща оценка на състоянието в зона „Река Янтра” (BG0000610) - 

Неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Мярка 6.2.2. От проекта на ОУП да бъде изключен имот с № 57217.58.3, в 

земл. на с. Поликраище, който по опорен план е пасище, мера и е предвиден за 

Територии с допустима промяна на предназначението за предимно производствена 

устройствена зона (Пп). В границите на имота при теренните изследвания е установено 

разпространението на местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови 

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

Цел на предложената мярка: 
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Намаляване на отрицателното въздействие върху природно местообитания 

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

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). 

Мотиви за предложената мярка: 

При теренните изследвания е установено разпространението на 

местообитанието в границите на имота. Включването му в Територия с допустима 

промяна на предназначението за предимно производствена устройствена зона (Пп) 

може да доведе до необратимо унищожаване на местообитанието.  

 

Мярка 6.2.3. В част „Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Горна 

Оряховица“ в Окончателния проект на ОУП да бъде въведен индивидуален 

ограничителен режим в имот с № 59094.125.388 в земл. на с. Първомайци, който по 

опорен план е територия за жилищни функции, с който да не се допуска застрояване, 

отъпкаване, изсичане на растителността или друг тип антропогенно въздействие на 

отстояние от 10 m от бреговата ивица на р. Янтра, която попада в ЗЗ „Река Янтра” 

(BG0000610) и където е картирано природно местообитания 3270 Реки с кални брегове 

с Chenopodion rubri и Bidention p.p. 

Цел на предложената мярка: 

Намаляване на отрицателното въздействие върху природно местообитание 

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

Мотиви за предложената мярка: 

В резултат на данните по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 

границите на територия за жилищни функции в земл. на с. Първомайци е картирано 

природно местообитание 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention 

p.p., което е с обща оценка на състоянието в зона „Река Янтра” (BG0000610) - 

Неблагоприятно – незадоволително. 

 

Мярка 6.2.4. В част „Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Горна 

Оряховица“ в Окончателния проект на ОУП да бъде въведен индивидуален 

ограничителен режим в имот с № 40172.310.291 в земл. на с. Крушето, който по опорен 

план е територия за предимно производствена устройствена зона (ПП), с който да се 

забрани застрояване, отъпкаване, изсичане на растителността или друг тип 

антропогенно въздействие в североизточната част на имота между географски 

координати 42.24204N & 25.69183E, 42.24202N & 25.69224E, 42.24248N & 25.69233E  и 

42.24253N & 25.69192E (Фиг. 6.2). Имотът попада в ЗЗ „Река Янтра” (BG0000610) и в 

границите му е картирано природно местообитания 6430 Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс. 
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Фиг. 6.2. Имот № 40172.310.291 в земл. на с. Крушето (червен контур) и 

картирано местообитание 6430 – син контур. 

 

Цел на предложената мярка: 

Намаляване на отрицателното въздействие върху природно местообитание 

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

алпийския пояс. 

Мотиви за предложената мярка: 

В резултат на данните по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 

границите на територия за предимно производствена устройствена зона (ПП) в земл. на 

с. Крушето е картирано природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, което е с обща оценка на 

състоянието в зона „Река Янтра” (BG0000610) - Неблагоприятно – незадоволително. 

 

Мярка 6.2.5. В част „Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Горна 

Оряховица“ в Окончателния проект на ОУП да бъде въведен индивидуален 

ограничителен режим в имоти с №№ 57217.316.1, 57217.316.2 в земл. на с. 

Поликраище, които по опорен план са рибарници, с който да не се допуска промяна в 

съществуващия хидрологичен режим или друг тип антропогенно въздействие в 

границите на имотите. Имотите попадат в ЗЗ „Река Янтра” (BG0000610) и в границите 

им е картирано природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с 

растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition. 

Цел на предложената мярка: 

Намаляване на отрицателното въздействие върху природно местообитание 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition. 

Мотиви за предложената мярка: 
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В резултат на данните по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 

границите на територията предвидена за рибарници в земл. на с. Поликраище е 

картирано природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от 

типа Magnopotamion или Hydrocharition, което са с обща оценка на състоянието в зона 

„Река Янтра” (BG0000610) - Неблагоприятно – незадоволително. 

 

Мярка 6.2.6. В част „Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Горна 

Оряховица“ в Окончателния проект на ОУП да бъде въведен индивидуален 

ограничителен режим в имоти с №№ 57217.44.486, 57217.44.488 в земл. на с. 

Поликраище, който по опорен план е територия предвидена за рибарници, с който да не 

се допуска промяна в съществуващия хидрологичен режим, разораване или друг тип 

антропогенно въздействие в границите на имотите. Имотите попадат в ЗЗ „Река Янтра” 

(BG0000610) и са картирани природни местообитания 6430 Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и 6240 Субпанонски 

степни тревни съобщества. 

Цел на предложената мярка: 

Намаляване на отрицателното въздействие върху природни местообитания 

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

алпийския пояс и 6240 Субпанонски степни тревни съобщества. 

Мотиви за предложената мярка: 

В резултат на данните по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ в 

границите на територия предвидена за рибарници в земл. на с. Поликраище са 

картирани природни местообитания 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в 

равнините и в планинския до алпийския пояс и 6240 Субпанонски степни тревни 

съобщества, които са с обща оценка на състоянието в зона „Река Янтра” (BG0000610) - 

Неблагоприятно – незадоволително и Неблагоприятно-лошо състояние. 

 

Мярка 6.2.7. В част „Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Горна 

Оряховица” в Окончателния проект на ОУП да бъде въведен индивидуален 

ограничителен режим в имоти №№ 57217.60.2, 57217.60.157 и  57217.60.5, северно от с 

Поликраище, а именно: „Забрана за изсичане на дървета на възраст над 60 години”. 

Цел на предложената мярка: 

Опазване на потенциално местообитание на целеви горски видове прилепи. 

Максимално запазване на характеристиките на местообитанието на 5194 Смок (Elaphe 

sauromates) и 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna). 

Мотиви за предложената мярка: 

В посочените имоти се намират единични дървета във фаза на старост, 

предимно дъб, предоставящи особено благоприятни условия за дневни убежища на два 

целеви вида прилепи: 1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) и 1308 Широкоух 

прилеп (Barbastella barbastellus). Евентуалното изсичане на дърветата ще доведе до 

унищожаване на това потенциално местообитание. Повишаване благоприятното 

състояние на тези видове в защитената зона. 

 

Мярка 6.2.8:  Запазване на дървесната и храстова растителност в обсега на 

напоителните канали, граничещи с територии с допустима промяна на 

предназначението за предимно производствена устр. зона-Пп (имоти 57217.75.2; 

57217.75.1; 57217.58.3; 57217.58.7; 57217.57.2; 57217.57.4; 57217.57.5; 57217.57.6; 
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57217.57.7; 57217.57.8; 57217.57.9; 40172.3.201; 57217.60.2; 57217.60.157; 57217.60.5; 

57217.60.4;  57217.60.109; 57217.315.467; 57217.315.468) в землището на с. 

Поликраище. 

Цел на предложената мярка:  

Запазване на площта на потенциално местообитание на целеви видове 

земноводни. Предотвратяване на бариерен ефект при урбанизация на планираните УЗ. 

Мотиви за предложената мярка:  

Запазването на дървесната и храстова растителност в обсега на напоителните 

канали и по границите на посочените имоти, ще осигури както свързаност на 

местообитанията на целеви видове земноводни в ЗЗ 1188 Червенокоремна бумка 

(Bombina bombina), 1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegatа), 1220 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), така и поддържане на добра 

хранителна база. 

 

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие 

върху защитените зони, включително нулева алтернатива. 

 

Предварителният проект на ОУП на община Горна Оряховица не разглежда 

различни алтернативи за отделните елементи и устройствени зони. При направения 

анализ на очакваните въздействия върху предмета и целите на защитените зони се 

установи, че част от елементите на ОУП могат да окажат ниско по степен въздействие 

върху видове животни и върху природни местообитания. Снижаването на това 

въздействие до незначителна степен или неговото цялостно премахване е възможно при 

прилагане на мерки, които са и алтернативно решение, подробно аргументирано в т. 6 

на настоящия Доклад, засягащо отпадане на устройствени зони или части от тях, които 

трайно биха променили или отнели площи от потенциални местообитания на целеви 

видове и природни местообитания.  

Алтернативи по отношение на новопроектираните елементи и устройствени 

зони в плана. 

Със смекчаващите мерки в ДОСВ предлагаме алтернативни решения за запазване 

състоянието на типове природни местообитания, попадащи в границите на 

новопроектирани устройствени зони: 

- Предлагаме да отпаднат от ОУП на община Горна Оряховица имоти с №№ 

57217.315.467, 57217.315.468, в земл. на с. Поликраище, които са предвидени за 

територия с допустима промяна на предназначението, като по този начин  ще се запази 

природно местообитание 6240 Субпанонски степни тревни съобщества, което бе 

потвърдено при теренните поручвания. 

- Предлагаме да отпадне от ОУП на община Горна Оряховица имот с № 

57217.58.3, в земл. на с. Поликраище, който по опорен план е пасище, мера и е 

предвиден за Територии с допустима промяна на предназначението за предимно 

производствена устройствена зона (Пп), като по този начин  ще се запази природно 

местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), което бе потвърдено 

при теренните поручвания. 

Алтернативи по отношение застрояване на устройствените зони. 

На този етап предлагаме алтернативни решения относно устройствените зони и 

прилагането на предварителен проект на ОУП на община Горна Оряховица, 
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представени в т. 6 от ДОСВ, като мерки, намаляващи въздействието върху 

местообитанията и видовете в ЗЗ. 

Алтернативи по отношение запазване на ландшафтни елементи в 

устройствените зони. 

Предлагаме и алтернатива относно запазване на ландшафтни елементи 

представени в т. 6 от ДОСВ, като мерки, намаляващи въздействието върху 

местообитанията и видовете в ЗЗ. 

Алтернатива по местоположение 

Като алтернатива по местоположение предлагаме забрана за застрояване, 

отъпкаване, изсичане на растителността или друг тип антропогенно въздействие в 

североизточната част на имот № 40172.310.291 в земл. на с. Крушето, между 

географски координати 42.24204N & 25.69183E, 42.24202N & 25.69224E, 42.24248N & 

25.69233E  и 42.24253N & 25.69192E (Фиг. 6.1). Мотивите за тази алтернатива са 

изложени в т. 6 на настоящата оценка. 

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 е съвместима с целите на опазване на защитените зони. 

Състоянието на местообитанията и на видовете при нулевата алтернатива е достатъчно 

добро, за да не зависи поддържането или подобряването му от нито една от дейностите 

предвидени в реализацията на устройствените зони. Очаква се поддържането на 

доброто екологично състояние на видовете и засегнатите местообитания при 

нереализиране на отделните елементи на ОУП.  

При нулева алтернатива състоянието на природните местообитания и популации 

на растителни видове, нама да бъдат променени. Очаква се добро развитие на 

популациите и местообитанията при нереализиране особено на устройствените зони за 

застрояване и някои предвидени елементи на зелените системи извън населените места. 

Развитието на фауната при нулева алтернатива ще има подобен на растителността 

ход, като основно деградационните процеси ще протичат в открити територии, 

неизползвани по предназначение дълго време. За гръбначната фауна нулевата 

алтернатива е с положителен ефект, предвид по-ограниченото човешко присъствие, 

главно по време на строителството и липсата на дразнителите шум, светлина и др.  

От направената оценка става ясно, че елементите засягащи защитените зони ще 

окажат слабо негативно въздействие върху видове животни и техните местообитания, 

като прилагането на смекчаващи мерки описани в т. 6 от ДОС е задължително. 

Компенсиращи мерки не са наложителни.  

 

8. Картен материал с местоположението на УЗ на плана, спрямо защитените 

зони и техните елементи. 

Като приложение е представен Общия устройствен план на община Горна 

Оряховица и засегнатите от УЗ, защитени зони. 

 

  9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно 

критериите по чл. 22 на Наредбата 

Заключенията за степента на отрицателно въздействие върху защитените зони са 

съобразени с изискванията и критериите на чл. 22 от Наредбата за условията и реда за 
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извършване на оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони. 

Предварителният проект на Общия устройствен план на община Горна 

Оряховица няма да повлияе и промени целостта на защитените зони от Националната 

екологична мрежа. Предвидените дейности не са в противоречие с целите на опазване 

на защитените зони.  

Предварителният проект на Общия устройствен план на община Горна 

Оряховица засяга единствено територията на защитена зона “Река Янтра” (BG0000610) 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Териториите с общо предназначение, както съществуващи, така и 

новопредложени устройствени зони, от ОУП на община Горна Оряховица, които могат 

да окажат потенциално въздействие върху защитена зона за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна „Река Янтра“ (BG0000610), засягат 0,48 % от 

площта на зоната. 

Предложените смекчаващи мерки гарантират, че в резултат от изпълнението на 

ОУП на община Горна Оряховица, няма да бъде повлияно благоприятното 

природозащитно състояние на природните местообитания, на местообитанията и 

популациите на видовете, представляващи предмет на опазване в ЗЗ „Река Янтра“ 

(BG0000610). 

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие 

върху картирано природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с 

растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition в ЗЗ „Река Янтра“ 

(BG0000610) ще бъде сведено до 0,28 %. Кумулативният ефект с инфраструктурните 

проекти в границите на ЗЗ ще достигне 0,53% от площта на местообитанието. 

 С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие 

върху картирано природно местообитание 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion 

rubri и Bidention p.p.  в ЗЗ „Река Янтра“ (BG0000610) ще бъде сведено до 0 %. Няма да 

има кумулативен ефект с инфраструктурните проекти в границите на ЗЗ. 

 С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие 

върху картирано природно местообитание 6240 Субпанонски степни тревни 

съобщества  в ЗЗ „Река Янтра“ (BG0000610) ще бъде сведено до 0 %.  

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие 

върху картирано природно местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи 

треви в равнините и в планинския до алпийския пояс в ЗЗ „Река Янтра“ (BG0000610) 

ще бъде сведено до 0,02%. Кумулативният ефект с инфраструктурните проекти в 

границите на ЗЗ ще достигне 0,29% от площта на местообитанието. 

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие върху 

картирано природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови 

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

ЗЗ „Река Янтра“ (BG0000610) ще бъде сведено до 0 %. Няма да има кумулативен ефект 

с инфраструктурните проекти в границите на ЗЗ. 

 

 С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие 

върху картирани местообитания на бозайници (включително прилепи), земноводни 

влечуги, безгръбначни и риби в защитената зона ще бъде сведено до минимално. 

 

Въз основа на критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС и от направените 

изводи върху местообитанията и видовете животни, предмет на опазване в ЗЗ 

BG00000610 “Река Янтра” по Директива 92/43 заключението е следното: 
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При изпълнението на всички предложени мерки (т. 6 от ДОС) и нормативно 

установени режими, както и след отразяване и приемане измененията и 

поправките в предварителния проект на ОУП на община Горна Оряховица, 

прилагането на плана няма да окаже значително въздействие върху целостта и 

природозащитните цели на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” по Директива 

92/43 ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 

При вземане предвид на гореизложеното считаме че след нанесените 

промени, съгласно изискванията на настоящия ДОС, предварителния проект на 

ОУПО на община Горна Оряховица е съвместим с предмета и целите на опазване 

на защитените зони.  

 

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни 

компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът 

на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от 

реализирането на плана, програмата и проекта или от реализирането и 

експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго 

алтернативно решение. 

Няма 

 

11. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и 

оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на 

необходимата информация. 

При изготвянето на оценките са ползвани нормативни документи - Закона за 

опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за 

защитените територии, 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, както и произтичащите от тях 

нормативни документи – правилници, наредби и др. Ползвани са и Червената книга на 

Република България, „Атлас на гнездящите птици в България”, Стандартни формуляри 

за специални защитени зони (СЗЗ), предложени и одобрени зони от значение за 

общността (ЗЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ) - BG0000610 „Река 

Янтра”, BG0000213 „Търновски височини”, BG0000609 „Река Росица” и BG0000231 

„Беленска гора”, Данни по проект “Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза I“, предоставени от МОСВ, 

актуална научна литература и литературни източници и данни за района, включително 

и непубликувани материали и наблюдения на авторите. Проведен е оглед и теренни 

наблюдения в района на община Горна Оряховица и защитените зони през септември и 

октомври 2020 г, както и през м. юни 2021 г и наблюдения на авторите през 

предходните години. 

За оценка състоянието на животинския свят са използвани основни методи и 

подходи за преки теренни изследвания на бозайниците и птиците. Това са маршрутния 

или трансектен метод (Line transects) и методът на точковото броене (Point counts) 

(Bibby et al., 1992). Всеки от тях има определени предимства и зависи от поставените 

цели и характера на местността. При трансектния обход на района са регистрирани 

както следи от активността на видовете, така и техните убежища и потенциални 

местообитания. 
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Изготвен е кратък списък на разпространените висши растения, като основен 

акцент е отделен на консервационно значимите видове. Фитоценотично описание се 

извършва по метода на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff & van der Maarel 

1973).  

Според седем-степенната скала на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff & 

van der Maarel 1973): r – видът е представен от единичен индивид; + - видът е рядък с 

ниско обилие и покритие до 5%; 1 – обилно но с покритие по-малко от 5%; 2 – видът е с 

обилие и покритие от 5 до 25%; 3 – видът е с обилие и покритие от 25 до 50%; 4-видът е 

с обилие и покритие от 50 до 75%; 5 – видът е с обилие и покритие от 75 до 100%. 

Пробните площадки се поставят в хомогенни и представителни за растителните 

съобщества участъци. В европейската фитоценология липсва общоприето 

стандартизиране на размера на пробните площадки в зависимост от растителността, 

която се изследва (Dengler et al. 2009). Приема се, че размерът на пробната площадка, 

трябва да е “минималната територия за проявление на растителното съобщество” 

(minimal area), т.е. най-малката територия, в която се срещат всички видове 

разпространени в него или поне 90 % от тях. 

Размерът на пробните площадки е стандартизиран според Chytrý & Otýpková 

(2003), като за тревните съобщества е 16 m
2
 и 100 m

2 
за горски съобщества. 

В случаите когато има ясен доминиращ вид в съобществото той също е посочен. 

Специално внимание е отделено на оценката на антропогенното въздействие, което е 

оценявано в зависимост от навлизането на рудерални видове, замърсеността с битови 

отпадъци, отдалечеността от селища, сметища и др.  

При теренните изследвания са установени типове природни местообитания и 

видове, предмет на опазване в защитените зони.  

 

Взети са предвид и резултатите относно природните местообитания и видове 

картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ за защитените зони. 

По време на камералната работа е проучена публикуваната информация, 

разглеждаща флористичното и фаунистично разнообразие в границите на защитените 

зони. 

Като част от камералната фаза са определении събраните при теренните 

проучвания растения. Определянето на висшите растения (без мъховете) следва 

Делипавлов & Чешмеджиев (2003). Местообитанията от Директива 92/43/EEC (1992) са 

определени в съответствие с Interpretation Manual of European Habitats (2007), 

Кавръкова и др. (2009) и Законът за биологичното разбооразие (2007).  

При теренните проучвания на природно местообитание 6210 *Полуестествени 

сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни 

местообитания на орхидеи) е проучено и разпространението на орхидеи в границите на 

картираните полигони. Проучванията не показаха наличието на орхидеи към момента, в 

който полигоните бяха посетени на терен. Въпреки това екологията и физиологичните 

характеристики на орхидеите в страната показват определена цикличност на развитие 

през различните вегетационни сезони. Поради това при разглеждането на 

въздействието на проекта на ОУП върху полигоните на местообитанието в ЗЗ сме го 

разглеждали, като приориотетно, поради което навсякъде в текста след кода на 

местообитанието е сложена *. 
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13. Документите по чл. 9, ал. 2 и 3 – представяме: 

 Копия от диплома за завършено висше образование и специалност; 

 Служебна бележка за трудов стаж; 

 Декларации за обстоятелствата по чл. 9, ал.1, т. 4-7 от 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 - ПМС № 201 от 31.08.2007 г., Обн. ДВ. бр.73 

от 11 Септември 2007 г. 
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