
 
 

1

Доклад 
за оценка на степента на въздействие на  

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА 
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

върху защитените зони от  
Националната екологична мрежа 

 

 
 

 
 
 

2016 г. 



 
 

2

1. Анотация на Общия устройствен план на общината (ОУПО). 
Характеристика на предвижданите дейности. Информация за контакт с 
възложителя. 

 
1.1. Анотация на ОУПО.  

 ОУПО на община Берковица се изработва с цел създаване на оптимална 
териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно 
устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и 
антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и 
интегрирано развитие на общината. 

Общият устройствен план на община Берковица очертава пространственото 
развитие на общината за период от 20 г., чрез определяне на основното и 
преобладаващото предназначение, режимите на устройство, правилата и нормативите 
за прилагането на плана, изискванията към подробните устройствени планове и 
планирането на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура. 

Община Берковица е разположена в планинската и полупланинската част на 
Северозападна България, която е част от Западна Стара планина. Територията се 
характеризира с голямо разнообразие от релефни форми - релефът може да се 
характеризира като равнинен, хълмисто-равнинен, хълмисто-ридов до типично 
планински. Най-високата точка за общината е връх Ком е 2016 м, а най-ниската точка е 
в с. Боровци - 250 м. Средната и надморската височина е около 450 м, като гр. 
Берковица е разположена на надморска височина 405 м. 

В териториалния обхват на Община Берковица се включват 20 населени места: 1 
град - общински център (гр. Берковица) и 19 села. Общата площ на урбанизираните 
територии е 12,78 км2 или 2,75 % от общата площ на общината, която възлиза на 464,66 
км2. Населените места са възникнали сравнително равномерно в границите на 
общината като такива липсват в най-южните части с оглед планинския характер на 
територията. Общинският център и единствен град (Берковица) се намира в южната 
централна част от територията и е разположен в подножието на Западна Стара планина, 
в югозападния край на Берковската котловина. Землището му се простира в югозападна 
посока като голяма част от него е заето от територии на Предбалкана и Стара планина. 

 
1.2. Характеристика на предвижданите дейности. Устройствено планиране 

на територията. 
   
 1.2.1. Извънселищни територии. 
 Определянето на общото (преобладаващото) предназначение на извънселищните 
територии изхожда от фактическия начин на земеползване, характеристиките на 
основните ресурси  и изискванията за тяхното опазване, действието на режими за 
особена териториално-устройствена защита и актуалното състояние на елементите на 
функционалните системи, чрез прилагане на номенклатурата на Наредба № 7 на МРРБ 
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 
зони.  
 
 1.2.1.1. Земеползване и устройство на територията със земеделски земи. 

Земеделските земи в община Берковица са 207,31 км2 (20 731 ха), като обхващат 
44,61 % от общата площ на териториалната единица. 

Обработваемите земи са 140,52 км2 (14 052 ха) или 30,24 % от площта на 
общината. Тези земи се разделят на две основни подразделения, в зависимост от 
отглежданите култури: обработваеми земи - ниви и обработваеми земи - трайни 
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насаждения. Териториите от първия вид обхващат 129,75 км2 (12 975 ха) или 92,3 % от 
всички обработваеми земи. 

Трайните насаждения са 10,77 км2 (1 077 ха) или 7,7 % от земеделските земи. 
Необработваемите земи са 66,79 км2 (6 679 ха), което са 32,22 % от всички 

земеделски земи и 14,37 % от цялата територия на община Берковица. В тази 
категоризация на земите се включват пасища, скатове, дерета, оврази и други. Най-
много такива земи се намират в западните, централни и източни части от общината, 
като с най-голям процент необработваеми земи са землищата на селата Лесковец, 
Котеновци, Костенци, Бокиловци, Песочница и Ягодово. 

Земеделските територии, според проектното предложение, намаляват с 395 ха от 
20 731 до 20 336 ха, като те обхващат 43,76 % от цялата площ на общината. В тези 
терени са включени и необработваемите земи, които са част от земеделския фонд. 
  
 1.2.1.2. Земеползване и устройство на горските територии 

Горският фонд в община Берковица се стопанисва от Регионална дирекция по 
горите „Берковица”.  

Площта на горските територии в община Берковица е 220,05 км2 (22 005 ха) или 
47,36 % от цялата и площ. В това число се включват както следва: гори – 219,22 км2 
(99,62 %) и горски земи – 0,83 км2 или едва 0,38 % от този вид територии. 

Най-големите горски масиви са разположени предимно в южните части от 
общината, в които се включват Предбалкана и част от Западна Стара планина. Тези 
масиви обхващат основно територии, попадащи в землищата на град Берковица и 
селата Бързия и Черешовица. 

Разпределението на горите според целите, за които се използват е както следва: 
дървопроизводителни горски територии – 71,53 км2, широколистни гори – 69,41 км2, 
залесени горски територии и пасища – 68,11 км2, иглолистни гори – 4,15 км2, за 
нуждите на горското стопанство – 0,31 км2, нискостеблени дървесни видове – 0,3 км2 и 
недървопроизводителни гори – 0,23 км2. Горите в землищата на Берковица и 
Черешовица са изцяло за дървопроизводителни цели, докато тези в северозападните 
села (Котеновци, Лесковец, Бистрилица) са само залесени горски територии и пасища. 
Широколистните видове пребладават южно от село Бързия.  

Проектът на ОУПО предвижда намаляване на площта на горските територии в 
общината с 30 ха от 22 005 на 21 975 ха, като тази стойност представлява 47,29 % от 
общата територия на община Берковица. Тази промяна се дължи на новите територии 
предвидени за курортна устройствена зона и допълнител функции относно проекта 
„Берковски Балкан”, където е невъзможно да се избегне тази промяна спрямо 
технологични причини. 
  

1.2.1.3. Устройство на водни обекти. 
 Водните обекти, попадащи в границите на община Берковица заемат площ от 
10,96 км2 (1096 ха) или 2,36 % от общата територия на административната единица. По-
значимите водни течения са реките Бързия и Златица. Те водят началото си от южната 
част на територията като р. Златица се образува от няколко малки реки, извиращи от 
северните склонове на Берковска планина, част от Западна Стара планина, а р. Бързия 
води началото си от вр. Тодорини кукли, който е най-високата част на планината 
Козница. Основната посока на течението на всички реки в общината е юг-север с оглед 
на геоморфоложките дадености на територията. 

ОУПО осигурява устройствени условия за опазване на водните течения, в т.ч. 
суходолията, водните площи и съхраняване на средовите характеристики на 
непосредствените им крайбрежия,  като: 
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- запазва посочените обекти като елемент на физическата структура на общинската 
територия;  

- отразява защитните режими за онези от тях, които са обхванати в екологичната 
мрежа Натура 2000, като не предвижда допълнителна урбанизация на 
прилежащите им територии, респ. строителната намеса. 
ОУПО запазва всички естествени обраствания - зелени структури в обхвата на 

принадлежащите земи на реките и принадлежащите земи на водохранилищата по 
смисъла на Закона за водите и предвижда тяхното опазване, доколкото не 
възпрепятстват естествения отток, и поддържане при бъдещото управление на 
устройствения процес. 

При поддържането и доизграждането на структурите, е необходимо да се 
съблюдават следните изисквания: 
- при подмяната на съществуващото или при ново озеленяване да се ползват 

растителни видове, идентични с естествените за мястото; 
- да не се засаждат дървета в най-ниската разливна крайречна тераса (в зависимост 

от хидроложки проучвания за високи води с обезпеченост веднъж на 50 години);  
- да не се залесяват ивиците от влажни крайречни ливади с тревна растителност. 
- край другите водни обекти (язовири, рибарници, водоеми) е допустимо само 

изграждане на сгради и съоръжения, свързани с поддържането и ползването им, 
според основното им (стопанско) предназначение – напояване, рибовъдство и пр.; 

- всички  устройствени и строителни инициативи, респ. свързаните с тях планове и 
проекти, засягащи водните течения, водните площи и непосредствените им 
крайбрежия се процедират при стриктно спазване на законоустановените 
процедури, отнасящи се до санкцията на  компетентните органи (РИОСВ, 
Басейнова дирекция) и се съобразяват с Плана за управление на речните басейни в 
Дунавски район. 
 
1.2.1.4. Устройство на нарушени територии. 
Под дефиницията нарушени територии се разбират териториите за 

възстановяване и рекултивация като това в случая са унищожени орни земи от 
промишлени предприятия и най-вече кариери за суровини, използвани в 
строителството и промишлеността, добивани в скални масиви. Общата им площ 
възлиза на 0,1 км2 (10,1 ха) или едва 0,002 % от общата територия на община 
Берковица. Най-голяма част от имотите за рекултивация са разположени на запад от 
град Берковица. 
  

1.2.2. Урбанизирани територии. 
Съществуващите урбанизирани терени са 2,75 % от територията на общината, 

които обхващат 1 град и 19 села, както и дисперсно разположени жилищни постройки 
извън границите на населените места. 

Общата площ на урбанизираните територии според предвижданията на плана се 
увеличава с 96 ха, от 1 612 до 1 708 ха. Тази стойност представлява на 3,68 % от общата 
територия на община Берковица. 
    
 1.2.3. Транспортна инфраструктура. 

Най-високият клас път, който обслужва територията на община Берковица, е 
второкласният път II-81 по направление София-Берковица-Монтана-Лом. Останалите 
пътища от РПМ са трети клас като това са III-812, III-815, III-8104 и малка част от път 
III-1621. 
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Общата дължина на републиканските пътища за територията е 71,79 км. 
Останалите по-значими пътища на територията на общината са междуселищни пътища, 
част от общинската пътна мрежа. Най-много като дължина и площ са 
селскостопанските и горски черни пътища, които обслужват специфичните нужди на 
тези територии. 

Важно значение за общината има ЖП транспорта и по-конкретно ЖП линията 
Монтана - Берковица, която стига до общинския център и прилежащата му гара. 
Трасето е отклонение от линията София - Мездра - Враца - Видин, която е от 
изключителна важност за целия Северозападен район за планиране. 

Общата площ, заета от територии на транспорта е 9,9 км2 (990 ха), което 
съставлява 2,13 % от цялата община. Като основно направление от най-голямо 
значение за разглежданата територия е това в посока север-юг (Монтана-Берковица-
София) с оглед на второкласния път и ЖП линията, които преминават в това 
направление. 
  

1.2.4. Инженерна инфраструктура. 
Общата площ, предвидена за територии с предназначение за функциите на 

техническа инфраструктура, е 72 ха, като тази стойност ще остане непроменена спрямо 
съществуващото състояние и представлява 0,15 % от цялата община. Важно е да се 
отбележи, че се предвижда изграждането на пречиствателна станция на изток от 
землището на град Берковица. 
  

1.2.4.1. Водоснабдяване. 
 За водоснабдяване на населените места от община Берковица са изградени 
следните водоизточници: 
• Речно водохващане „Бачилище” – 2,0 л/с 
• Речно водохващане „Бали Ефенди” – 1,0 л/с 
• Речно водохващане „Шабовица” – 2,0 л/с 
• Извор „Сливашка бара” – 2,0 л/с 
• Извори „Равно буче” – 1,0 л/с 
• Каптаж „Женска река” – 1,0 л/с 
• Каптаж „Извора” – 2,0 л/с 
• Извор „Бъркачица” – 1,0 л/с 

Състоянието на водоизточниците е добро, имат разрешително за водоползване 
от БДУВ – Плевен, учредени са и санитарно-охранителни зони (СОЗ). 

Хидровъзел “Среченска бара“ се намира в землището на с. Ягодово. Той се 
използва за питейно – битово водоснабдяване и е първа категория като водоснабдява 
градовете Монтана, Враца, Мездра, Берковица, Вършец и още 25 по-малки селища в 
областите Монтана и Враца.  
  

1.2.4.2. Канализация. 
 В община Берковица канализационна мрежа има изградена само в гр. Берковица 
– 46,2 км, което е 70 % от уличната мрежа. В града има почти изцяло изградена 
канализационна мрежа. Всички съществуващи канали заустват директно в коритото на 
р. Раковица и Берковска река, явяващи се притоци на река Бързия. Състоянието е 
сравнително добро, има участъци, които подлежат на реконструкция, поради 
несъответствие на диаметрите. 

Степента на завършеност на канализационната мрежа в гр. Берковица е 35 %, а 
на оползотворяване е 58 %. По официални данни на „ВиК” ЕООД гр. Берковица 
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степента на изграденост на канализационната мрежа в гр. Берковица е 78 %, а степента 
на присъединеност на населението към системата е 75 %. 

Утвърден е изборът на площадката на бъдещата ПСОВ на гр. Берковица. Тя е 
предвидена в поземлен имот 03928.52.43, местност „Калешница”, землището на гр. 
Берковица. Намира се близо до общинския път Берковица - Мездра, на брега на р. 
Раковица. Големината на площадката е общо 19 450 м2. 
  

1.2.4.3. Електроснабдяване. 
Електроснабдяването на община Берковица се осъществява от националната 

електроенергийна система на страната посредством една трансформаторна подстанция 
110/20 кV, разположена на територията на общината. Към подстанция Берковица са 
включени и водноелектрическите централи от каскада „Петрохан”. Изградената мрежа 
средно напрежение (СН) е с дължина 175 км, като основните изводи са в добро 
техническо състояние, но някои от отклоненията се нуждаят от ремонт. 

Населените места се обслужват от 91 броя трансформаторни поста с обща 
инсталирана мощност 25 223 кVА.  

Изградената електропроводна и електроразпределителна мрежа осигурява 
достатъчна сигурност и оперативност в захранването на всички селища. 
 Община Берковица има Общинска програма по енергийна ефективност за 2013г., 
която цели реализиране на мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на 
сградния фонд в общината, оптимизиране работата на уредбите за външно осветление, 
както и провеждане на целенасочени и последователни информационни и 
мотивационни дейности сред населението на общината и представителите на бизнеса, 
целящи запознаването им с Енергийната стратегия на Република България и 
предимствата от използване на ВЕИ. 

 
1.3. Информация за контакт с възложителя. 
Възложител: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
Адрес: Област Монтана, Община Берковица, гр. Берковица 3500,  
Площад „Йордан Радичков“ № 4 
Кмет: Милчо Доцов 
Централа: 0953/88927  
Факс: 0953/88405  
 
 
2. Описание на характеристиките на други планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или 
одобряване, които в съчетание с оценявания ОУПО могат да окажат 
неблагоприятно въздействие върху защитените зони (ЗЗ).  
 

2.1. Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна „Западна Стара планина и Предбалкан” (BG0001040). 

 
А) Информация от РИОСВ – Монтана (Решение за предоставяне на информация 

№ ЗДОИ-2/25.02.2015 г.) и актуални данни от регистрите на процедурите по ОВОС и 
ЕО, поддържани на електронната страница на МОСВ. 

Според наличните данни, плановете, програмите, проектите и инвестиционните 
предложения, които са одобрени в границите на защитената зона и могат да ангажират 
площи от нея, заемат обща територия от 2 570,412 дка в рамките на зоната. В 
направената калкулация не са включени лесоустройствените планове и програми, 
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горскостопанските планове и залесяванията на неземеделски земи, тъй като те 
практически не отнемат площи от защитената зона. Не са включени и следните 
инвестиционни предложения: благоустрояване на пещери, изграждане на 
канализационни мрежи в урбанизираните територии на населените места, ремонт на 
съществуваща инфрастуктура, укрепване на речните брегове в населените места, 
инвестиционни предложения за модернизация на съществуващо производство, 
изграждане на парк за отдих и развлечения, изграждане на многофункционален спортен 
център с реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с 
покрит плувен басейн в гр. Вършец, изграждане на посетителски център, изграждане и 
възстановяване на комплекс „Белоградчишка крепост“, изграждане на етно център в 
село Върбово, изграждане на жилищни и хотелски сгради в регулационните граници на 
с. Праужда, изграждане на кравеферма с мандра в регулационните граници на с. 
Боровица, реконструкция на съществуващо рибно стопанство, изграждане на тръбен 
или шахтов кладенец, изграждане на система за капково напояване на съществуващи 
лозови масиви, както и инвестиционните предложения, за които няма площни данни. 

В територията на ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” са одобрени 
следните, по-значими, инвестиционни предложениия, които биха могли да имат 
кумулативно въздействие: 

- Изграждане на допълнително водохващане на река Голяма Люта, приток на 
река Лом, и слабоснабдителен деривационен канал, който свързва водохранилището с 
изграденото и намиращото се в експлоатация водохранилище на река Равна (Бърза) за 
МВЕЦ „Флеш“; 

- Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни 
инфраструктурни съоръжения на река Копиловска Огоста, за предотвратяване на 
наводнения на територията на с. Копиловци, на река Дългоделска Огоста, за 
предотвратяване на наводнения на територията на с. Говежда и с. Дълги Дел, общ. 
Георги Дамяново; 

- Изграждане на ваканционно селище в землището на с. Чифлик, община 
Белоградчик, с площ 10,8 дка; 

- Изграждане на ресторант и паркинг в землището на с. Чифлик, община 
Белоградчик, с площ 2,228 дка; 

- Изграждане на атракционен парк „Приключенци“ в землището на гр. 
Чипровци, община Чипровци, с площ 15,65 дка; 

- Разработка на находище “Зъбера 2” и добив на варовик - подземни богатства, 
разположено в землището на село Белотинци, община Монтана, с площ от 81,181 дка; 

- Добив и преработка на диабази и гранодиорити до трошен камък /фракция/ за 
строителни материали от находище „Лещака“, землище на с. Раковица, общ. Макреш, с 
площ от 233,900 дка; 

- Добив на варовик - строителни материали от находище „Долна Вереница“, 
землище на с. Д. Вереница, общ. Монтана, с площ от 248,724 дка; 

- Разработване на находище за строителни материали – варовици – „Лома – 1“, 
землище на с. Плешивец, общ. Ружинци и землище на с. Яньовец, общ. Димово, с 
концесионна площ от 390,138 дка; 

- Създаване на биологично ябълково насаждение в землището на с. Средогрив, 
община Чупрене, с площ 88,815 дка; 

- Създаване на трайни насаждения и изграждане на система за капково 
напояване в землището на с. Ягодово, община Берковица; 

- Създаване на трайни насаждения от орехи в землището на с. Крачимир, община 
Белоградчик, с площ 58,275 дка; 
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- Създаване на лозово насаждение от винени сортове и напоителна система за 
капково напояване в землището на с. Гаганица, община Берковица, с площ 946,833 дка; 

- Строителство на селскостопански обекти в землището на с. Превала, община 
Чипровци, с площ 14,257 дка; 

- Изграждане на вилно селище в землището на гр. Вършец, с площ 1,79 дка; 
- Създаване на сливова градина в землището на с. Търговище, общ. Чупрене, с 

площ 302,880 дка; 
- Изграждане на селскостопанска сграда в землището на с. Гюргич, община 

Ружинци, с площ 1,482 дка; 
- Създаване и отглеждане на арония в землището на с. Бързия, община 

Берковица, с площ 74,411 дка; 
- ПСПВ и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бързия, с площ около 

80 дка; 
- Реконструкция на път IV-81029, гр. Берковица; 
- Депо за временно съхранение на наноси от изравнител „Клисура“ в землището 

на с. Бързия, община Берковица, с площ 2,3 дка; 
- Депо за временно съхранение на наноси от изравнител „Остра чука“ в 

землището на с. Бързия, община Берковица, с площ 0,5 дка; 
- ПУП-ПРЗ в землището на с. Бързия, община Берковица, с площ 16,266 дка. 
 
Б) Информация от РИОСВ – София (указание изх. № 26-00-1747/16.03.2015 г. на 

РИОСВ – София за достъпна информация от електронната страница на инспекцията). 
Според достъпните данни от електронната страница на РИОСВ – София, 

плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения, които са одобрени 
в границите на защитената зона и могат да ангажират площи от нея, заемат обща 
територия от 289,07 дка в рамките на зоната. В направената калкулация не са включени 
горскостопанските програми, технологичните планове за залесяване и план – 
извлеченията за промяна вида на сечта, тъй като те практически не отнемат площи от 
защитената зона. Не са включени и следните инвестиционни предложения: подмяна на 
уличното осветление в общ. Своге, изграждане на лека туристическа инфраструктура, 
поставяне на информационни табели, изграждане на център за размножаване на 
сухоземни костенурки, както и инвестиционните предложения, за които няма площни 
данни.  

В територията на ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” са одобрени 
следните, по-мащабни, инвестиционни предложениия, които биха могли да окажат 
кумулативно въздействие: 

- Добив на строителни материали - метаморфозирани базалтоиди и техни 
продукти от находище „Бов Запад“, землища на с. Заноге и с. Заселе, община Своге, с 
концесионна площ от 248,625 дка – инвестиционното предложение засяга 137 дка от 
природно местообитание 91М0 “Балкано–панонски церово–горунови гори”; 

- Изземване на наносни отложения до 8000 куб. м годишно от воден обект р. 
Искър, в участък на територията на общ. Своге, с обща площ около 10 дка. 

Съгласуваните горскостопански програми и план – извлеченията за промяна 
вида на сечта засягат следните типове природни местообитания: 

- 9150 “Термофилни букови гори“  – засегнати са общо 0,22 % от площта на 
местообитанието в зоната; 

- 91W0 “Мизийски букови гори“  – засегнати са общо 0,02 % от площта на 
местообитанието в зоната;  

- 91М0 ”Балкано – Панонски церово – горунови гори”  – засегнати са общо 
0,043 % от площта на местообитанието в зоната; 
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- 9170 “Дъбово - габърови гори от типа Galio Carpinetum” – засегнати са 
общо 0,07 % от площта на местообитанието в зоната; 

- 9130 “Букови гори от типа Asperulo Fagetum” – засегнати са общо 0,06 % 
от площта на местообитанието в зоната. 

 
В) Информация от МОСВ (Решение за предоставяне на информация № ЗД-

24/06.03.2015 г.) и актуални данни от регистрите на процедурите по ОВОС и ЕО, 
поддържани на електронната страница на МОСВ. 

Според наличните данни, в територията на цялата защитена зона са одобрени 
следните инвестиционни предложения: 

- Добив на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище 
„Орешец“ в землищата на с. Орешец и с. Бела, общ. Димово, Обл. Видин, с площ от 
500,088 дка. Не се засягат природни местообитания и местообитания на дивата флора и 
фауна, които представляват предмет на опазване; 

- Изграждане на състезателна и туристическа ски-писта – 1 и пътническа въжена 
линия хижа „Ком” – вр. Среден Ком в СТК „Берковски Балкан” – граничи със 
защитената зона, без да я засяга; 

- Добив на строителни материали – диабази от находище „Тери“, землища на с. 
Ошане и с. Струиндол, общ. Белоградчик, Обл. Видин. Концесията засяга 290,691 дка 
от защитената зона, като за срока на експлоатация от тях ще бъдат усвоени 127 дка. Не 
се засягат природни местообитания и местообитания на дивата флора и фауна, които 
представляват предмет на опазване; 

- Модернизация на железопътна линия София – Видин. Не се засягат природни 
местообитания и местообитания на дивата флора и фауна, които представляват предмет 
на опазване; 

- Път I-1 в участък от км 102+060 до км 114+512,20 – Обходен път на гр. 
Монтана. Не се засягат природни местообитания и местообитания на дивата флора и 
фауна, които представляват предмет на опазване;  

- Изграждане на III Етап - МВЕЦ „Бов-юг“, МВЕЦ „Бов-север“, МВЕЦ 
„Левище“ и МВЕЦ „Габровница“ от „Каскада „Среден Искър – 9 МВЕЦ“, в 
територията на общ. Своге и общ. Мездра. Не се очакват значителни отрицателни 
въздействия върху природните местообитания и местообитанията на дивата флора и 
фауна, които представляват предмет на опазване; 

- Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин –Враца“ от км 3+757 до км 140+008. 
Одобрени са и четири броя регионални генерални планове за водоснабдяване и 

канализация на обособената територия на „ВиК“ ООД – гр. Монтана, „ВиК“ ООД – гр. 
Берковица, „ВиК“ ООД – гр. София и „ВиК“ ООД.  

Съгласувани са следните работни проекти за търсене и проучване на полезни 
изкопаеми (за които няма данни, дали са последвани от инвестиционни предложения за 
добив на полезни изкопаеми): 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на метални полезни 
изкопаеми в площ „Средогрив“, общ. Белоградчик и общ. Макреш, Обл. Видин, с 
размер 70,12 кв. км; 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на метални полезни 
изкопаеми в площ „Горни Лом“, общ. Чупрене, Обл. Монтана и общ. Чипровци, Обл. 
Видин, с размер 44,6 кв. км; 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на строителни 
материали в площ „Зъбера“, землището на с. Белотинци, общ. Монтана, Обл. Монтана, 
с размер 0,12 кв. км; 
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- Работен проект за проучване на технологични отпадъци от 
въгледобивната дейност и преработката на въглища в площ „Стакевци“, с. Стакевци, 
общ. Белоградчик, Обл. Видин, с размер 0,989 кв. км; 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства – 
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ „Чипровци - запад“, 
землището на с. Железна, с. Мартиново и гр. Чипровци, общ. Чипровци и землището на 
с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, Обл. Монтана, с размер 24,0 кв. км; 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства - 
строителни материали в площ „Чипровец“, землището гр. Чипровци, общ. Чипровци, 
Обл. Монтана, с размер 1,0 кв. км; 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на метални полезни 
изкопаеми в площ „Селски връх“, общ. Макреш и общ. Белоградчик, Обл. Видин, с 
размер 14,250 кв. км; 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на метални полезни 
изкопаеми в площ „Млаката“, землището на с. Копиловци и с. Дива Слатина, общ. 
Георги Дамяново и землището на гр. Чипровци, общ. Чипровци, Обл. Монтана, с 
размер 35,93 кв. км. 

В направената извадка не са включени лесоустройствените проекти, 
горскостопанските планове и ловностопанските планове, тъй като те практически не 
отнемат площи от защитената зона. 

 
В) Обобщение. 
Според известните данни за планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения, които са одобрени и могат да ангажират площи от ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан”, в национален мащаб от защитената зона е заета обща територия 
от 3 650,261 дка. В това число не са включени площите на цялостните работни проекти 
за проучване на подземни богатства, тъй като на крайна фаза – инвестиционно 
предложение, тези площи ще са значително по-малки. При обобщаването на 
резултатите не са взети предвид планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения, които се намират в непосредствена близост до защитената зона, но 
практически не я засягат. Предвид обстоятелството, че практически не отнемат площи 
от защитената зона, при обобщаването не са взети предвид и следните планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения: лесоустройствени планове и 
програми, горскостопански планове и програми, технологични планове за залесяване, 
план – извлечения за промяна вида на сечта, ловностопански планове, залесявания на 
неземеделски земи, благоустрояване на пещери, изграждане на канализационни мрежи 
в урбанизираните територии на населените места, ремонт на съществуваща 
инфрастуктура, укрепване на речните брегове в населените места, инвестиционни 
предложения за модернизация на съществуващо производство, изграждане на парк за 
отдих и развлечения, изграждане на многофункционален спортен център с 
реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен 
басейн в гр. Вършец, изграждане на посетителски център, изграждане и възстановяване 
на комплекс „Белоградчишка крепост“, изграждане на етно център в село Върбово, 
изграждане на жилищни и хотелски сгради в регулационните граници на с. Праужда, 
изграждане на кравеферма с мандра в регулационните граници на с. Боровица, 
реконструкция на съществуващо рибно стопанство, изграждане на тръбен или шахтов 
кладенец, изграждане на система за капково напояване на съществуващи лозови 
масиви, подмяна на улично осветление в общ. Своге, изграждане на лека туристическа 
инфраструктура, поставяне на информационни табели и изграждане на център за 
размножаване на сухоземни костенурки. Съответно, в обобщената справка не са 
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включени и инвестиционните предложения, за които не са предоставени площтни 
данни. Засягането на 3 650,261 дка от защитената зона в национален мащаб 
представлява засягане на 0,17 % от общата й площ.  

В резултат от съгласуваните горскостопански програми и план – извлеченията за 
промяна вида на сечта, са засегнати следните типове природни местообитания: 

- 9150 “Термофилни букови гори“  – засегнати са общо 0,22 % от площта на 
местообитанието в зоната; 

- 91W0 “Мизийски букови гори“  – засегнати са общо 0,02 % от площта на 
местообитанието в зоната;  

- 91М0 ”Балкано – Панонски церово – горунови гори”  – засегнати са общо 
0,3 % от площта на местообитанието в зоната; 

- 9170 “Дъбово - габърови гори от типа Galio Carpinetum” – засегнати са 
общо 0,07 % от площта на местообитанието в зоната; 

- 9130 “Букови гори от типа Asperulo Fagetum” – засегнати са общо 0,06 % 
от площта на местообитанието в зоната. 

 
2.2. Защитена зона за опазване на дивите птици „Западен Балкан” 

(BG0002002). 
 
А) Информация от РИОСВ – Монтана (Решение за предоставяне на информация 

№ ЗДОИ-2/25.02.2015 г.) и актуални данни от регистрите на процедурите по ОВОС и 
ЕО, поддържани на електронната страница на МОСВ. 

По данни от РИОСВ – Монтана, плановете, програмите, проектите и 
инвестиционните предложения, които са одобрени в границите на защитената зона и 
могат да ангажират площи от нея, заемат обща територия от 1 387,907 дка в рамките на 
зоната. В направената калкулация не са включени лесоустройствените планове и 
програми, горскостопанските планове и първичното залесяване на неземеделски земи, 
тъй като те практически не отнемат площи от защитената зона. Не са включени и 
следните инвестиционни предложения: благоустрояване на пещери, ремонт на 
съществуваща инфрастуктура, изграждане на посетителски център, реконструкция на 
съществуващо рибно стопанство, изграждане и възстановяване на комплекс 
„Белоградчишка крепост“, изграждане на комбинирано рибно стопанство за отглеждане 
на европейски сом и шаран в язовир „Мартиново“, изграждане на етно център в село 
Върбово, изграждане на жилищни и хотелски сгради в регулационните граници на с. 
Праужда, изграждане на кравеферма с мандра в регулационните граници на с. 
Боровица, изграждане на тръбен или шахтов кладенец, укрепване на речните брегове в 
населените места, както и инвестиционните предложения, за които няма площни данни. 

В територията на ЗЗ „Западен Балкан” са одобрени следните, по-мащабни, 
инвестиционни предложениия, които биха могли да окажат кумулативно въздействие: 

- Разработка на находище “Зъбера 2” и добив на варовик - подземни 
богатства, разположено в землището на село Белотинци, община Монтана, с площ от 
81,181 дка; 

- Добив на варовик - строителни материали от находище „Долна 
Вереница“, землище на с. Д. Вереница, общ. Монтана, с площ от 248,724 дка; 

- Разработване на находище за строителни материали – варовици – „Лома – 
1“, землище на с. Плешивец, общ. Ружинци и землище на с. Яньовец, общ. Димово, с 
концесионна площ от 390,138 дка; 

- Изграждане на допълнително водохващане на река Голяма Люта, приток 
на река Лом, и слабоснабдителен деривационен канал, който свързва водохранилището 
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с изграденото и намиращото се в експлоатация водохранилище на река Равна (Бърза) за 
МВЕЦ „Флеш“; 

- Изграждане на ваканционно селище в землището на с. Чифлик, община 
Белоградчик, с площ 10,8 дка; 

- Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни 
инфраструктурни съоръжения на река Копиловска Огоста, за предотвратяване на 
наводнения на територията на с. Копиловци, на река Дългоделска Огоста, за 
предотвратяване на наводнения на територията на с. Говежда и с. Дълги Дел, общ. 
Георги Дамяново; 

- Изграждане на ресторант и паркинг в землището на с. Чифлик, община 
Белоградчик, с площ 2,228 дка; 

- Изграждане на атракционен парк „Приключенци“ в землището на гр. 
Чипровци, община Чипровци, с площ 15,65 дка; 

- Създаване на биологично ябълково насаждение в землището на с. 
Средогрив, община Чупрене, с площ 88,815 дка; 

- Създаване на трайни насаждения и изграждане на система за капково 
напояване в землището на с. Ягодово, община Берковица; 

- Създаване на трайни насаждения от орехи в землището на с. Крачимир, 
община Белоградчик, с площ 58,275 дка; 

- Създаване на сливова градина в землището на с. Търговище, общ. 
Чупрене, с площ 302,880 дка; 

- Строителство на селскостопански обекти в землището на с. Превала, 
община Чипровци, с площ 14,257 дка; 

- Изграждане на селскостопанска сграда в землището на с. Гюргич, община 
Ружинци, с площ 1,482 дка; 

- Създаване и отглеждане на арония в землището на с. Бързия, община 
Берковица, с площ 74,411 дка; 

- ПСПВ и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бързия, с площ 
около 80 дка; 

- Реконструкция на път IV-81029, гр. Берковица; 
- Депо за временно съхранение на наноси от изравнител „Клисура“ в 

землището на с. Бързия, община Берковица, с площ 2,3 дка; 
- Депо за временно съхранение на наноси от изравнител „Остра чука“ в 

землището на с. Бързия, община Берковица, с площ 0,5 дка; 
- ПУП-ПРЗ в землището на с. Бързия, община Берковица, с площ 16,266 

дка. 
 
Б) Информация от РИОСВ – София (указание изх. № 26-00-1747/16.03.2015 г. на 

РИОСВ – София за достъпна информация от електронната страница на инспекцията). 
Според достъпните данни от електронната страница на РИОСВ – София, в 

територията на ЗЗ „Западен Балкан” са одобрени следните планове и инвестиционни 
предложениия: 

- Изгаждане на малка водноелектрическа централа на р. Височка в 
землището на с. Комщица, община Годеч; 

- План - извлечения за промяна вида и/или интензивността на сечта; 
- Подобряване на средата на живот в община Своге с подмяна на уличното 

осветление; 
- Рехабилитация на частни общински пътища свързващи населените места с 

пътна мрежа II и III клас в общ. Своге. 
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В) Информация от МОСВ (Решение за предоставяне на информация № ЗД-
24/06.03.2015 г.) и актуални данни от регистрите на процедурите по ОВОС и ЕО, 
поддържани на електронната страница на МОСВ. 

Според наличните данни, в територията на цялата защитена зона са одобрени 
следните инвестиционни предложения: 

- Добив на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище 
„Орешец“ в землищата на с. Орешец и с. Бела, общ. Димово, Обл. Видин, с площ от 
500,088 дка. Инвестиционното предложение няма да има значително отрицателно 
въздействие върху местообитания и популации на видове птици, които представляват 
предмет на опазване; 

- Изграждане на състезателна и туристическа ски-писта – 1 и пътническа въжена 
линия хижа „Ком” – вр. Среден Ком в СТК „Берковски Балкан”, със засегната площ 
94,826 дка в землището на гр. Берковица. Не се засягат местообитания и популации на 
видове птици, които представляват предмет на опазване;  

- Модернизация на железопътна линия София – Видин. Не се засягат 
местообитания и популации на видове птици, които представляват предмет на 
опазване; 

- Път I-1 в участък от км 102+060 до км 114+512,20 – Обходен път на гр. 
Монтана. Не се засягат местообитания и популации на видове птици, които 
представляват предмет на опазване;  

- Изграждане на III Етап - МВЕЦ „Бов-юг“, МВЕЦ „Бов-север“, МВЕЦ 
„Левище“ и МВЕЦ „Габровница“ от „Каскада „Среден Искър – 9 МВЕЦ“, в 
територията на общ. Своге и общ. Мездра. Не се очакват значителни отрицателни 
въздействия върху местообитания и популации на видове птици, които представляват 
предмет на опазване; 

- Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин –Враца“ от км 3+757 до км 140+008. 
Одобрени са и четири броя регионални генерални планове за водоснабдяване и 

канализация на обособената територия на „ВиК“ ООД – гр. Монтана, „ВиК“ ООД – гр. 
Берковица, „ВиК“ ООД – гр. София и „ВиК“ ООД.  

Съгласувани са следните работни проекти за търсене и проучване на полезни 
изкопаеми: 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на метални полезни 
изкопаеми в площ „Средогрив“, общ. Белоградчик и общ. Макреш, Обл. Видин, с 
размер 70,12 кв. км; 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на метални полезни 
изкопаеми в площ „Горни Лом“, общ. Чупрене, Обл. Монтана и общ. Чипровци, Обл. 
Видин, с размер 44,6 кв. км; 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на строителни 
материали в площ „Зъбера“, землището на с. Белотинци, общ. Монтана, Обл. Монтана, 
с размер 0,12 кв. км; 

- Работен проект за проучване на технологични отпадъци от 
въгледобивната дейност и преработката на въглища в площ „Стакевци“, с. Стакевци, 
общ. Белоградчик, Обл. Видин, с размер 0,989 кв. км; 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства – 
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ „Чипровци - запад“, 
землището на с. Железна, с. Мартиново и гр. Чипровци, общ. Чипровци и землището на 
с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, Обл. Монтана, с размер 24,0 кв. км; 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства - 
строителни материали в площ „Чипровец“, землището гр. Чипровци, общ. Чипровци, 
Обл. Монтана, с размер 1,0 кв. км; 
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- Цялостен работен проект за търсене и проучване на метални полезни 
изкопаеми в площ „Селски връх“, общ. Макреш и общ. Белоградчик, Обл. Видин, с 
размер 14,250 кв. км; 

- Цялостен работен проект за търсене и проучване на метални полезни 
изкопаеми в площ „Млаката“, землището на с. Копиловци и с. Дива Слатина, общ. 
Георги Дамяново и землището на гр. Чипровци, общ. Чипровци, Обл. Монтана, с 
размер 35,93 кв. км. 

В направената извадка не са включени лесоустройствените проекти, 
горскостопанските планове и ловностопанските планове, тъй като те практически не 
отнемат площи от защитената зона. 

 
В) Обобщение. 
Според наличните данни за планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения, които са одобрени и могат да ангажират площи от ЗЗ „Западен Балкан”, в 
национален мащаб от защитената зона е заета обща територия от 1 982,821 дка. В това 
число не са включени площите на цялостните работни проекти за проучване на 
подземни богатства, тъй като на крайна фаза – инвестиционно предложение, тези 
площи ще са значително по-малки. При обобщаването на резултатите не са взети 
предвид планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които се намират в 
непосредствена близост до защитената зона, но практически не я засягат. Предвид 
обстоятелството, че практически не отнемат площи от защитената зона, при 
обобщаването не са взети предвид и следните планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения: лесоустройствените планове и програми, 
горскостопанските планове, ловностопанските планове и първичното залесяване на 
неземеделски земи, тъй като те практически не отнемат площи от защитената зона. Не 
са включени и следните инвестиционни предложения: благоустрояване на пещери, 
ремонт на съществуваща инфрастуктура, изграждане на посетителски център, 
реконструкция на съществуващо рибно стопанство, изграждане и възстановяване на 
комплекс „Белоградчишка крепост“, изграждане на комбинирано рибно стопанство за 
отглеждане на европейски сом и шаран в язовир „Мартиново“, изграждане на етно 
център в село Върбово, изграждане на жилищни и хотелски сгради в регулационните 
граници на с. Праужда, изграждане на кравеферма с мандра в регулационните граници 
на с. Боровица, изграждане на тръбен или шахтов кладенец, укрепване на речните 
брегове в населените места, ремонт и рехабилитация на съществуваща инфрастуктура и 
подмяна на улично осветление в общ. Своге. Съответно, в обобщената справка не са 
включени и инвестиционните предложения, за които няма площтни данни. Засягането 
на 1 982,821 дка от защитената зона в национален мащаб представлява засягане на 0,14 
% от общата й площ.  

 
2.3. Защитена зона за опазване на дивите птици „Берковица” (BG0002090). 
 
Съгласно Плана за управление на защитената зона (м. октомври, 2015 г.), към 

момента в територията на зоната са предвидени сравнително малко инвестиционни 
предложения: 

- Жилищно застрояване в землището на гр. Берковица – ИП предвижда 
жилищно застрояване до 10 м в един имот с НТП „нива” и площ от 1 ха, което е 
местообитание на ливадния дърдавец. ИП предполага трайно присъствие на хора в 
разглеждания полигон, което би могло да доведе до безпокойство на вида и 
въздействието може да е съществено; 
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- Смяна на аналогови предаватели с цифрови – ИП касае подмяна на 
предавателите в съществуващо съоръжение. Тази дейност няма потенциално 
въздействие върху зоната и видовете, предмет на опазване в нея; 

- Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град 
Берковица – ИП няма да намали съществено нито една от потенциалните територии на 
ливадния дърдавец в разглеждания полигон. По време на строителството е възможно 
безпокойство на площ от 5,5 ха. Тази площ представлява територията на 1 мъжки, респ. 
двойка. Безпокойството, ако се наблюдава такова ще е временно – само по време на 
строителството. Ако последното се извърши извън гнездовия сезон на вида (май – 
юли), отрицателното въздействие ще е незначително; 

- Реконструкция и доизграждане на спортен комплекс, землище на с. Бързия – 
мястото на ИП е отдалечено от потенциални местообитания на по-чувствителните 
видове, предмет на опазване в зоната като ливадния дърдавец и сивия кълвач. 
Осъществяването на ИП няма да окаже въздействие върху зоната и видовете, предмет 
на опазване в нея; 

- Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минерална баня – 
с. Бързия до минерална баня – гр. Берковица – подобни ИП са свързани с временно 
нарушаване на растителността на незначителни площи, при което не биха променили 
трайно и съществено характеристиките на местообитанията на опазваните в зоната 
видове. Отрицателното въздействие на ИП ще е незначително; 

- Изграждане на торова площадка за животновъдна ферма – имота представлява 
изоставена нива и като такъв е местообитание на ливадния дърдавец. Отрицателното 
въздействие на ИП ще е незначително; 

- Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена 
територия на   „ВиК” ЕООД – гр. Берковица – планът обхваща 6 от 7-те населени места 
в Община Берковица, в чиито землища попада зоната – гр. Берковица и селата Слатина, 
Мездрея, Ягодово, Бокиловци и Песочница. Реализацията им е свързана с временно 
нарушаване на растителността на незначителни площи, при което не биха променили 
трайно и съществено характеристиките на местообитанията на опазваните в зоната 
видове, а отрицателното им въздействие ще е минимално; 

- Обхода на гр. Берковица е най-мащабното ИП за територията на зоната. По 
време на строителството и експлоатацията на пътя е възможно безпокойство, което би 
засегнало (при условна граница на това въздействие от 100 м) 17,6 ха от 
местообитанията на вида. Ако вземем предвид екстраполираната плътност на вида в 
полигоните, които се засягат, тази площ представлява териториите на 4 мъжки, респ. 
двойки. Вида е в известна степен устойчив на безпокойство – по време на теренните 
проучвания пеещ мъжки е установен на около 70 м от пътя София – Монтана и на 
около 30 м от пътя Вършец – Берковица. Така или иначе, за да се установи конкретното 
въздействие върху популацията на вида, препоръчваме провеждане на мониторинг за 
числеността, респ. разпределението и плътността на пеещите мъжки перпендикулярно 
на пътя в полигоните, в които вида е бил регистриран по време на теренните  
проучвания. При установяване на въздействие (намаляване броя на пеещите мъжки в 
близост до пътя), препоръчваме изграждане на шумозащитни стени в изследваните 
полигони. Съгласно решението по одобряване на ИП, покрай участъците на пътя, 
пресичащи местообитания на вида ще бъдат изградени мрежи, предпазващи птиците от 
сблъсък с МПС. Въпреки това, препоръчваме мониторинг на евентуалната смъртност с 
цел установяване ефективността на тази мярка;  

Възможно е в бъдеще, броя и площта на инвестиционни намерения в зоната да 
се увеличи, особено след въвеждане в експлоатация на обхода на гр. Берковица. 
Евентуално разрастване на застроените площи в зоната, дори да не засегне пряко 
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видовете, предмет на опазване и техните местообитания, би могло да доведе до 
повишено антропогенно натоварване, увеличаване на замърсяването, нарушаване 
целостта на зоната и др. 

На територията на защитената зона действат два лесоустройствени плана, 
съответно на ТП ДГС – Берковица и на УОГС – Петрохан.  

Като цяло горите на територия на ТП ДГС – Берковица, попадащи в зоната са 
основно от зимен дъб и обикновен габър, като същите са потенциални местообитания 
за сивия кълвач, макар и с ниско качество, поради ограниченото разпространение на 
по-стари, респ. по-едри дървета. ЛУП на ТП ДГС – Берковица няма да окаже 
въздействие върху целевите видове. 

В горската територия на УОГС – Петрохан попадат 18,7 ха гори е местообитание 
за сивия кълвач. ЛУП УОГС – Петрохан предвижда сечи в 3 подотдела – 236 ц1, ш1 и 
г2, които са хранително местообитание за вида. В тези подотдели, с обща площ 1,5 ха, 
са заложени отгледни сечи – пробирки на 15% от запаса на насаждението (зимен дъб). 
Мероприятието само по себе си не би оказало значително въздействие върху сивия 
кълвач. Присъствието на техника и хора обаче би довело до безпокойство (при условна 
граница на това въздействие от 100 м), засягащо площ от 8,1 ха. В случай, че 
предвидените сечи се извършат в размножителния сезон на вида (март – юли), 
въздействието ще е значително с голяма вероятност единствената двойка, обитаваща 
понастоящем зоната, да изчезне. Въздействие може да има и при провеждането им 
извън посочения период, тъй като вида е силно чувствителен към промяна на 
местообитанията, вкл. хранителни. 
 

  
3. Описание на елементите на ОУПО, които самостоятелно или в 

комбинация с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения 
биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони от 
Националната екологична мрежа.  

Основните елементи на ОУПО, които самостоятелно или в комбинация с други 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения биха могли да окажат 
значително въздействие върху защитените зони от Националната екологична мрежа са 
подробно описани в т. 1.2. от настоящия доклад.  

В тази точка, в табличен вид, е представен балансът на територията – 
съществуващ и проектен. 
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Баланс на територията към ОУП на община Берковица 

Наименование на териториалния елемент Площ на съществуващи елементи 
Площ на проектни 

елементи 

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  - в ха в % в ха в % 

1. Жилищни функции - 1111,6 2,40% 1191,0 2,57% 

2. Общественообслужващи функции - 33,2 0,07% 33,2 0,07% 

3. Производствени дейности - 199,0 0,43% 215,2 0,46% 

4. Складови дейности - 8,2 0,02% 15,3 0,03% 

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони - 19,7 0,04% 344,4 0,74% 

6. Озеленяване, паркове и градини - 73,0 0,16% 74,8 0,16% 

7. Спорт и атракции - 20,2 0,04% 20,5 0,04% 

8. Комунално обслужване и стопанство -  -  - -  -  

9. Земеделски територии, в т.ч.: -         

9.1. Обработваеми земи - ниви - 12974,4 28,03% 12806,6 27,66% 

9.2. Обработваеми земи -трайни насаждения - 1077,0 2,33% 968,6 2,09% 

9.3. Необработваеми земи - 6677,4 14,42% 6556,6 14,16% 

10. Горски територии, в т.ч.: -         

10.1. гори - 21921,9 47,35% 21892,6 47,29% 

10.3. рекреационни гори -         

10.4. горски земи - 82,5 0,18% 75,40 0,16% 

11. Водни площи - 1096,1 2,37% 1101,0 2,38% 

12. Транспорт и комуникации - 929,0 2,01% 928,1 2,00% 

13. Техническа инфраструктура - 71,8 0,15% 71,8 0,15% 

14. ОБЩА ПЛОЩ - 46295,0 100,00% 46295,0 100,00% 
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ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ           

А)За природозащита – защитени територии и 

защитени зони - 44109,95 99,98% 44110,0 99,98% 

Б)За опазване на културното наследство - 2,0 0,00% 2,0 0,00% 

В) С особена териториалноустройствена защита - - -  -  -  

Г) За възстановяване и рекултивация - -  - 5,5 0,01% 

Д)С активни и потенциални свлачища и срутища - -  - -  -  

Е)Други нарушени територии - 5,5 0,01%  - -  

Ж)Обща площ(с отчитане на припокриването)  - 44117,5 100,00% 44117,5 100,00% 

Заб.: В площта на защитените и нарушени територии са включени припокриващи се площи от различни видове защита и нарушаване. 
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4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на 
опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на ОУПО. 

 На територията на община Берковица попада части от следните защитени зони: 

- Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
„Западна Стара планина и Предбалкан” (BG0001040) с обща площ 2 197 532,6 дка. 
Приета е с Решение № 661/16.10.2007 г. на МС,  промяна в площта /увеличаване/ - с 
Решение № 811/16.11.2010 г.на МС; 

- Защитена зона за опазване на дивите птици „Западен Балкан” (BG0002002) с обща 
площ 1 468 324,711 дка. Обявена е със Заповед № РД-119/09.02.2012 г. на МОСВ; 

- Защитена зона за опазване на дивите птици „Берковица” (BG0002090) с обща площ 27 
999,431 дка. Обявена е със Заповед № РД-842/17.11.2008 г. на МОСВ. Приет План за 
управление със Заповед № РД-44/26.01.2016 г. на МОСВ. 

 
4.1. Защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан” (BG0001040). 

Цели на опазване: 
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 природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 
Предмет на опазване: 
В защитената зона са локализирани следните местообитания, включени в Приложение 
№ 1 на Закона за биологичното разнообразие и Приложение № 1 на Директива 
92/43/ЕЕС: 
91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara  
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion 
4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 
4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo 
5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик 
6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 
6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 
6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините  
6240 * Субпанонски степни тревни съобщества 
6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae) 
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс 
6510 Низинни сенокосни ливади 
6520 Планински сенокосни ливади 
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7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 
7220 * Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) 
8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс 
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 
8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 
8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo 
albi-Veronicion dillenii 
8310 Неблагоустроени пещери 
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 
9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 
9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 
9260 Гори от Castanea sativa 
9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 
9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор 
40A0 * Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 
62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 
91BA Мизийски гори от обикновена ела 
91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори 
91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 
91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 
91W0 Мизийски букови гори 
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 
 
Предмет на опазване са и няколко вида безгръбначни, риби, земноводни, 
влечуги и бозайници с висок природозащитен и консервационен статус: 
 
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
Ивичест теодоксус Theodoxus transversalis 
Кордулегастер Cordulegaster heros 
* Ручеен рак Austropotamobius torrentium 
Бисерна мида Unio crassus 
Обикновен паракалоптенус Paracaloptenus caloptenoides 
Одонтоподизма Odontopodisma rubripes 
Торбогнездница Eriogaster catax 
*Callimorpha quadripunctaria 
Gortyna borelii lunata 
Лицена Lycaena dispar 
Полиоматус Polyommatus eroides 
Карабус Carabus variolosus 
Обикновен сечко Cerambyx cerdo 
Бръмбар рогач Lucanus cervus 
Буков сечко Morimus funereus 
* Осмодерма Osmoderma eremita 
Рисодес Rhysodes sulcatus 
*Алпийска розалиа Rosalia alpina 
 
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
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Черна (балканска) мряна Barbus meridionalis 
Обикновен щипок Cobitis taenia 
Главоч Cottus gobio 
Балканска кротушка Gobio kessleri 
Балканска кротушка Gobio uranoscopus 
Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus 
Балкански щипок Sabanejewia aurata 
 
ЗЕМНОВОДНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
Жълтокоремна бумка Bombina variegata 
Голям гребенест тритон Triturus karelinii 
Гребенест тритон Triturus cristatus 
 
ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
Шипобедрена костенурка Testudo graeca 
Шипоопашата костенурка Testudo hermanni 
Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis 
 
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
Широкоух прилеп Barbastella barbastellus 
* Европейски вълк Canis lupus 
Видра Lutra lutra 
Рис Lynx lynx 
Добруджански (среден) хомяк Mesocricetus newtoni 
Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersi 
Дългоух нощник Myotis bechsteini 
Остроух нощник Myotis blythii 
Дългопръст нощник Myotis capaccinii 
Трицветен нощник Myotis emarginatus 
Голям нощник Myotis myotis 
Средиземноморски подковонос Rhinolophus blasii 
Южен подковонос Rhinolophus euryale 
Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum 
Maлък подковонос Rhinolophus hipposideros 
Подковонос на Мехели Rhinolophus mehelyi 
Лалугер Spermophilus citellus 
* Кафява мечка Ursus arctos 
* Пъстър пор Vormela peregusna 
 
РАСТЕНИЯ 
Червено усойниче Echium russicum 
Обикновена пърчовка Himantoglossum caprinum 
Карпатска тоция Tozzia carpathica 
Dicranum viride 
Buxbaumia viridis 
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4.2. Защитена зона „Западен Балкан” (BG0002002).  
Цели на обявяване: 

Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, 
представляващи предмет на опазване, за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние; 
Възстановяване на местообитанията на видове птици, представляващи предмет 
на опазване, за които е необходимо подобряване на природозащитното им 
състояние. 

Предмет на опазване: 

ПТИЦИ по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие  

Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), 
Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр 
(Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila 
chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), 
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка 
(Falco naumanni), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris 
graeca), Ловен сокол (Falco cherrug), Лещарка (Bonasa bonasia), Глухар (Tetrao 
urogallus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Уралска улулица (Strix 
uralensis), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), 
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus 
canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 
Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 
syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Черве-
ногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо 
коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Полубеловрата 
мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana). 

 

ПТИЦИ по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 

Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), 
Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Речен дъждосвирец 
(Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Средна бекасина 
(Gallinago gallinago), Пчелояд (Merops apiaster). 
  
 

4.3. Защитена зона „Берковица” (BG0002090).  
Цели на обявяване: 

Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, 
представляващи предмет на опазване, за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние; 
Възстановяване на местообитанията на видове птици, представляващи предмет 
на опазване, за които е необходимо подобряване на природозащитното им 
състояние. 
 

Предмет на опазване: 
ПТИЦИ по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие  
Ливаден дърдавец (Crex crex), Сив кълвач (Picus canus), Полска бъбрица (Anthus 
campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio). 
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Други ключови видове, идентифицирани в Плана за управление: 
Совоок дъждосвирец (Burhinus oedicnemus), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Сирийски 
пъстър кълвач (Dendrocopus syriacus), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), 
Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Осояд 
(Pernis apivorus), Горска чучулига (Lullula arborea). 
 
 

5. Описание и анализ на степента на въздействие на ОУПО върху предмета 
и целите на опазване на защитените зони.  
 

I. Защитени зони за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна 

 
I.а) описание и анализ на въздействието на ОУПО върху типовете природни 

местообитания и видовете - предмет на опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан” (BG0001040). 

 
За изготвяне на настоящата оценка са използвани резултатите от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове - фаза I“, вместо информацията от стандартните формуляри за набиране на 
данни за защитените зони. Този подход и избран, поради две причини: 

1. Актуалност на данните.  
Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ са по-актуални; 
2. Подробност при извършване на анализите.  
Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“, като цяло показват, че някои природни 
местообитания и местообитания на видове са новоустановени и не са описани в 
стандартните формуляри. По този начин, в изчисленията за процентно засягане са 
включени и новоустановените местообитания. 

Актуалните цифрови модели на разпространение на природните местообитания 
са предоставени с Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 
ЗД-4/02.01.2016 г. на МОСВ. Тези модели са резултат от изпълнението на проект рег. 
№ DIR-59318-1-2 - „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“. 

С получените данни, в цифров вид е направен модел на местоположението на 
проектните устройствени зони спрямо картираните елементи на защитените зони. 

Направеният модел позволява извършването на математически изчисления за 
установяване на процентните отношения. Информацията е представена в табличен вид. 

Някои от природните местообитания са новоустановени в процеса на картиране 
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I“, и затова не фигурират в съответните официални 
стандартни формуляри за набиране на данни за защитените зони. 

Реципрочно, някои от природните местообитания, включени в съответните 
стандартни формуляри, не са потвърдени на терен в процеса на картиране, и затова за 
тях няма площни данни. 
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Засягане на картираните природни местообитания в ЗЗ „ Западна Стара планина и Предбалкан” (BG0001040) 
от предвижданията на ОУПО 

/площните данни са от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове - фаза I“/: 

 
природно 

местообитание 
обща площ на 

разпространение на 
местообитанието в 
защитената зона 

(дка) 

засегната площ на 
местообитанието от 

проекта за ОУП  
(в декари) 

 

разпределение на 
засегнатата площ по вид 
на устройствената 

територия 
(в декари) 

засегната площ на местообитанието, 
спрямо общата му площ на 

разпространение в защитената зона 
 (%) 

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

260,779 0 - 0 

3140 – 
Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни 
формации от Chara 

0,628 0 - 0 

3150 –  
Естествени еутрофни езера с 
растителност  от типа  
Magnopotamion или Hydrocharition 
/хабитатът е новоустановен в 
защитената зона/ 

24,903 0 - 0 

3260 – 
Равнинни или планински реки с 
растителност от Ranunculion 
fluitantis и Callitricho-Batrachion 
 

105,802 0 - 0 

4060 – 
Алпийски и бореални ерикоидни 
съобщества 

69 832,38 494,5 
За Терени за рекреационни 
дейности, курорти и вилни 
зони - 494,5 

0,7 

4070 * - 
Храстови съобщества с Pinus mugo 

49,686 0 - 0 



 
 

25

5130 – 
Съобщества на Juniperus communis 
върху варовик 

498,52 0 - 0 

6110* -  
Отворени калцифилни или 
базифилни тревни съобщества от 
Alysso-Sedionalbi 

1588,054 0 - 0 

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

115 824,011 19,3 

За Терени за жилищни 
функции – 9; 
За Територии за 
производствени дейности – 
10,3 

0,02 

6230 *– 
Богати на видове картълови 
съобщества върху силикатен терен 
в планините 

25 648,919 41,5 
За Терени за рекреационни 
дейности, курорти и вилни 
зони – 41,5 

0,16 

6240 * - 
Субпанонски степни тревни 
съобщества 27 462,8 19,4 

За Терени за жилищни 
функции – 13,1; 
За Територии за 
производствени дейности – 
6,3 

0,07 

62A0 – 
Източно субсредиземноморски 
сухи тревни съобщества 
/хабитатът е новоустановен в 
защитената зона/ 

4 762,632 0 - 0 

6410 – 
Ливади с Molinia на карбонатни, 
торфени или глинести почви 
(Molinion caeruleae) 

476,322 0 - 0 

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

8 076,373 0 - 0 

6510 – 
Низинни сенокосни ливади 
 

320,088 0 - 0 
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6520 –  
Планински сенокосни ливади 

2 345,338 0 - 0 

7140 – 
Преходни блата и плаващи 
подвижни торфища 

313,895 3,4 
За Терени за рекреационни 
дейности, курорти и вилни 
зони – 3,4 

1,08 

7220 * - 
Извори с твърда вода с туфести 
формации (Cratoneurion) 

15,004 0 - 0 

8110 –  
Силикатни сипеи от планинския до 
снежния пояс  

2 591,242 0 - 0 

8210 – 
Хазмофитна растителност по 
варовикови скални склонове 

9 055,509 0 - 0 

8220 – 
Хазмофитна растителност по 
силикатни скални склонове 

4 904,798 0 - 0 

8230 – 
Силикатни скали с пионерна 
растителност от съюзите Sedo-
Scleranthion или Sedo albi-
Veronicion dillenii 

1 485,219 0 - 0 

8310 – 
Неблагоустроени пещери 

77 бр. пещери 0 - 0 

9110 – 
Букови гори от типа Luzulo-
Fagetum 

8 622,265 5,5 
За Терени за рекреационни 
дейности, курорти и вилни 
зони – 5,5 

0,06 

9130 – 
Букови гори от типа Asperulo-
Fagetum 202 972,363 123,2 

За Терени за рекреационни 
дейности, курорти и вилни 
зони – 119,1; 
За Терени за техническата 
инфраструктура – 4,1 

0,06 

9150 – 
Термофилни букови гори 
(Cephalanthero-Fagion) 

30 861,418 0 - 0 

9170 – 
Дъбово-габърови гори от типа 
Galio-Carpinetum 
 

97 453,329 1 
За Терени за рекреационни 
дейности, курорти и вилни 
зони – 1 

0,001 
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9180 * - 
Смесени гори от съюза Tilio-
Acerion върху сипеи и стръмни 
склонове 

20 750,591 0 - 0 

9260 – 
Гори от Castanea sativa 

не е потвърдено 
наличието на хабитата в 

защитената зона 
- - - 

9410 – 
Ацидофилни гори от Picea в 
планинския до алпийския пояс 
(Vaccinio-Piceetea) 

2 477,338 0,4 
За Терени за жилищни 
функции – 0,4 
 

0,016 

9530 * - 
Субсредиземноморски борови гори 
с ендемични подвидове черен бор 

463,982 0 - 0 

40A0 * - 
Субконтинентални пери-панонски 
храстови съобщества 

0,964 0 - 0 

62D0 – 
Оро-мизийски ацидофилни тревни 
съобщества 

10 140,725 0 - 0 

91BA – 
Мизийски гори от обикновена ела 

не е потвърдено 
наличието на хабитата в 

защитената зона 
- - - 

91CA – 
Рило-Родопски и Старопланински 
бялборови гори 

не е потвърдено 
наличието на хабитата в 

защитената зона 
- - - 

91G0 * - 
Панонски гори с Quercus petraea и 
Carpinus betulus 

130 167,756 0,8 
За Територии 
необработваеми земи – 
кариери и отпадъци – 0,8 

0,0006 

91H0 * - 
Панонски гори с Quercus pubescens 

4 658,902 0 - 0 

91M0 – 
Балкано-панонски церово-горунови 
гори 

54 029,036 0 - 0 

91W0 – 
Мизийски букови гори 

125 471,01 1 За Терени за техническата 
инфраструктура – 1 0,0008 

91Z0 – 
Мизийски гори от сребролистна 
липа 

1 493,565 87,3 
За Терени за рекреационни 
дейности, курорти и вилни 
зони – 87,3 

5,8 
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Съвременни данни за видовете от фауната, определени като целеви за защитените 
зони, намиращи се на територията на община Берковица са налични в резултатите от 
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза І” на Министерството на околната среда и водите. 
Изследванията са проведени в периода 2011 - 2012 г. на цялата територия на страната.  

 
I. БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ  

 
1. Клас Насекоми (Insecta) 

 
1.1. Разред Пеперуди (Lepidoptera) 
 
Четириточковата меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria) обитава 

райони с мезофитна растителност в открити пространства и окрайнини на 
широколистни гори. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан”. По предварителни данни видът е установен в четири находища, едно от 
които е в близост до територията на община Берковица. Въпреки това по време на 
картирането на видовете в зоната не е уловен нито един индивид. Предвид това, няма 
данни за очаквано въздействие върху вида, в резултат от прилагането на ОУПО. 

 
        Gortyna borelii lunata - съгласно направеното теренно изследване по проекта за 
картиране, и данните за цялата страна, видът не се среща на територията на страната. 
Няма нито оптимални, нито потенциални местообитания за вида. Включването на вида 
в зоната е грешно, като причина за това е грешно съобщение от гара Лакатник, която се 
намира на границата на три зони - Западна Стара планина и Предбалкан, Искърски 
пролом – Ржана и Врачански Балкан. 
 

Бяло-v (Nymphalis l-album) обитава широколистни и смесени гори. Видът е 
целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан”. По време на 
картирането на видовете в зоната е установено 1 геореферирано находище, далеч извън 
територията на община Берковица. Предвид това считаме, че ОУПО няма да има 
никакво влияние върху популацията на вида.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29

Голямата огневка (Lycaena dispar) се среща по влажни, по-рядко сухи тревисти 
места в близост до езера, потоци, реки и др. източници на влага. Видът е целеви за 
опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“. Ganev et Beshkov, 1987 
съобщават находище на вида в с. Смоляновци, Монтанско, извън територията на 
община Берковица. Едно геореферирано находище, отново извън територията на 
общината е установено и при картирането на видовете в зоната. Предвид няма данни 
ОУПО да има негативно влияние върху популацията на този целеви вид. 

 

 
 
Синевката (Polyommatus eroides) обитава тревисти и/или скалисти места по 

планински склонове и върхове до 2300—2400 м, в покрайнини на гори, речни долини и 
т.н., най-често на варовит терен. Видът се среща в района на връх Ком (Abadjiev, 2001). 
По време на картирането през 2011-2012 г. не са установени находища на вида. 
Рекреационни дейности, курорти и вилните зони, предвидвидени за изграждане на връх 
Щърковица ще засегнат част от подходящите местообитания за вида.  Предвид това 
считаме, че прилагането на ОУПО ще има ограничено отрицателно въздействие, но 
няма съществено да повлияе на опазването на този вид в зоната. 
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Торбогнездница (Eriogaster catax) – при проучването през 2012 г. не е 
установено нито едно геореферирано находище, но съгласно данните от проекта, в 
зоната има едно единствено находище, което се намира далече от територията на 
община Берковица. ОУПО няма да има никакво влияние върху опазването на вида.  

 
1.2. Разред Твърдокрили (Coleoptera) 

 
Алпийската розалия (Rosalia alpina) се среща по широколистни дървета, като 

предпочита най-вече бук и бреза, но също се среща в гори с бряст, габър, липа и кестен. 
Видът е целеви вид за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“. До края на 
2012 г. са установени 42 геореферирани находища, някой от които на територията на 
зоната, намираща се в границите на община Берковица. Общата площ на подходящите 
местообитания в зоната е 353 645,1 дка. Като цяло, обаче, не се очаква съществено 
въздействие, предвид това че новите устройствени зони по ОУПО засягат сравнително 
малки горски масиви в рамките на зоната, в някои от които са картирани 
местообитания на вида. Степента на въздействие ще бъде определена ясно с 
процедурите по Глава шеста на ЗООС, за всяко отделно инвестиционно предложение.   
     

Бръмбарът рогач (Lucanus cervus) е свързан със стари дъбови гори. Женската 
снася яйцата си в стари дъбови пънове, а ларвите се хранят с полуизгнилата дървесина. 
В ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“, при проучването през 2011-2012 г. са 
установени 12 геореферирани находища, въпреки че са картирани много повече 
подходящи местообитания. Находищата са извън новите устройствени зони, предвид 
което не се очаква съществено влияние върху вида от прилагането на ОУПО. 
     

Буковият сечко (Morimus funereus) е свързан  основно с буковите и дъбовите 
гори. Не може да лети и местата, обикновено вътрешни горските екосистеми, които 
обитава, са строго локализирани. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан“. При проучването през 2011 - 2012 г. са установени 12 
геореферирани находища, включително и на територията на община Берковица, но 
извън обсега на новите устройствени зони. Общата площ на потенциалните 
местообитания е изчислена на 1 218 551,1 дка за цялата зона. Отчитайки сравнително 
слабата мобилност на вида и това, че новите устройствени зони за рекреация засягат 3 
247 дка предимно безлесните била, по-малки участъци гора и безлестни територии 
извън зоната, можем да заключим, че местообитанията на буковия сечко няма да бъдат 
съществено засегнати от прилагането на ОУПО.  
   

 Обикновеният сечко (Cerambyx  cerdo) е задължителен сапроксилен вид. Живее 
в старите дървета. Възстановяването на количеството такива дървета е бавно, и все още 
може да бъде времева „пропаст“, през която ще има много малко подходящо 
местообитание на разположение за този вид. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна 
Стара планина и Предбалкан“. При картирането на зоната през 2012 г. видът е 
установен в 1 геореферирано находище, извън територията на община Берковица. 
Предвид това няма данни, че прилагането на ОУПО ще има въздействие върху 
опазването на вида в зоната. 
 

    Грапавият бегач (Carabus variolosus) обитава брегове на бързотечащи 
планински реки и потоци, тресавища (мочурища) и прилежащите им горски хабитати в 
планини и предпланини. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан“. Съгласно Червената книга България (2015) единствените достоверни 



 
 

31

находки са от Западна Стара планина, където е установен през първите две десетилетия 
на XX в. Намиран е по поречието на Стара река над Вършец. По време на картирането 
на видовете в зоната не е уловен нито един индивид. Предвид това, няма данни за 
очаквано въздействие върху вида, в резултат от прилагането на ОУП на община 
Берковица. 

 
Осмодермата (Osmoderma eremita) се среща в Западна и Северна Европа, 

съгласно информацията от Червения списък на IUCN. Предвид това, въпреки че е 
картиран с редица полигони в резултат от използването на дедуктивния метод, видът 
очаквано не е намерен при обследването на видовете в ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан“, където е целеви вид за опазване. При тези обстоятелства прилагането на 
ОУП на община Берковица няма никакво отношение към опазването на неговата 
популация.  

 
Рисодес (Rhysodes sulcatus) e задължителен сапроксилeн вид. Ларвите и 

възрастните живеят в изгнили влажни дърва голям диаметър дълбаейкин канали в  
стволовете на бук (Fagus sp.), дъб (Quercus sp.) и топола (Populus sp.), както и някои 
иглолистни дървета. Възрастните се хранят изключително с миксомицети, предвид 
което се нуждаят от големи количества мъртва дървесина при влажен микроклимат (B. 
Dodelin pers. comm. 2009). Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан“. При картирането от 2011 - 2012 г. видът не е установен в зоната. Предвид 
това, няма данни за очаквано въздействие върху вида, в резултат от прилагането на 
ОУП на община Берковица. 
 

1.3. Разред  Водни кончета (Odonata)   
 
Балканското воденичарче (Cordulegaster heros) е целеви вид за опазване в ЗЗ 

„Западна Стара планина и Предбалкан“. При картирането на зоната през 2011 - 2012 г. 
видът е установен в 5 геореферирани находища, включително на територията на 
община Берковица по горните течения на реките Бързия и Златица. Общата площ на 
ефективно заетите местообитания за вида за зоната е 6 578,6 дка. Новите устройствени 
зони не засягат местообитанията на вида в зоната. Предвид това считаме, че  
прилагането на ОУП на община Берковица няма да повлияе отрицателно на опазването 
вида в зоната. 

 
Зеленото речно водно конче (Ophiogomphus cecilia) е целеви вид за опазване в ЗЗ 

„Западна Стара планина и Предбалкан“. При проучването през 2011 - 2012 г. са 
установени 2 геореферирани находища на вида около Чипровци, извън територията на 
община Берковица. Предвид това считаме, че  прилагането на ОУП на община 
Берковица няма да повлияе на опазването на този вид в зоната. 
    

1.4. Разред Правокрили  (Orthoptera) 
 

Одонтоподизма (Odontopodisma rubripes) е вид късопипалест скакалец, който е 
ендемит за територията на Република Унгария. В тази връзка следва да отпадне от 
стандартния формуляр на ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ и не е приложимо 
изготвянето на оценка за степента на въздействие върху този вид.  
   

 Обикновения паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) е целеви вид за 
опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“.  При картирането до края на 
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2012 г. са установени 3 находища, като видът не е установен на територията на община 
Берковица. Предвид това считаме, че  прилагането на ОУП на общината няма да 
повлияе на опазването на този вид в зоната. 

 
2. Клас Висши ракообразни  (Malacostraca)   
  
Ручейният рак (Austropotamobius torrentium) обитава потоци, ручеи и горните 

течения на реките, както и язовири в планинските райони. Видът е целеви за опазване в 
ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“. При проучването през 2011-2012 г. са 
установени само 2 геореферирани находища в южните части на зоната по река Нишава, 
на територията на община Годеч. Тъй като реката  минава близо до границата на двете 
общини и навлиза в територията на община Берковица, в района на м. Боище, не е 
изключено видът да се среща там. В този район ОУПО не предвижда ново устройство. 
Предвид това считаме, че прилагането на ОУП на община Берковица няма да повлияе 
на опазването на този вид в зоната. 
   

3. Клас Коремоноги  (Gastropoda)   
      

Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) е целеви вид за опазване в ЗЗ  
„Западна Стара планина и Предбалкан“. По време на извършеното картиране е 
установен единствено, че в зоната няма нито оптимални, нито потенциални 
местообитания, предвид което е предложен за изключване като целеви вид за зоната. 
Предвид това считаме, че ОУПО няма да има никакво влияние върху популацията на 
вида. 

 
4. Клас Миди (Bivalvia) 

   
Овална речна мида (Unio crassus). Видът е целеви вид за опазване в ЗЗ „Западна 

Стара планина и Предбалкан“. При проучването през 2011-2012 г. са установени само 2 
геореферирани находища, но извън територията на община Берковица. Предвид това 
няма данни ОУП на община Берковица да засегне находищата на вида, предвид което 
не се очаква негативно влияние от неговото прилагане. 
 

II.  ГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ 
 
 

1. Клас Риби (Pisces) 
 

1.1  Разред Шараноподобни (Cypriniformes) в границите на Защитените зони на 
територията на община Берковица се срещат следните целеви видове: 

 
Европейска горчивка (Rhodeus amarus) е целеви вид за опазване ЗЗ „Западна 

Стара планина и Предбалкан“. В границите на защитената зона видът е наблюдаван в 
средното течение на р. Златица, община Берковица по време на картирането през 2011 – 
2012 г. Предвид това, че ОУП на община Берковица не предвижда дейности, свързани с 
устройване на терени за изграждане на хидротехнически съоръжения в 
местообитанията на вида, считаме че няма да има неблагоприятно въздействие върху 
вида. 
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 Обикновенният щипок (Cobitis elongatoides) е целеви вид за опазване във всички 
зони, обявени по Директивата за местообитанията. За територията на община 
Берковица е записан под името Cobitis taenia. Подобно на европейска горчивка видът е 
наблюдаван в границите на защитената зона в средното течение на р. Златица, община 
Берковица, отново по време на картирането през 2011 – 2012 г. Предвид това, че ОУП 
на община Берковица не предвижда устройствени зони, свързани с отреждане на 
терени за изграждане на хидротехнически съоръжения в местообитанията на вида, 
считаме че няма да има неблагоприятно въздействие върху него. 

 
Балкански щипок (Sabanejewia aurata) е включена в стандартните формуляри 

като целеви вид за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“. Понастоящем 
е установено, че в България вид този вид се разделя на Балкански щипок (Sabanejewia 
balcanica) и Дунавски щипок (Sabanejewia bulgarica). Балканският щипок обитава 
средните и горните течения на постоянни реки с пясъчно-чакълесто дъно и бързо 
течение, докато Дунавски щипок е ендемичен вид за долното течение на р. Дунав. 
Предвид това, може да се счита, че в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“, се 
обитава съответно от Балканския щипок. По време на проучванията за картирането 
през 2011-2012 г. видът не е улавян в границите на община Берковица. В тази връзка 
ОУПО няма да повлияе на популацията на вида в зоната. 
 

1.2. Разред Селдоподобни (Clupeiformes)  
 

Балканската кротушка (Romanogobio kesslerii) е целеви вид за опазване ЗЗ 
„Западна Стара планина и Предбалкан“, записан като Gobio kessleri. Среща се 
предимно в средните течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно. По време 
на проучванията за картирането през 2011 – 2012 г. видът не е установен в границите на 
зоната на територията на община Берковица. В тази връзка, ОУП на община Берковица 
няма да има влияние върху популацията на вида.   
     

Малката кротушка (Romanogobio albipinnatus) е целеви вид за опазване ЗЗ 
„Западна Стара планина и Предбалкан“, записан като Gobio uranoscopus. Среща се в 
средните и долните течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно. По време 
на проучванията за картирането през 2011-2012 г. видът не е улавян в границите на 
община Берковица. В тази връзка, няма данни прилагането на ОУПО да повлияе на 
популацията на вида в зоната.  
 

    Главочът (Cottus gobio) е целеви вид за опазване ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан“. Обитава горните течения на реките с пясъчно и чакълесто дъно и с 
бързотечащи, студени води. По време на проучванията за картирането през 2011 – 2012 
г. видът е наблюдаван в горното течение на Берковска река на територията на зоната. 
ОУПО не предвижда нови устройствени зони или хидротехнически съоръжения в 
района, предвид което няма да има никакво въздействие върху установената 
популация.  
 

Черната мряна (Burbus meridionalis) е целеви вид за опазване в ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан“. По време на проучванията за картирането през 2011 – 2012 г. 
видът е наблюдаван в границите на защитената зона по течението на р. Златица. 
Предвид това, че ОУП на община Берковица не предвижда дейности, свързани с 
устройване на терени за изграждане на хидротехнически съоръжения в 
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местообитанията на вида, считаме че няма да има неблагоприятно въздействие върху 
черната мряна.  
 

2. Клас Земноводни (Amphibia)  
  

Големият гребенест тритон (Triturus karelinii) е целеви вид за опазване в ЗЗ 
„Западна Стара планина и Предбалкан“, където се среща, но няма данни да е 
установяван в частта от защитената зона, в която попада община Берковица. Предвид 
това, прилагането на ОУП на община Берковица няма отношение към популацията на 
този вид. 

 
 Гребенестият тритон (Triturus cristatus) е целеви вид за опазване в ЗЗ „Западна 

Стара планина и Предбалкан“, където са установени находища. Няма данни да е 
намиран в зоната на територията на община Берковица. Предвид което, прилагането на 
ОУП на общината няма отношение към неговата популация. 

 

 
 

 
 
    Жълтокоремната бумка (Bombina variegata) е разпространена в ниските части 
на страната до 250 м н.в., включително Дунавската равнина. Обитава естествени и 
изкуствени водоеми, включително локви. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна 
Стара планина и Предбалкан“. По време на картирането, проведено през 2011 и 2012 г. 
видът е установен в зоната, но няма данни за намиране в неините граници, попадащи на 
територията на община Берковица. ОУП на община Берковица не предвижда създаване 
на устройствени елементи, които да засегнат евентуална популация на вида в зоната. 
 

3. Клас Влечуги (Reptilia) 
 

     Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) е вид от семейство Сухоземни 
костенурки (Testudinidae). Обитава хълмисти местности с нискостъблени гори. Видът е 
целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“. При картирането през 
2011 и 2012 г. видът не е установен в зоната на територията на община Берковица. 
Предвид което считаме, че ОУПО няма отношение към този вид.   
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Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) е другият вид от семейство 

Сухоземни костенурки (Testudinidae) срещащи се в България. Видът се среща почти в 
цялата страна и е много рядък или не се среща в Северозападна България, западно от 
линията гр. Никопол - с. Главаци (Обл. Враца), където попада и община Берковица. 
Поради тази отдалеченост, териториалното устройство на общината няма отношение 
към вида.    

 

 
 

 
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). Видът е целеви за опазване 

в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“, но по време на картирането през 2011 – 
2012 г. не е наблюдаван на територията на община Берковица. Това обаче, по никакъв 
начин не означава, че тази широко разпространена костенурка не обитава речните 
басейни на територията на общината. ОУПО не предлага устройствени елементи, които 
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могат да са пречка за развитието на популация на обикновената блатна костенурка в 
района. Предвид това считаме, че няма да има влияние върху вида.   

 
4. Клас Бозайници (Mammalia) 

   
4.1.  Разред Гризачи (Rodentia)  

 
Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni) e гризач от семейство Хомяци 

(Cricetidae). Обитава целини, люцернови и житни площи, лозя, овощни и зеленчукови 
градини. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и предбалкан“, но 
никога не е установяван на територията на зоната. Най-западното находище на вида е 
установено през 1993 г. на левия бряг на р. Огоста при с. Михайлово, община 
Хайредин. Предвид това прилагането на ОУП на община Берковица няма отношение 
към популацията на този вид. 

 

 
 

 
Европейският лалугер (Spermophilus citellus) е гризач от семейство 

Катерицови (Sciuridae). Обитава открити необработваеми места, покрити с ниска 
тревна растителност (ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите 
полета, покрай пътища и др.) или на места с добре развито пасищно животновъдство. 
Живее на колонии, в изровени под земята дупки с много резервни входове. Лалугерът е 
целеви вид за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“. При картирането 
през 2011 - 2012 г. са картирани 54 потенциални местообитания, като в 9 от тях са 
установени лалугерови колонии. Видът не е установяван по време на картирането на 
територията на община Берковица. Предвид това, няма данни за очаквано въздействие 
върху вида, в резултат от прилагането на ОУП на община Берковица. 
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4.2. Разред Хищници (Carnivora)  
 
Европейският вълк (Canis lupus) обитава гористи терени, като избягва 

просторни гъсти гори. Предпочита труднодостъпни райони с гори, храсталаци и 
ливади. Приспособил се е и към културни ландшафти, където намира за храна домашни 
животни. Вълкът е целеви вид за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“, 
като по време на картирането неговото присъствие е установено и на територията на 
община Берковица. Изводите от картирането са, че зоната се обитава от 30 - 35 
индивида, разпределени в шест семейни групи. Индивидуална територия на семейна 
двойка е определена на 200 – 250 км2. В устройството на територията на община 
Берковица се предвиждат нови зони за рекреация с площ 3 247 дка, което ще окаже, в 
малка степен, отрицателно въздействие върху популацията на вълка, както и върху 
подходящи за вида местообитания. Не се очаква голяма загуба на госки местообитания, 
тъй като ОУПО предвижда намаляване на горския фонд с 300 дка. Засегнатата 
територия е сравниелно малка, в сравнение с площта, обитавана от една семейна група 
вълци, която е 250 000 дка. Това обстоятелство не предполага значително въздействие 
върху вида в зоната. В резултат от последващото изграждане на рекреационните зони, е 
възможно прогонване на вълка от съответните територии.  
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Кафявата мечка (Ursus arctos) е хищен бозайник от семейство Мечки (Ursidae). 

На територията на страната  обитава иглолистни и широколистни гори над 600 – 1000 
м.н.в., субалпийкси храсталаци, скални масиви и ждрела. Популацията на мечка се 
изчислява на 415 - 555 индивида. Видът е включен в стандартния формуляр на ЗЗ 
„Западна Стара планина и Предбалкан“, като вид с много ниска численост в зоната, 
равняващ се на 2-3 индивида. Съгласно резултатите от картирането през 2011 г. мечка е 
наблюдавана в района на вр. Ком. Въпреки че в зоната редовно се срещат единични 
екземпляри, понякога и майки с мечета, е направен извода, че в зоната няма популация 
на вида. Възможно е, при използването на устройствените зони за рекреация около вр. 
Ком, мечката да бъде привлечена от възможностите за лесна храна, оставена от 
човешката дейност. Това крие съвсем друг тип рискове за вида, които не са свързани с 
конкретното прилагане на ОУПО. Като цяло, въздействието върху вида ще бъде обект 
на оценка на конкретните инвестиционни предложения. Самият ОУП на община 
Берковица няма да окаже съществено влияние върху популацията на този вид.  

 

 
 



 
 

39

Рисът (Lynx lynx) е вид от сем. Котки (Felidae). Обитава горски масиви в 
планините. Предпочита стари естествени гори. Изчезнал от територията на страната в 
началото на 40-те години на XX век. След 1986 г. зачестяват съобщенията за негова 
регистрация, вследствие на навлизащи от Сърбия екземпляри. Понастоящем, рисът е 
целеви вид за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“, където е 
отбелязано неговото присъствие. Въпреки това, видът не е наблюдаван на територията 
на община Берковица. Според публикуваните литературни данни (източник МОСВ), 
присъствие на рис е доказано през 2012 г. в близост до гр. Белоградчик. Предвид това 
няма вероятност да бъде засегнат от реализирането на ОУП на община Берковица.  

 

 

 
 

Видрата (Lutra lutra) е бозайник от семейство Порови (Mustelidae), чийто живот 
е свързан с наличието на водни басейни, богати на рибни запаси. Видрата е целеви вид 
за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“. При картирането и 
определянето на природозащитното състояние на бозайниците през 2011-2012 г., 
присъствие на вида е установено в зоната по реките Бързия, Берковска и Златица. В 
ОУП на община Берковица няма устройствени елементи, засягащи водни обекти, които 
да окажат значително въздействие върху популацията на вида.  

 
Пъстрият пор (Vormela peregusna) е рядък хищен бозайник от семейство 

Порови (Mustelidae). Обитава ливади и пасища, каменисти терени и пустеещи земи, 
включително по речни долини, където има достатъчно гризачи за храна. Живее на 
открит и сух терен. Активен е предимно сутрин и вечер, по-рядко през нощта. 
Обикновено използва дупки на гризачи, които разширява. Предпочитана храна са 
лалугерите, по-рядко гущери, птици и техните яйца. Отрицателно действащи фактори 
са превръщането на пасищата в орна земя и използването на родентициди, които 
намаляват основната му храна. Видът е предмет на опазване в ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан“, но няма данни да са извършени наблюдения и да е установена 
някаква популацията на територията на община Берковица. Предвид това, няма данни 
за очаквано въздействие върху вида, в резултат от прилагането на ОУПО. 
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4.3. Разред Прилепи (Chiroptera) 
 
На територията на община Берковица се срещат четири от петте вида подковоноси 
прилепи (Rhinolophidae), обитаващи страната.  
 

Южен подковонос (Rhinolophus euryale) разпространен в гористи равнинни 
карстови райони в близост до вода, като почти изцяло е свързан с пещерите, където 
образува своите колонии. През летните месеци при липса на подходящи скални 
местообитания се заселва и в постройки. Видът е включен като предмет на опазване в 
ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“, където е установен по време на картирането 
извън територията на община Берковица. Предвид това, няма данни за очаквано 
въздействие върху вида, в резултат от прилагането на ОУПО.  
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Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) обитава главно карстови 
райони, обрасли с дървета и храстова растителност. Използва за убежища различни  
пещери, галерии, скални ниши, хралупи и постройки. През лятото формира 
размножителни колонии главно в пещери, но и на тавани на къщи, където обаче рядко 
зимува. Видът е включени в стандартните формуляри на ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан“. По време на картирането на зоната в рамките на община Берковица видът 
е установен в производствени сгради. Предвид това новите устройствени територии 
могат да допринесат за по-голямо разнообразие на укрития за прилепите. В тази връзка,  
прилагането на ОУП на община Берковица е възможно да има и положително 
въздействие върху популацията на вида. 

 
Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) е разпространен в 

карстови райони и хълмисти части, почти изцяло е свързан с пещери и минни галерии. 
Зимува в пещери при постоянна температура от 11-12° C. Видът е целеви за опазване в 
ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“, като по време на картирането на вида не са 
установени находища на територията на община Берковица. Предвид това, няма данни 
за очаквано въздействие върху вида, в резултат от прилагането на ОУП на община 
Берковица. 
 

 
 

 
Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) е един от най-малките прилепи, 

срещащи се в България. Типично пещерен вид, свързан преди всичко с богати на 
растителност карстови райони. Придържа се към скалисти райони с наличие на 
подземни кухини. През лятото обитава и населените места, където може да се скрие по 
тавани, закътани части от сгради, като през зимата зимува поединично в мини, пещери, 
мазета и др. Ловува основно в гори, градски паркове и градини, по-рядко над ливади, 
пасища и крайречни гори. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан“, като по време на картирането на територията на община Берковица е 
наблюдаван в изоставени постройки. Поради това, че обитава постройки той може да се 
причисли към полусинантропните видове (Gaisler, 1963). Толерантността на вида към 
човешко присъствие, води до заключението, че прилагането на ОУП на община 
Берковица няма да засегне чувствително неговите местообитания в зоните и да навреди 
на популацията му.  
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Подковоносът на Мехели (Rhinolophus mehelyi) обитава равнинни карстови 
райони и е изцяло свързан с пещерите като убежища. Видът е целеви за опазване в ЗЗ 
„Западна Стара планина и Предбалкан“, като по време на картирането не са установени 
негови находища. Съгласно данните от Червената книга на България видът не е 
установяван на територията на община Берковица. Предвид това, няма данни за 
очаквано въздействие върху вида, в резултат от прилагането на ОУП на община 
Берковица. 

 

 
 

 
 
Широкоухият прилеп (Barbastella barbastellus) обитава влажните горски 

местообитания в среднопланинския пояс (700–1400 м н.в.). Зимата - поединично или на 
групи до 30 индивида в най-студените, привходни части на пещерите при температури 
около 0–2 °С. През летните месеци живее почти само в хралупи на дървета и по-рядко в 
други убежища. Видът е целеви вид за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан“. Съгласно Червената книга на България видът не е установяван на 
територията на община Берковица, както не е установяван и при картирането на зоната 
от 2011-2012 г. Предвид това, няма данни за очаквано въздействие върху вида, в 
резултат от прилагането на ОУП на община Берковица. 
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Пещерният дългокрил (Miniopterus schreibersii) е вид който се среща в 

карстови местообитания. Включен в стандартния формуляр на ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан“. По време на картирането през периода 2011-2012 г. не 
установен на територията на община Берковица. На територията на общината липсват 
карстови местообитания подходящи за вида. Предвид това прилагането на ОУП на 
община Берковица няма да има вличние върху вида. 

 

 
 

 
Големият нощник (Myotis myotis) е включен в стандартния формуляр на ЗЗ 

„Западна Стара планина и Предбалкан“. В Западна Стара планина е установен до 1200 
м.н.в. Видът е еволюционно свързан с широколистните и смесените гори с открити 
пространства. В Югоизточна Европа е изцяло пещерен обитател, като използва скални 
цепнатини и галерии. Не са известни колонии в постройки. По време на картирането, 
видът е установен в зоната на територията на община Берковица. На територията на 
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общината, в рамките на зоната няма пещери, но има подходящи хранителни 
местообитания. Предвид това, няма данни за очаквано въздействие върху вида, в 
резултат от прилагането на ОУП на община Берковица. 

 
Дългопръстият нощник (Myotis capaccinii) обитава ниски карстови райони, 

понякога в подходящи биотопи извън тях. Зимува в подземни убежища около 400 м.н.в. 
Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“. По време на 
картирането, видът не е установен в зоната на територията на община Берковица. В 
тази си част, защитената зона не предоставя пещерни местообитания. Предвид това, 
няма данни за очаквано въздействие върху вида, в резултат от прилагането на ОУП на 
община Берковица. 

 

 
 

 
Остроухият нощник (Myotis blythii) е разпространен във всички карстови 

райони. За Западна Стара планина е съобщен до 1400 м.н.в. Придържа се към райони с 
пресечен релеф  - хълмове, скални ракрития и венци, стръмни речни брегове. Обитава 
главно пещери в тези ландшафти. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан“, като по време на картирането, видът е установен в изоставена 
сграда в с. Котеновци. Това показва известна пластичност на вида, която му помага да 
ползва и структури изградени от човека. Предвид това, новите устройствени зони могат 
да предоставят допълнителни условия за развитието на популацията. В тази връзка, 
прилагането на ОУПО е възможно да има и положително въздействие върху вида, тъй 
като в зоната на територията на община Берковица няма подходящи карстови райони. 

 
Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) е представител на гладконосите прилепи, 

който зимува изключително в подземни убежища. През лятото обитава хралупи на 
стари дървета и по-рядко постройки и пещери. Ловува в гори, покрайнини на гори и 
ливади, покрай храсталаци. Видът е целеви вид за опазване в ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан“. По време на картирането, видът не е наблюдаван на 
територията на община Берковица. Предвид това, няма данни за очаквано въздействие 
върху вида, в резултат от прилагането на ОУПО. 
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Трицветният нощник (Myotis emarginatus) е характерен обитател на 

нископланинските карстови райони. Заселва се в пещери и изоставени постройки. 
Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“. По време на 
проекта за картиране не е наблюдаван на територията на общината Берковица. ОУП на 
община Берковица не предвижда устройствени елементи, които биха застрашили вида в 
зоната. 
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III.  РАСТЕНИЯ  
 

Червено усойниче (Echium russicum). Двугодишно тревисто растение. 
Стъблото обикновено e единично, високо 20–80 см, гъсто облистено, покрито, както и 
листата, с гъсти, разположени върху брадавички, власинки. Листата са 
линейноланцетни, дълги 2–11 см, широки 0,7–1,2 см. Съцветието е до ½ от стъблото, 
тясно, класоподобно, с гъсто разположени завити полусенници. Венчето е дълго 8–12 
см, фуниевидноразширено, тъмночервено. Тичинките и стълбчето са по-дълги от 
венчето, близалцето е цяло или плитко двуделно. Плодът е орехче. Цв. V–VI, пл. VI–
VI І. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена. Обитава сухи 
тревисти места в низините и предпланините, по слабо използвани пасища, често сред 
храсталаци. Популациите са локални, често от отделни разпръснати растения, понякога 
до 100–250 индивида (Лозенска планина). Ограничено в повечето флористични райони 
на страната до 1200 м н. в. Не се среща в Рила, Пирин, Славянка, Беласица и Родопи 
(Изт.). Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” 
(BG0001040). 
 

 
 

 
Червеното усойниче не е установено на територията на община Берковица. 

Негови находища не са установени и картирани в границите на общината и по проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 
и видове - фаза I“. Следователно, прилагането на ОУПО няма да засегне популации на 
вида. 
 

Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum). Пърчовката е 
многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. Стъблата са високи 30–90 cм, с 
5–8 сиво-зелени, елиптични листа. Съцветията са с 20–40 цвята, рехави. Околоцветните 
листчета са събрани в шлем, виолетово-бели с надлъжни линии. Устната е 3-делна; 
страничните дялове са линейни, извити, дълги 9–22 мм, вълнисти по края; средният дял 
е дълъг 4,5–8,5 cм, леко усукан, на върха е 2-делен. Шпората е 4,5–7 мм. 
Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена. Среща се по открити, 
слънчеви места, по-често на варовити каменисти почви, по слабо използвани пасища, 
сред храсталаци и на горски поляни в светли широколистни гори. Популациите 
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обикновено заемат неголеми площи (до 0,01–1 хa) и са с неголяма численост (до 50–100 
растения). Рядко са наблюдавани находища с по-големи площи (до 5 хa), но с ниска 
плътност на популациите. Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 м н. в. 
Сравнително по-често в карстовите райони на Предбалкана, Стара планина, Знеполски 
район, Родопи (Изт.). Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан” (BG0001040). 
 

 

 
 

Обикновената пърчовка не е установена на територията на община Берковица. 
Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“ също показват, че находища на вида не са 
установени и картирани в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” (BG0001040) за 
територията на общината. Следователно, прилагането на ОУПО няма да засегне 
популации на Обикновената пърчовка. 
 

Карпатска тоция (Tozzia carpathica). Полупаразитно многогодишно тревисто 
растение. Коренището e дълго 3–7 см, дебело до 1 см, покрито с месести люспи. 
Стъблото е високо 8–35(50) см, 4-ръбесто, просто или разклонено, по ръбовете 
късовлакнесто. Листата са приседнали, целокрайни или с 1–3 тъпи зъбци; долните 
обикновено са последователни, ланцетни; средните и горните са срещуположни, 
яйцевидни. Цветовете са единични, в пазвите на горните листа. Цветните дръжки са 
дълги 3–6 мм. Венчето е дълго 4–6 мм, бледожълто. Плодът е кръгла, едносеменна 
кутийка. Цв. V–VII, пл. VII–IX. Размножава се със семена и вегетативно. Расте по 
мочурливи места и брегове на потоци. Образува силно фрагментирани, обикновено 
малочислени популации. Среща се в Стара планина (Зап., Ср.), Витошки район 
(Витоша), Пирин, Рила, Родопи (Зап.); от 1200 до около 2500 м н. в. Видът е целеви за 
опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” (BG0001040). 
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В рамките на проучванията по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“,  карпатска 
тоция е открита в територията на община Берковица - по южните склонове на вр. Ком, 
край горски път от с. Гинци – х. Малина – под Лисински връх, р. Камарска, близо до 
реката. Установена е една популация, включваща 5 цъфтящи индивиди, на площ от 3,3 
дка. Плътността е 0,0015 индивида на м2. Находището не се засяга от бъдещи 
устройствени елементи. Прилагането на ОУПО няма да засегне популации на вида. 
 

Dicranum viride. Многогодишен, листнат, връхноплоден мъх. Образува 
възглавничковидни, твърди, тъмнозелени чимчета, в основата с ръждива плъст. 
Стъблата са изправени, 1–4 см високи. Листата са спирално разположени, слабо 
отклонени от стъблото, прави, в основата овално ланцетни, нагоре постепенно, дълго, 
жлебовидно и тясно заострени, целокрайни. Върхът е силно чуплив, често липсва при 
по-старите листа. Жилката завършва във върха, гладка до слабо назъбена откъм 
гръбната страна в горната си част. Двудомен, рядко спороноси. Размножава се главно 
вегетативно чрез листни фрагменти. Расте върху кората на стари широколистни, рядко 
върху иглолистни дървета или скали. Индикатор за стари гори. Популациите са с 
ограничено разпространение и ниска плътност - Стара планина (Зап. – над с. Стакевци), 
Пирин (край х. „Демяница“). Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан” (BG0001040).  
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При теренните проучвания по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ е 
установено наличието на оптимални местообитания за Dicranum viride в територията на 
община Берковица, без да са регистрирани находища. Тези оптимални местообитания 
не се засягат от бъдещи устройствени елементи. Прилагането на ОУПО няма да засегне 
популации на вида. 
 

Buxbaumia viridis. Този мъх може да бъде намерен в голяма част от умерения да 
субарктическия регион на Северното полукълбо. Той е едно- или двугодишно растение 
и обикновено се среща в нарушени местообитания или като пионерен вид. Мъхът расте 
върху субстрат от гниеща дървесина (най-често иглолистна). Растенията не са 
постоянни и често изчезват от места, където преди това са били намирани. Спорите са 
зрели и готови за разпръскване след края на пролетта или началото на лятото. Те се 
изхвърлят от капсулата в кълба при дъжд, когато дъждовните капки падат върху върха 
на капсулата. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” 
(BG0001040). 

По проект „Картиране и определяне на природозащитното състояниеови на 
природни местообитания и видове - фаза I“, в ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан” (BG0001040), видът е установен в територията на община Берковица и са 
картирани негови оптимални местообитания. Предвидените Терени за рекреационни 
дейности, курорт и вилни зони засягат 25,9 дка от оптималните местообитания на 
Buxbaumia viridis.   
 

Drepanocladus vernicosus (Hamatocaulis vernicosus). По време на изпълнението 
на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I“, този вид мъх е новоустановен в ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан” (BG0001040). До сега не е бил включен в стандартния 
формуляр за набиране на данни за зоната. 

Една от популациите на Drepanocladus vernicosus в защитената зона, намираща 
се на 4 км северозападно от с. Копиловци, е известна от 2007 г. Там видът обитава 
мочурни ливади и образува чимове в приземния етаж. Съществуват и три 
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субпопулации в местност “Клисурски соват”, югоизточно от в. Малък Ком. Всяка 
субпопулация заема дискретно мочурище и е обособена като отделен полигон.  

Предвижданията на ОУПО Берковица засягат установените местообитания на 
Drepanocladus vernicosus по следния начин:   

Терени за рекреационни дейности, курорт и вилни зони – 296,7 дка; 
Терен за сгради и съоръжения за поддържане на пътища – 2,2 дка; 
Терени за други територии на междуселищната пътна транспортна мрежа – 

0,7 дка; 
Терени за електропроводи и съоръжения към тях – 0,2 дка; 
Терени за жилищни функции – 0,6 дка. 
 
I.б) описание и анализ на въздействието на плана върху целостта на ЗЗ 

„ Западна Стара планина и Предбалкан” (BG0001040) с оглед на нейната 
структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, 
фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, 
химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на 
изпълнението, така и при действието на ОУПО: 

 
 Проектът на ОУП на община Берковица предвижда създаване на следните 
устройствени територии с общо предназначение и устройствени зони, които попадат в 
границите на ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан” и могат да окажат въздействие 
върху защитената зона: 
 
Устройствени територии и зони Площ [дка] 
1. Жилищни функции 2 572,4 
2. Общественообслужващи функции 30,7 
3. Производствени дейности 300,8 
4. Складови дейности 21,1 
5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 1 030,0 
6. Техническа инфраструктура 163,9 
ОБЩО 4 118,9 

 
 
Засягането на 4 118,9 дка от защитената зона представлява засягане на 0,19 % от 

нейната площ. Голяма част от новите устройствени територии описват вече 
съществуващи обекти и инфраструктура. Например, териториите за жилищни функции 
включват съществуващите населени места в обхвата на защитената зона. 

 
Анализ на въздействието върху елементите на защитената зона: 
 
Картираните природни местообитания, които се засягат от предвижданията на 

ОУПО са: 
- 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества. Засягането на 

местообитанието е разпределено по следния начин: 
• 326 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 

вилни зони, който се създава югозападно от гр. Берковица и включва имот № 
03928.100.89 с НТП „пасища, мери“. Източните ¾ от имота попадат в защитената зона. 
Западната ¼ от имота е извън защитената зона и граничи със спортно – туристически 
комплекс (СТК) „Берковски Балкан“. Картираното природно местообитание е в 
източната част на имота и е представително за растителните съобщества. В момента, 
мястото не е обособено, като рекреационна зона. Създаването на нова устройствена 
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зона и последващото й експлоатиране ще доведат до отрицателно въздействие върху 
местообитанието; 

• 168,5 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 
вилни зони, който се създава югозападно от гр. Берковица. Картираното природно 
местообитание е разпространено в имоти с №№ 03928.101.1 и 03928.101.2, като е 
представително за растителните съобщества. В момента, мястото не е обособено, като 
рекреационна зона. Създаването на нова устройствена зона и последващото й 
експлоатиране ще доведат до отрицателно въздействие върху местообитанието. 

Описаното засягане на хабитата представлява 0,7 % от общата картирана 
площ на природното местообитание в защитена зона „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040). 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на природно местообитание 4060 в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Благоприятно състояние. 

 
- 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Засягането на 
местообитанието е разпределено по следния начин: 

• 2,6 дка попадат в бъдещ Терен за жилищни функции, който се създава 
северно от село Костенци и включва имоти с №№ 38933.0.151, 38933.112.4 и 
38933.112.6. Първият имот представлява територията на цялото населено място с. 
Костенци. От вторите два имота, в Терена за жилищни функции попадат съвесем малки 
части. В момента, участъците с картирано местообитание са без съществуващо 
застрояване, заети от тревни съобщества, като на места има навлизане на храстова 
растителност. В перспектива, при реализиране на бъдещо строителство в тези терени, 
което е свързано с прилагането на ОУПО, е възможно настъпването на отрицателно 
въздействие върху картираното природно местообитание; 

• 2,9 дка попадат в бъдещ Терен за жилищни функции, който се създава за 
разширение на село Бистрилица в югоизточна посока и включва имоти с №№ 
4203.47.73 и 4203.47.23. В момента, тези имоти са без съществуващо застрояване, заети 
от тревни съобщества, като на места има навлизане на храстова растителност. В 
перспектива, при реализиране на бъдещо строителство в тези имоти, което е свързано с 
прилагането на ОУПО, е възможно настъпването на отрицателно въздействие върху 
картираното природно местообитание; 

• 3,5 дка попадат в северозападната част на имот № 4203.0.320, който 
представлява територията на цялото населено място с. Бистрилица. Предвиденото 
устройство е Терен за жилищни функции. Картираното природно местообитание е със 
следните координати на граничните точки: (1) N=43º21'34,03" E=23º6'8,34"; (2) 
N=43º21'33,81" E=23º6'11,72"; (3) N=43º21'30,52" E=23º6'14,19"; (4) N=43º21'31,36" 
E=23º6'14,16"; (5) N=43º21'31,23" E=23º6'12,80" и (6) N=43º21'32,65" E=23º6'11,52". В 
момента, имотът е без съществуващо застрояване. В перспектива, при реализиране на 
бъдещо строителство, което е свързано с прилагането на ОУПО, е възможно 
настъпването на отрицателно въздействие върху картираното природно местообитание; 

• 2 дка попадат в бъдеща Територия за производствени дейности, която се 
създава югозападно от село Гаганица. Картираното природно местообитание е 
разположено в имоти с №№ 14297.0.720, 14297.0.719, 14297.0.718, 14297.0.717 и 
14297.0.716. Единствено в имот № 14297.0.720 съществува застрояване – стопански 
постройки. Постройките са разположени в северния голям дял на имота. В останалите 
имоти няма застрояване. Като цяло, съществуващите тревни съобщества са силно 
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рудерализирани. В перспектива, при евентуално разширение на съществуващото 
строителство в имотите, което е свързано с прилагането на ОУПО, е възможно 
настъпването на отрицателно въздействие върху картираното природно местообитание; 

• 8,3 дка попадат в бъдеща Територия за производствени дейности, която 
се създава северозападно от село Лесковец и включва имот № 43414.33.7. В крайната 
южна част на имота съществува полуразрушена стопанска постройка. Тревната 
растителност е рудерализирана. В перспектива, при евентуално ново строителство или 
разширение на съществуващото застрояване, което е свързано с прилагането на ОУПО, 
е възможно настъпването на отрицателно въздействие върху картираното природно 
местообитание. 

Описаното засягане на хабитата представлява 0,02 % от общата картирана 
площ на природното местообитание в защитена зона „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040). 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на природно местообитание 6210 * в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Неблагоприятно - лошо състояние. 

 
- 6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в 

планините. Засягането на местообитанието е разпределено по следния начин: 
• 41,5 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 

вилни зони, който се създава югозападно от гр. Берковица. Картираното природно 
местообитание е разпространено в имоти с №№ 03928.101.1 и 03928.101.3, като е 
представително за растителните съобщества. В момента, мястото не е обособено, като 
рекреационна зона. Създаването на нова устройствена зона и последващото й 
експлоатиране ще доведат до отрицателно въздействие върху местообитанието. 

Описаното засягане на хабитата представлява 0,16 % от общата картирана 
площ на природното местообитание в защитена зона „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040). 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на природно местообитание 6230 * в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Неблагоприятно - лошо състояние. 
 
 - 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества. Засягането на местообитанието 
е разпределено по следния начин: 

• 2,8 дка попадат в бъдеща Територия за производствени дейности, която 
се създава югозападно от село Гаганица и включва имоти с №№ 14297.1.62 и 
14297.1.61. Имотите не са застроени и са заети от тревни съобщества, като на места има 
навлизане на дървесна и храстова растителност. В перспектива, при евентуално бъдещо 
строителство, което е свързано с прилагането на ОУПО, е възможно настъпването на 
отрицателно въздействие върху картираното природно местообитание; 

• 3,5 дка попадат в бъдеща Територия за производствени дейности, която 
се създава югозападно от село Гаганица. Картираното природно местообитание е 
разположено в имоти с №№ 14297.0.720 и 14297.0.722. Единствено в имот № 
14297.0.720 съществува застрояване – стопански постройки. Постройките са 
разположени в северния голям дял на имота. Съществуващите тревни съобщества са 
силно рудерализирани. В перспектива, при евентуално разширение на съществуващото 
строителство в имотите, което е свързано с прилагането на ОУПО, е възможно 
настъпването на отрицателно въздействие върху картираното природно местообитание; 
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• 13,1 дка попадат в бъдещ Терен за жилищни функции, който се създава 
източно от село Бистрилица. В терена се включва част от имот № 4203.42.31, където е 
картирано природното местообитание. Имотът е без съществуващо застрояване, зает от 
тревни съобщества, като на места има навлизане на храстова растителност. В 
перспектива, при реализиране на бъдещо строителство, което е свързано с прилагането 
на ОУПО, е възможно настъпването на отрицателно въздействие върху картираното 
природно местообитание. 

Описаното засягане на хабитата представлява 0,07 % от общата картирана 
площ на природното местообитание в защитена зона „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040). 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на природно местообитание 6240 * в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Неблагоприятно - незадоволително състояние. 

 
- 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища. Засягането на 

местообитанието е разпределено по следния начин: 
• 1,2 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 

вилни зони, който се създава югозападно от с. Бързия. Картираното природно 
местообитание е разпространено в имот № 7510.211.4 с НТП „широколистни дървесни 
видове“ в местността „Забанова падина“, като е представително за растителните 
съобщества. В момента, мястото не е обособено, като рекреационна зона. Създаването 
на нова устройствена зона и последващото й експлоатиране ще доведат до отрицателно 
въздействие върху местообитанието; 

• 2,2 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 
вилни зони, който се създава югозападно от гр. Берковица и включва имот № 
03928.100.89 с НТП „пасища, мери“. Източните ¾ от имота попадат в защитената зона. 
Западната ¼ от имота е извън защитената зона и попада в обхвата на спортно – 
туристически комплекс (СТК) „Берковски Балкан“. Картираното природно 
местообитание е разположено в източната част на имота и е представително за 
растителните съобщества. В момента, мястото не е обособено, като рекреационна зона. 
Създаването на нова устройствена зона и последващото й експлоатиране ще доведат до 
отрицателно въздействие върху местообитанието. 

Описаното засягане на хабитата представлява 1,08 % от общата картирана 
площ на природното местообитание в защитена зона „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040). 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на природно местообитание 7140 в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Благоприятно състояние. 

 
- 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum. Засягането на местообитанието е 

разпределено по следния начин: 
• 5,5 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 

вилни зони, който се създава югозападно от гр. Берковица. Картираното природно 
местообитание е разпространено в имот с № 03928.101.1, като е представително за 
растителните съобщества. В момента, мястото не е обособено, като рекреационна зона. 
Създаването на нова устройствена зона и последващото й експлоатиране ще доведат до 
отрицателно въздействие върху местообитанието. 
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Описаното засягане на хабитата представлява 0,06 % от общата картирана 
площ на природното местообитание в защитена зона „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040). 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на природно местообитание 9110 в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Неблагоприятно - незадоволително състояние. 

 
- 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum. Засягането на местообитанието е 

разпределено по следния начин: 
• 109,2 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 

вилни зони, който се създава югозападно от с. Бързия и включва имоти с №№ 7510.211.4 
(НТП „широколистни дървесни видове“) и 7510.211.5 (НТП „залесени горски 
територии“) в местността „Забанова падина“. Картираното природно местообитание е 
представително за растителните съобщества. В момента, мястото не е обособено, като 
рекреационна зона. Създаването на нова устройствена зона и последващото й 
експлоатиране ще доведат до отрицателно въздействие върху местообитанието; 

• 9,9 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 
вилни зони, който се създава югозападно от гр. Берковица. Картираното природно 
местообитание е разпространено в имот № 03928.101.1, като е представително за 
растителните съобщества. В момента, мястото не е обособено, като рекреационна зона. 
Създаването на нова устройствена зона и последващото й експлоатиране ще доведат до 
отрицателно въздействие върху местообитанието; 

• 4,1 дка попадат в бъдещи Терени за техническа инфраструктура, които 
се създават югозападно от гр. Берковица, в имоти с №№ 03928.143.9, 03928.143.11, 
03928.143.13, 03928.140.6, 03928.135.4, 03928.135.6. Тези терени описват съществуващи 
елементи на техническата инфраструктура, основно водоизточници. Малко вероятно е 
да настъпи отрицателно въздействие върху картираното природно местообитание. 

Описаното засягане на хабитата представлява 0,06 % от общата картирана 
площ на природното местообитание в защитена зона „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040). 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на природно местообитание 9130 в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Неблагоприятно - незадоволително състояние. 

 
- 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum. Засягането на 

местообитанието е разпределено по следния начин: 
• 1 дка попада в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и вилни 

зони, който се създава югозападно от гр. Берковица. Картираното природно 
местообитание е разпространено в имот № 03928.177.38, като е представително за 
растителните съобщества. В момента, имотът не е застроен, и мястото не е обособено, 
като рекреационна зона. Създаването на нова устройствена зона и последващото й 
експлоатиране ще доведат до отрицателно въздействие върху местообитанието. 

Описаното засягане на хабитата представлява 0,001 % от общата картирана 
площ на природното местообитание в защитена зона „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040). 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
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на природно местообитание 9170 в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Неблагоприятно – лошо състояние. 

 
- 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс 

(Vaccinio-Piceetea). Засягането на местообитанието е разпределено по следния начин: 
• 0,4 дка попадат в бъдещ Терен за жилищни функции, който се създава 

югозападно от гр. Берковица и включва имот с № 03928.151.30. В част от имота 
съществуват изградени жилищни постройки. В перспектива, при евентуално 
разширение на съществуващото строителство, което е свързано с прилагането на 
ОУПО, е възможно настъпването на отрицателно въздействие върху картираното 
природно местообитание. 

Описаното засягане на хабитата представлява 0,016 % от общата картирана 
площ на природното местообитание в защитена зона „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040). 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на природно местообитание 9410 в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Неблагоприятно - незадоволително състояние. 

 
- 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus. Засягането на 

местообитанието е разпределено по следния начин: 
• 0,8 дка попадат в бъдеща Територия необработваеми земи – кариери и 

отпадъци, която се създава западно от гр. Берковица и включва имот с № 03928.125.9. 
Част от територията на имота е стара кариера, която не се експлоатира в момента. 
Картираното природно местообитание е разположено в западната половина на имота, 
която представлява съществуваща гора. В перспектива, при прилагане на ОУПО, е 
възможно настъпването на отрицателно въздействие върху картираното природно 
местообитание. 

Описаното засягане на хабитата представлява 0,0006 % от общата 
картирана площ на природното местообитание в защитена зона „Западна Стара 
планина и Предбалкан“ (BG0001040). 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на природно местообитание 91G0 * в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Неблагоприятно - лошо състояние. 

 
- 91W0 Мизийски букови гори. Засягането на местообитанието е разпределено 

по следния начин: 
• 1 дка попада в бъдещ Терен за техническа инфраструктура, който се 

създава западно от гр. Берковица и включва имот № 03928.128.4. Теренът описва 
съществуващ обект на техническата инфраструктура – водоизточник. Малко вероятно е 
да настъпи отрицателно въздействие върху картираното природно местообитание. 

Описаното засягане на хабитата представлява 0,0008 % от общата 
картирана площ на природното местообитание в защитена зона „Западна Стара 
планина и Предбалкан“ (BG0001040). 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на природно местообитание 91W0 в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Неблагоприятно – незадоволително състояние. 
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- 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. Засягането на местообитанието е 
разпределено по следния начин: 

• 33,7 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 
вилни зони, който се създава южно от гр. Берковица и включва имоти с №№ 03928.180.3 
(НТП „дървопроизводителни горски площи“), 03928.180.4 (НТП „дървопроизводителни 
горски площи“), 03928.180.9 (НТП „дървопроизводителни горски площи“) и 
03928.180.59 (НТП „пасища, мери“). Картираното природно местообитание е типично и 
представително. В момента, мястото не е обособено, като рекреационна зона. 
Създаването на нова устройствена зона и последващото й експлоатиране ще доведат до 
отрицателно въздействие върху местообитанието; 

• 53,6 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 
вилни зони, който се създава южно от гр. Берковица и включва имот № 03928.179.35 с 
НТП „съществуващ почивен дом“. В имота е изградена почивна база. Картираното 
природно местообитание е разположено в терените около постройката. В перспектива, 
при евентуално разширение на съществуващото строителство, което е свързано с 
прилагането на ОУПО, ще настъпи отрицателно въздействие върху картираното 
природно местообитание. 

Описаното засягане на хабитата представлява 5,8 % от общата картирана 
площ на природното местообитание в защитена зона „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040). 
 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на природно местообитание 91Z0 в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Неблагоприятно – незадоволително състояние. 

 
Картирани оптимални местообитания на растителни видове, които се засягат от 

предвижданията на ОУПО: 
- Целеви вид 1393 Drepanocladus vernicosus (Hamatocaulis vernicosus). Засягането 

на оптималното местообитание е разпределено по следния начин: 
• 2,2 дка попадат в бъдещ Терен за сгради и съоръжения за поддържане на 

пътища, който се създава южно от с. Бързия и включва имот с № 7510.81.14 в местност 
„Петрохан“. В северозападната част на имота има изградена сграда за нуждите на 
пътното поддържане. В перспектива, при евентуално разширение на съществуващото 
застрояване, е възможно настъпването на отрицателно въздействие върху 
местообитанието на целевия вид; 

• 0,7 дка попадат в бъдещ Терен за други територии на междуселищната 
пътна транспортна мрежа, който се създава южно от с. Бързия и включва имот с № 
7510.81.11 в местност „Петрохан“. Според цифровия модел на местообитанието на 
вида, площта, която ще бъде засегната, е 1,4 дка. Това е техническа грешка, тъй като 
при налагане върху ортофото заснемане се вижда, че част от картираната територия на 
вида попада върху съществуващата пътна инфраструктура. Реално площта на 
оптималното местообитание на вида, която ще бъде засегната, е около 0,7 дка; 

• 0,2 дка попадат в бъдещ Терен за електропроводи и съоръжения към тях, 
който се създава южно от с. Бързия и включва имот с № 7510.80.5 в местност 
„Петрохан“. Теренът описва съществуващо съоръжение за пренос на електрическа 
енергия (част от далекопровод); 

• 0,6 дка попадат в бъдещ Терен за жилищни функции, който се създава 
южно от с. Бързия и включва имот с № 7510.81.8 в местност „Петрохан“. В границите 
на имота има съществуваща почивна хижа/малък хотел; 
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• 0,9 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 
вилни зони, който се създава югозападно от с. Бързия. Местообитанието на целевия вид 
е картирано в имот № 7510.211.5, с НТП „залесени горски територии“, в местността 
„Забанова падина“. В момента, мястото не е обособено, като рекреационна зона. 
Създаването на нова устройствена зона и последващото й експлоатиране ще доведат до 
отрицателно въздействие върху местообитанието на вида; 

• 219,8 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 
вилни зони, който се създава югозападно от гр. Берковица и включва имот № 
03928.100.89 с НТП „пасища, мери“. В момента, мястото не е обособено, като 
рекреационна зона. Създаването на нова устройствена зона и последващото й 
експлоатиране ще доведат до отрицателно въздействие върху местообитанието на вида; 

• 76 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и вилни 
зони, който се създава югозападно от гр. Берковица и включва имоти с №№ 03928.101.1, 
03928.101.2 и 03928.101.3. В момента, мястото не е обособено, като рекреационна зона. 
Създаването на нова устройствена зона и последващото й експлоатиране ще доведат до 
отрицателно въздействие върху местообитанието на вида. 

Описаното засягане на оптимално местообитание на Drepanocladus 
vernicosus е 1,53 % от общата картирана площ на оптималните местообитания на 
вида в границите на защитената зона (при картирана площ на оптималните 
местообитания 19 593,6 дка). 

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на целеви вид 1393 Drepanocladus vernicosus (Hamatocaulis vernicosus) в зона „Западна 
Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно - лошо състояние. 

 
- Целеви вид 1386 Buxbaumia viridis. Засягането на оптималното местообитание е 

разпределено по следния начин: 
• 24,2 дка попадат в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и 

вилни зони, който се създава югозападно от гр. Берковица и включва имоти с №№ 
03928.101.1, 03928.101.2 и 03928.101.3. В момента, мястото не е обособено, като 
рекреационна зона. Създаването на нова устройствена зона и последващото й 
експлоатиране ще доведат до отрицателно въздействие върху местообитанието на вида; 

• 1,7 дка попада в бъдещ Терен за рекреационни дейности, курорти и вилни 
зони, който се създава югозападно от гр. Берковица и включва имоти с №№ 03928.41.53 
и 03928.177.38. В момента, мястото не е обособено, като рекреационна зона. 
Създаването на нова устройствена зона и последващото й експлоатиране ще доведат до 
отрицателно въздействие върху местообитанието на вида. 

Описаното засягане на оптимално местообитание на Buxbaumia viridis е 
0,025 % от общата картирана площ на оптималните местообитания на вида в 
границите на защитената зона (при картирана площ на оптималните 
местообитания 101 729,9 дка). 

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието 
на целеви вид 1386 Buxbaumia viridis в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Благоприятно състояние. 

 
Зингстра и др. (2009) дават следното тълкуване на фрагментацията на 

местообитанието: “Местообитанието е фрагментирано, ако в рамките на единна 
свързана територия покрита с местообитанието има линейни инфраструктури (с 
изключение на пътищата без настилка и с изключение на вече съществуващи пътища) 



 
 

58

или огради, или застрояване прекъсващо връзките между различните части на 
местообитанието. Това важи и за случаите, когато бариерите се намират на границата 
на два физически кадастрални парцела, които обаче опазват едно и също 
местообитание, с изключение на съществуващи към датата на научно предлагане на 
зоната (заварено положение) пътища от републиканската пътна мрежа или друга трайна 
обществена инфраструктура.”  

Предвид горното определение, създаването на нови рекреационни зони в 
землищата на гр. Берковица и с. Бързия, с последващо изграждане на туристическа и 
рекреационна инфраструктура, в това число лифтове и ски – писти, има вероятност да 
доведе до фрагментация на природни местообитания 4060 Алпийски и бореални 
ерикоидни съобщества, 6230 * Богати на видове картълови съобщества върху 
силикатен терен в планините, 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища, 
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum и 91Z0 Мизийски гори от сребролистна 
липа, както и до фрагментация на местообитанията на целевите видове 1393 
Drepanocladus vernicosus и 1386 Buxbaumia viridis. 

 
В резултат от създаването и експлоатацията на нови рекреационни зони в 

землищата на гр. Берковица и с. Бързия е възможно да настъпи в малка степен 
обезпокояване на видове, представляващи предмет на опазване - синевка (Polyommatus 
eroides), алпийска розалия (Rosalia alpina), буков сечко (Morimus funereus), европейски 
вълк (Canis lupus) и кафява мечка (Ursus arctos).  

 
В резултат от създаването и експлоатацията на нови рекреационни зони в 

землищата на гр. Берковица и с. Бързия е възможно да настъпи промяна на видовия 
състав в представителните растителни съобщества, чрез навлизане на рудерализирани и 
инвазивни видове, съпътстващи антропогенното присъствие.  

 
Няма да има химически, хидроложки и геоложки промени, в резултат от 

прилагането на ОУПО.  
 
Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“, по отношение състоянието на целевите 
видове (без Drepanocladus vernicosus и Buxbaumia viridis) в засегнатите от ОУПО 
защитени зони, са представени в следващата таблица: 
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целеви вид 
състояние на вида в ЗЗ „Западна 
Стара планина и Предбалкан” 

(BG0001040) 
Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) Отсъства от зоната 
Кордулегастер (Cordulegaster heros) Благоприятно 
* Ручеен рак (Austr. torrentium) Неблагоприятно-незадоволително 
Бисерна мида (Unio crassus) Неблагоприятно-незадоволително 
Обикн. паракалоптенус (P. сaloptenoides) Неблагоприятно-незадоволително 
Одонтоподизма (Odontopodisma rubripes) Отсъства от зоната 
Торбогнездница (Eriogaster catax) Неблагоприятно-незадоволително 
*Callimorpha quadripunctaria Неблагоприятно-незадоволително 
Gortyna borelii lunata Отсъства от зоната 
Лицена (Lycaena dispar) Благоприятно 
Полиоматус (Polyommatus eroides) Благоприятно 
Бяло-v (Nymphalis l-album) - новоустановен Благоприятно 
Ophiogomphus cecilia - новоустановен Благоприятно 
Грапав бегач (Карабус) (Carabus variolosus) Неблагоприятно-незадоволително 
Обикновен (голям) сечко (Cerambyx cerdo) Неблагоприятно-незадоволително 
Бръмбар рогач (Lucanus cervus) Неблагоприятно-незадоволително 
Буков сечко (Morimus funereus) Неблагоприятно-незадоволително 
* Осмодерма (Osmoderma eremita) Неблагоприятно-незадоволително 
Рисодес (Rhysodes sulcatus) Неблагоприятно-незадоволително 
*Алпийска розалиа (Rosalia alpinа) Неблагоприятно-незадоволително 
Черна мряна (Barbus meridionalis) Благоприятно 
Обикновен щипок (Cobitis taenia) Благоприятно 
Главоч (Cottus gobio) Неблагоприятно-незадоволително 
Балканска кротушка (Gobio kessleri) Благоприятно 
Балк. (малка) кротушка (Gobio uranoscopus) Благоприятно 
Европейска горчивка (Rh. sericeus amarus) Неблагоприятно-незадоволително 
Балкански щипок (Sabanejewia aurata) Благоприятно 
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) Благоприятно 
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) Неблагоприятно-незадоволително 
Гребенест тритон (Triturus cristatus) Неблагоприятно-незадоволително 
Шипоб. костенурка (Testudo graeca) Неблагоприятно-незадоволително 
Шипооп. костенурка (Testudo hermanni) Неблагоприятно-незадоволително 
Обикн. бл. костенурка (Emys orbicularis) Неблагоприятно-незадоволително 
Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) Неблагоприятно-незадоволително 
* Европейски вълк (Canis lupus) Неблагоприятно-незадоволително 
Видра (Lutra lutra) Благоприятно 
Рис (Lynx lynx) Неблагоприятно-незадоволително 
Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni) Неблагоприятно-незадоволително 
Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) Благоприятно 
Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) Благоприятно 
Остроух нощник (Myotis blythii) Благоприятно 
Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) Благоприятно 
Трицветен нощник (Myotis emarginatus) Благоприятно 
Голям нощник (Myotis myotis) Благоприятно 
Средиземном. подковонос (Rhinolophus blasii) Благоприятно 
Южен подковонос (Rhinolophus euryale) Благоприятно 
Голям подковонос (Rh. ferrumequinum) Благоприятно 
Maлък подковонос (Rh. hipposideros) Благоприятно 
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) Неблагоприятно-незадоволително 
Лалугер (Spermophilus citellus) Неблагоприятно-незадоволително 
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* Кафява мечка (Ursus arctos) Неблагоприятно-незадоволително 
* Пъстър пор (Vormela peregusna) Неблагоприятно-незадоволително 
Червено усойниче (Echium russicum) Благоприятно 
Обикновена пърчовка (Himantogl. caprinum) Неблагоприятно-незадоволително 
Карпатска тоция (Tozzia carpathica) Неблагоприятно-лошо 
Dicranum viride Неблагоприятно-лошо  
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II. Защитени зони за опазване на дивите птици 
 
II. а) описание и анализ на въздействието на ОУПO върху видовете - 

предмет на опазване в защитена зона за опазване на дивите птици „Западен 
Балкан” (BG0002002) и защитена зона за опазване на дивите птици „Берковица” 
(BG0002090). 

 
КЛАС ПТИЦИ (AVES) 

 
1. Видове от разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes) 

 
 Бял щъркел (Ciconia ciconia). Гнезди в населените места, в близост до влажни 

зони и обработваеми площи, където се храни. Разполага гнездата си предимно на 
електрически стълбове, което създава опасност за малките от токови удари и пожари. 
Предвид това, че е синантропен вид, белият щъркел се повлиява в по-малка степен от 
дейността на човека в населените места. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“, но на 
територията на зоната, попадаща в границите  на община Берковица не са установени 
гнезда на бял щъркел. В тази връзка, прилагането на ОУП на община Берковица няма 
отношение към популацията на този вид в рамките на зоната. 

 

 
     
Черен щъркел (Ciconia nigra). Гнезди основно по скали и скални стени. Гнезда 

прави и в широколистни гори. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. На територията 
на община Берковица видът е със статус на сигурно гнездене. При проучванията 
направени през 2012 г. по проект на МОСВ, в зоната са регистрирани само 4 от 
гнездящите двойки, като популацията се счита за стабилна. Няма конкретна 
информация колко от тези двойки гнездят на територията на община Берковица. 
Предложените за рекреация територии около вр. Ком не биха имали значително 
отрицателно въздействие за вида, предвид разположението им в пояса от 1170 до 1600 
м.н.в. и процентно относително малката им площ. Предвид това може да се заключи, че 
изпълнението на ОУП на община Берковица няма да има отрицателно въздействие 
върху популацията на този вид в рамките на зоната. 
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2. Видове от разред Соколоподобни (Falconiformes).  

  

 Като целеви видове за ЗЗ „Западен Балкан“ са определени 14 вида от този разред. 
В рамките на територията от зоната, попадаща в границите на община Берковица, е 
невъзможно да се срещат гнездящи двойки от всички тях, предвид сравнително малката 
площ, характеристиките на местообитанията в района и междувидовата конкуренция.    

 

Обикновения мишелов (Buteo buteo) обитава гори, хълмисти терени обрасли с 
храсти, открити пространства с единични дървета, култивирани земи с малки или 
големи групи дървета и др. Широко е разпространена до горната граница на горите. 
Птиците от по-северните популации са прелетни. За нашата страна обикновения 
мишелов е постоянна птица. Храни се предимно с дребни бозайници, влечуги, 
земноводни, едри насекоми и друга подобна по размери плячка. Гнезди високо по 
дърветата. Обикновеният мишелов се храни основно с дребни гризачи - мишки, 
полевки, лалугери, катерици и предимно болни и ранени птици. По-рядко лови малки 
зайчета, жаби, гущери и едри насекоми. Много често в покрайнините на обработваеми 
терени, където търси храната си, често покрай пътища и в близост до населени места. 
Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. Предвид голямата толерантност на вида към 
човешката дейност устройствени елементи на ОУПО и последващи дейности няма да 
окажат влияние върху неговата популация. 

 
Египетският лешояд (Neophron percnopterus) обитава обширни открити 

територии в хълмисти, нископланински и равнинни местообитания с наличието на 
скали. В периода 2003-2007 г. популацията на вида на територията на страната намаля с 
30 %. Видът изчезна от много райони на страната, като по време на проучването, 
възложено от МОСВ и проведено през 2012 г., се подчертава, че видът е изчезнал като 
гнездящ от ЗЗ „Западен Балкан“. Предвид това, прилагането на ОУП на община 
Берковица няма да окаже никакво влияние върху популацията на този вид. 

 
Осоядът  (Pernis apivorus) обитава обширни широколистни гори, предимно 

букови и смесени, а в по-високите части на планината и иглолистни гори. Видът е 
целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. Съгласно Атласа на гнездящите птици в България 
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(Стойнов и Митев, 2007), видът е с вероятно и твърде вероятно гнездене за територията 
на защитената зона в границите на община Берковица. Съгласно Червената книга на 
България (2015) след 2003 г. няма данни за установена вероятност за гнездене в района. 
ОУП на община Берковица не предвижда съществено устройване на района, с 
изключение на предложените за рекреация територии около вр. Ком и вече 
съществуващите инфраструктури. Предвид това, няма данни, които да показват, че 
ОУПО ще има съществено отрицателно въздействие върху съществуването на 
популация на вида в зоната. 

 

 
 

 
Черношипа ветрушка, керкенез (Falco tinnunculus). Широко разпространен в 

Евразия и Африка вид, но с ниска плътност на популацията. Само в най-северните 
райони на ареала си е прелетен, а в останалите му части, включително в България, може 
да бъде видян целогодишно. Предпочита открити местности и избягва гъсти и 
затворени гори. Често може да се види да лети над поляни, ниви и ливади. Ловува на 
земята и на открито, често задържайки се на едно място във въздуха с бързи трептения 
на крилете. Храни се основно с едри скакалци, мишки, гущери, жаби, млади птици, 
възрастни чучулиги, врабчета и други, които успее да изненада. Най-едрите животни 
които напада са невестулка, хомяк, кос и пъдпъдък. Гнезди най-често в изоставени 
гнезда на врани, свраки или други сравнително едри птици, понякога в градовете 
гнезди по високи сгради, като избира обикновено някои отвор в стена защитен от 
вятъра. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западен Балкан“. Предвид голямата 
толерантност на вида към човешката дейност, устройствените елементи на ОУПО и 
последващите дейности няма да окажат отрицателно въздействие върху популацията на 
керкенеза в защитената зона, дори могат да спомогнат за неговото по-широко 
разпространение. 

 
Късопръстият ястреб (Accipiter brevipes) обитава разредени широколистни гори, 

залесени речни долини, групи дървета сред открити пространства. Видът е целеви за ЗЗ 
„Западен Балкан“. Отчетените в Червената книга на България (2015) в района на 
Берковица находища датират от периода преди 1985 г. Понастоящем няма данни видът 
да гнезди в зоната, въпреки че по експертни оценки, от различни години, в нея се 
предполага, че гнездят от 4-6 (2007) и 4-8 (2012) двойки. В тази връзка, не може да се 
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предполага отрицателно въздействие от прилагането на ОУП на община Берковица 
върху вида в зоната.  

 

 
 

 
Белоопашатият мишелов (Buteo rufinus) е вид, обитаващ разнообразни скални 

местообитания, включително леснодостъпни скали и кариери. Видът е целеви за ЗЗ 
„Западен Балкан“. Съгласно Атласът на гнездещите птици (Дерменджиев и кол. 2007) 
за вида е установено със сигурно гнездене в UTM квадрат FN77, попадащ в границите 
на защитената зона на територията на община Берковица. В този квадрат, устройствени 
елементи има главно по пътя за Петрохан и около изкуственото езеро на Петрохан, 
където няма подходящи местообитания за белоопащатия мишелов. Предвид това, 
прилагането на ОУП на община Берковица няма да окаже никакво въздействие върху 
популацията вида. 
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Черната каня (Milvus migrans) е целеви вид за ЗЗ „Западен Балкан“, но няма 
данни за сигурно гнездене в нея. Направеното обследване през 2012 г. не дава 
информация за установяване на този вид в защитената зона, но по експертна оценка се 
предполага, че към 2007 г. в зоната гнездят 1-3 двойки, без да се дават конкретни 
доказателства за това. Съгласно Атласа на гнездящите птици в България (Стойчев и 
кол., 2007), видът е наблюдаван в подножието на Западна Стара планина до Берковица, 
като най-вероятно се касае за скитащ или мигриращ екземпляр. Няма данни, видът да 
гнезди на територията на зашитената зона, включителни в границите на община 
Берковица. Предвид това, прилагането на ОУП на община Берковица няма да има 
въздействие върху преминаващата през зоната част от популацията на този вид. 

 

 
 

 
Орелът змияр (Circaetus gallicus) се среща в стари разредени широколистни гори 

с малки поляни, в близост до сухи пустеещи терени, ерозирали склонове, пасища и 
ливади. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. Подобни местообитания могат да се 
наблюдават в границите на защитената зона на територията на община Берковица. 
Съгласно Атласът на гнездящите птици в България (Тончев и кол., 2007), орелът змияр 
е със степен на твърде вероятно гнездене, като няма сигурни данни това да се отнася за 
територията на община Берковица. Съгласно Червената книга на България (2015) 
въпросните находища са установени преди 2003 г., като не са потвърдени след това. По 
данните от пробните площадки, събрани при проучването през 2012 г., общо за зоната, 
числеността на вида се предполага, че е 5 - 7 двойки. Въпреки това, при най- 
благоприятни обстоятелства в територията на община Берковица, попадаща в обхвата 
на зоната, картирана в Атласа на гнездящите птици, не би могло да се предполага 
наличие на повече от една двойка. Тази двойка не е задължително да гнезди в същия 
район или в рамките на общината, а само да използва околните терени за лов. В 
описания район няма предложение за нови устройствени зони, предвид което не се 
очаква да възникне въздействие върху вида, в резултат от прилагането на ОУПО. 
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Малкият креслив орел (Aquila pomarina) обитава гори в речни долини, пасища, 

ливади, както и групи дървета покрай потоци. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. 
Съгласно Атласа на гнездящите птици в България (Дерменджиев и кол., 2007), видът 
фигурира със степен на сигурно гнездене в обхвата на община Берковица, без да е ясно 
дали става въпрос за територията на защитената зона или извън нея. От експертна 
гледна точка, обаче, може да се предположи, че видът по-скоро посещава 
селскостопанските земи на общината, намиращи се извън територията на защитената 
зона, при търсене на храна. По данните от пробните площадки, събрани при 
проучването през 2012 г., общо за зоната, числеността на вида се предполага, че е 2 - 3 
двойки. Проектът на ОУП на община Берковица отрежда терени за рекреационни 
дейности, курорти и вилни зони в земеделските земи южно от кв. Беговица и Заряница. 
В най-южната част на тези устройствени елементи, както и в територията на 
рекреационната зона около Калеева чешма, се засягат горски масиви, които са част от 
защитената зона. Тези територии са подходящи за ловуване на малкият креслив орел, 
макар част от тях да са извън границите на защитената зона. Предвид това, дейностите 
при прилагането на предложения ОУП, в описаните терени, ще имат прогонващ ефект 
за орела, в случай, че съществува двойка в района.  
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Скалният орел (Aquila chrysaetos) обитава скали, труднодостъпни скални 

комплекси и големи дървета в широколистни гори. Видът е целеви за ЗЗ „Западен 
Балкан“. Съгласно Червената книга на Република България (2015), сведения за вида на 
територията на общината датират след 2003 г., но няма конкретни сведения за 
гнездящи птици. ОУП на община Берковица не предвижда съществено регулиране на 
района, с изключение на предложените за рекреация територии около вр. Ком. Предвид 
това, няма данни, които да показват, че ОУПО ще има съществено отрицателно 
въздействие върху съществуването на популация на вида в зоната.  

 

 
 

 
Kръстатият oрел (Aquila heliaca) се среща в покрайнини на широколистни и 

иглолистни гори, ливади и пасища. В миналото многоброен вид в страната, но по 
настоящем са известни едва 28 размножаващи се двойки, като нито една от тях не се 
намира на територията на ЗЗ „Западен Балкан“, и в частност в община Берковица. В 
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тази връзка, прилагането на ОУПО няма да има никакво въздействие върху 
съвременната популация на този вид. 

 

 
 

 
Малкият орел (Hieraaetus pennatus) обитава стари широколистни гори в 

полупланински и хълмисти райони. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западен Балкан“. 
Съгласно данните от Атласа на гнездящите птици в България (Стойчев и кол., 2007) и 
Червената книга на република България (Големански, 2015) няма данни, видът да е 
наблюдаване на територията на община Берковица след 2003 г. Предвид това, не се 
очаква предложения ОУП да има въздействие върху популацията на малкия орел в 
защитената зона.   

 

 
 

 
Ловен сокол (Falco cherrug). След 2006 г. няма данни този вид да гнезди на 

територията на страната и се смята за изчезнал като гнездящ вид. Могат да се срещат 
само отделни неразмножаващи се индивиди. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западен 
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Балкан“. Няма данни за наблюдения на вида в зоната на територията на община 
Берковица. Пилотните дейности за възстановяването на вида не се провеждат на 
територията на зоната.  Предвид това, прилагането на ОУП на община Берковица няма 
да окаже въздействие върху популацията на този вид. 

 

 
 

 
Соколът скитник (Falco peregrinus) обитава дълбоки проломи, като гнезди на 

високи скали и скални стени, по рядко в гнезда на други птици. Има данни, че видът 
гнезди в ЗЗ „Западен Балкан“, за която е целеви вид за опазване, но липсват такива за 
територията на община Берковица. Възможно е, наблюдаването на отделни скитащи 
екземпляри. Предвид характерните за вида местообитания и естеството на 
устройствените елементи, предвидени в проекта на ОУП на община Берковица, планът 
няма да окаже негативно въздействие върху популацията на сокола скитник, тъй като 
не се засягат типични за вида местообитания. 
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Белошипата ветрушка (Falco naumanni) е дребен вид сокол, който в редица 
местообитания се явява и като синантропен. След 2005 г. няма данни, видът да се среща 
на територията на страната и се смята за изчезнал. Видът не е наблюдаван и по време 
на проучването, възложено от МОСВ и проведено през 2012 г., в което изрично се 
подчертава, че видът е изчезнал като гнездящ от ЗЗ „Западен Балкан“. Дейности за 
възстановяване на вида се провеждат в Югоизточна България. Предвид това, 
прилагането на ОУП на община Берковица няма да окаже никакво въздействие върху 
популацията на този вид. 

 

 
 

 
  Сокол орко (Falco subbuteo). Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Гнезди 
основно в Горнотракийската низина, Дунавската равнина, предпланинските райони в 
Стара планина, Рила, Пирин, Родопи, Влахина, Малешевска, а също и във високите 
полета на Западна България (Самоковско, Софийско). В много от тези райони е с 
отделни находища и ниска численост. Обитава крайречни хабитати, като често е 
свързан с колонии на бреговата лястовица (Riparia riparia). В Западна и Северна 
България често се придържа към населени места, където се изхранва със синантропни 
видове птици. Присъства в равнинните части, в редки, просветлени широколистни, 
смесени или иглолистни гори, в близост до открити пространства. В планините, 
отделни двойки са установени да гнездят до 1500–1700 м н. в. Използва стари гнезда на 
други птици – основно вранови. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западен Балкан“. 
Според съществуващите литературни данни видът е наблюдаван в територията на 
защитената в границите на община Берковица, но няма данни за сигурно гнездене там. 
ОУП на община Берковица не предвижда съществено регулиране в защитената зона, с 
изключение на предложените за рекреация нови територии около вр. Ком в зоната от 
1170 – 1600 м. н.в. Предвид това, не се очаква да възникне въздействие върху вида, в 
резултат от прилагането на ОУПО. 
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3. Разред Кокошоподобни (Galliformes)    
 
Глухарят (Tetrao urogallus) обитава иглолистни гори и по-рядко букови гори, 

разположени на надморска височина между 1100 - 2200 м н.в. Видът е целеви за 
опазване в ЗЗ „Западен Балкан“. Находища на вида са установени в района на 
Берковица (Боев и др., 2007), но според последните изследвания, във връзка с проекта 
на „План за действие за глухаря 2016-2025“, старите находища в Берковско не са 
потвърдени. Не е изключено, обаче, видът да се среща все още в района, тъй като има 
подходящи местообитания за неговото развитие. Предвид това, прилагането на ОУП на 
община Берковица, от гледна точка на развитието на рекреационни зони около вр. Ком, 
ще окаже отрицателно въздействие върху популацията на глухаря, свързано с 
прогонване на вида от тези райони. 
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Лещарката (Bonasa bonasia) обитава изолирани места в широколистни гори и 
по-рядко букови гори до горната граница на гората, в зоната с надморска височина 
между 800 - 1600 м н.в. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западен Балкан“. Лещарката е 
със степен на сигурно гнездене в района общината около вр. Ком. Подобно на глухаря, 
прилагането на ОУП на община Берковица, от гледна точка на развитието на 
рекреационни зони около вр. Ком, ще окаже отрицателно въздействие върху нейната 
популация. Предвид факта, че тези зони се планира да бъдат изгранени в по-голямата 
си част върху открити терени по билата на планината, то загубата на местообитания за 
вида ще е минимална. В района съществуват големи горски масиви, които няма да 
бъдат засегнати от прилагането на ОУПО, предвид което считаме, че отрицателното 
въздействие върху популацията на лещарката няма да бъде значително.  

 
Планински кеклик (Alectoris graeca). Постоянен вид, със сезонни, регионални, 

вертикални миграции. В целия ареал числеността намалява. Обитава храстови 
съобщества, скалисти терени в планините, обикновено между 900 и 2500 м н. в. Храни 
се предимно с части от растения – семена, плодове и зелени стъбла, листа и пъпки. 
Извършва вертикални миграции и през зимата се спуска в по-ниски участъци. Видът е 
целеви за опазване в ЗЗ „Западен Балкан“. Към 1967 г. видът се е срещал в Западна 
Стара планина (Дончев, 1970). По време на проучването, възложено от МОСВ видът не 
е регистриран в пробните площадки, но въпреки това се твърди, че гнезди в защитената 
зона. Съгласно Червената книга на Република България (Големански, 2015) след 2003 г. 
няма данни, планинският кеклик да е намиран на територията на община Берковица. 
Предвид това, ОУПО няма отношение към опазването на този вид.  

 

 
 

 
4. Разред  Жеравоподобни (Gruiformes) 
   
Ливадният дърдавец (Crex crex) обитава предимно влажни ливади, 

предпланински плата и хълмисти райони с тревна растителност. Планинските 
местообитания не са типични за вида, но все пак, може да се срещне по 
високопланински ливади на южни склонове. Видът е целеви за ЗЗ „Берковица“ и ЗЗ 
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„Западен Балкан“. Ливадният дърдавец не е добре проучен в площта на ЗЗ „Западен 
Балкан“, но е добре проучен в рамките на ЗЗ „Берковица“.  

В ЗЗ „Берковица” са регистрирани 110 пеещи мъжки, което показва 
значителността на зоната за опазването на този вид. Най-много пеещи мъжки са 
установени в местообитания, представляващи изоставени обработваеми земи и 
изоставени ливади. ОУПО предвижда създаване на устройствена зона за 
производствени дейности в източния край на гр. Берковица, до път 81, която отнема 
част от защитената зона. Зоната включва имоти с №№ 03928.53.5; 03928.53.6; 
03928.53.32; 03928.53.33; 03928.53.34 и 03928.200.6. Подобен е и случаят с територията, 
отредена за производствени и складови дейности, източно от кв. Раковица. Там се 
включват имоти с №№ 03928.191.5, 03928.191.6, 03928.191.7 и 03928.191.8. Тези 
устройствени зони следва да бъдат преразгледани, като по отношение на складовата 
зона е препоръчително, същата да се ограничи до обхвата на съществуващите в 
момента стари постройки.  

ЗЗ „Западен Балкан“ обхваща предимно горски райони като местата за ливадния 
дърдавец са ограничени, главно в ниските части и около защитената зона. Тези 
територии не са обект на активно планиране, предвид което не се очаква отрицателно 
въздействие върху вида.  

 

 

 
 
5. Разред  Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes) 

 
Обикновена калугерица (Vanellus vanellus). Обитава земеделски земи и други 

влажни територии с ниска растителност, по рядко мезофилни тревни съобщества, често 
в близост до стоящи води, течаши води и блата. В зимните си местообитания 
калугериците формират огромни ята върху обработваеми земи и блатисти плата. 
Предпочита периферии на сезонно заливни терени, особено оризища или временно 
заливани житни ниви. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. В територията на 
защитената зона в границите на община Берковица няма подходяши терени за обитание 
на вида, предвид което ОУПО няма отношение към опазването на този вид. 

 
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius). Гнездящо-прелетен, преминаващ и 

зимуващ вид. Среща се край водоеми в ниските части на страната. В Северна България 
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се среща по реките Вит, Осъм и Искър, и покрай язовири и рибарници. Размножава се 
по брега на р. Дунав и по повечето островите. Обитава реки, потоци, постоянни 
сладководни езера, блата и водоеми, чакълести брегове, пясъчни коси, острови, дюни, 
градски райони, райони за съхраняване на отпадъчни води, хвостохранилища, канали, 
дренажни канали и др. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“, но няма данни да се е 
срещал на територията на зоната в границите на община Берковица. Предвид това 
ОУПО няма отношение към опазването на този вид.  
 

 
 

 
 Средна бекасина (Gallinago gallinago). Гнездещо-прелетен, летуващ, 
преминаващ и зимуващ вид. Обитава блата, мочурища, торфища. Предпочита 
равнинните, но заселва и удобни биотопи до 2000 м н. в. Гнезди в обширни блата и 
мочурища с обилна тревна растителност, както и в преходната зона между тях и 
обкръжаващите ги територии. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. След 1985 г. е 
смятан за изчезнал като гнездящ вид в България. През май-юни 1997–1998 г. сигурно 
гнездене на 2–3 двойки е установено в Драгоманското блато. Токуващ мъжки е 
наблюдаван в Цибърското блато между 11 и 13 юни 2004 г. През зимата е с ниска 
численост, предимно в Южна България и по Черноморското крайбрежие. Предвид това 
ОУПО няма отношение към опазването на този вид. 
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6. Разред Совоподобни (Strigiformes) 
 
Пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) обитава предимно смърчови гори 

във високите части на планината, смесени гори, и по-рядко широколистни листопадни 
гори, предимно от обикновен бук (Fagus sylvatica). Среща се в зоната между 900-2100 м 
н.в. Видът е приоритетен за опазване в ЗЗ „Западен Балкан“, като в района  около връх 
Ком (UTM F86) е установен като сигурно гнездещ. Развитието на рекреационни зони 
около вр. Ком, няма да окажат съществено влияние върху нейната популация, предвид 
планирането им да бъдат изгранени върху открити терени по билото на планината. 
Наличието на огромни  горски масиви, които няма да бъдат засегнати от прилагането 
на ОУПО, способства за развитие на популацията независимо от реализирането на 
предвидените дейности. Предвид това, считаме че прилагането на ОУП на община 
Берковица няма да окаже съществено влияние върху популацията на този вид. 

 
Уралската улулица (Strix uralensis) обитава широколистни листопадни гори, 

предимно от обикновен бук (Fagus sylvatica), смесени гори от обикновен бук (Fagus 
sylvatica) и ела (Abies alba), и по рядко иглолистни гори във високите части на 
планината. Среща се в зоната между 1200-1550 м н.в. Въпреки, че видът е приоритетен 
за опазване в ЗЗ „Западен Балкан“, установеното вероятно гнездене е извън новите 
устройствени територии на община Берковица. Предвид това, прилагането на ОУПО 
няма да окаже въздействие върху евентуално съшествуваща популацията на този вид. 

 
Бухалът (Bubo bubo) обитава скалисти райони, в близост до открити 

пространства и водоеми, където намира храната си. Не рядко гнезди в кариери, където 
намира подходящи условия. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. Няма изрични 
сведения за находища на бухал в територията на защитената зона, попадаща в 
границите на община Берковица. Местообитанията са неподходящи за вида в тази част 
на зоната, тъй като представляват предимно гори, без скалисти участъци в близост до 
откритите терени. Предвид това ОУПО няма отношение към популацията на бухала.  
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7. Разред Козодоеподобни (Caprimulgiformes) 
 
Козодоят (Caprimulgus europaeus) обитава широколистни гори, главно от дъб 

(Quercus sp.) и келяв габър (Carpinus orientalis). Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. 
Територията на зоната, попадаща в границите на община Берковица, предлага 
подходящи местообитания за вида. Поради скрития си начин на живот и липсата на 
целенасочени изследвания за района, не може да бъде определена големината на 
популацията. ОУП на община Берковица не предвижда съществено регулиране на 
района, с изключение на предложените за рекреация нови територии около вр. Ком. 
Предвид това се очаква слабо отрицателно въздействие върху вида в района, изразено в 
прогонване на индивиди от засегнатите територии.  

 
8. Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)  
 
Земеродното рибарче (Alcedo atthis) обитава брегове на реки и стоящи води с 

подходящи за гнездене брегове. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. Няма 
информация за установено гнездене на вида в територията от защитената зона, 
попадаща в рамките на община Берковица, предвид което ОУП на община Берковица 
няма отношение към този вид. 

 
Синявицата (Coracias garrulus) обитава предимно хралупи на стари единични 

дървета или групи дървета, сред открити площи. Видът е целеви за ЗЗ „Западен 
Балкан“. Подходящите местообитания за този вид, в границите на защитената зона, на 
територията на община Берковица, са малко. Това обяснява и липсата на данни за 
размножаване на вида в тази територия. Предвид това, прилагането на ОУП на община 
Берковица няма да има влияние върху популацията на синявицата в защитената зона.   
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Обикновеният пчелояд (Merops apiaster) се среща в ниските и хълмистите 
райони на цялата страна. По-многоброен е в Дунавската равнина, Добруджа и 
Тракийската низина. Обитава открити глинести и песъчливи места, отвесни речни 
брегове в близост до пасища и обработваеми земи. Пчелоядите гнездят в дупки. 
Предпочитат по-мека почва (льос), в която могат да изкопаят тунели дълги повече от 
метър. При липса на по-подходящи условия (отвесни стени) могат да изкопаят дупка и 
в някой полегат склон (диги например). Тунелът завършва с гнездова камера. Образува 
колонии. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. Няма информация за установено 
гнездене на вида в територията от защитената зона, попадаща в рамките на община 
Берковица, предвид което ОУП на община Берковица няма отношение към този вид. 

 
9. Разред Кълвачоподобни (Piciformes) 
 
Черният кълвач (Dryocopus martius) е вид, който обитава стари планински 

букови гори, смесени и иглолистни гори, по-рядко нископланински и равнинни гори. 
Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. В границите на защитената зона, на 
територията на община Берковица, съществуват достатъчно подходящи местообитания 
за вида. Предложените рекреационни зони по билата около вр. Ком, няма да имат 
съществено влияние върху разпространението на вида, предвид обстоятелството, че 
малка част от горските масиви ще бъдат засегнати от евентуални проекти. В тази 
връзка, ОУП на община Берковица няма да има значително отрицателно въздействие 
върху популацията в района.     

 
Средният пъстър кълвач (Dendrocopos medius) обитава стари широколистни 

гори, алувиални и много влажни гори, гори сред открити пространства, паркове и 
градини от лесопарков тип. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. По-голямата част 
от територията на зоната, попадаща в границите на община Берковица, предлага добри 
условия за този вид. Подобно на черния кълвач, предложените рекреационни зони по 
билата около вр. Ком, няма да имат съществено влияние върху разпространението на 
вида, предвид малката площ на горските масиви, които ще бъдат засегнати. В тази 
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връзка, ОУП на община Берковица няма да има значително отрицателно въздействие 
върху популацията в района.     

 
Сирийският пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) е може би най-широко 

разпространеният вид кълвач. Среща се в равнини, хълмисти райони и ниски части на 
планини до около 900 м н.в, а в отделни селища е наблюдаван и при 1250 м н.в. 
Неговите местообитания са селища, широколистни гори, паркове, овощни градини, 
крайпътни насаждения, единични дървета и др. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. 
Предвидените по-големи рекреационни зони се намират над 1100 м н.в., предвид което 
ще имат ограничено влияние върху неговата популация. Отделни екземпляри могат да 
бъдат прогонени при реализация на строителство в проектната устройствена зона, 
която се създава южно от кв. Беговица и кв. Заряница, засягаща горски масиви, които 
са част от защитената зона. Въдът е толерантен по отношение на човешкото 
присъствие, предвид което, не се очаква значително отрицателно въздействие върху 
популацията. 

 
Белогърбият кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi) обитава предимно стари гори 

с повалени и паднали сухи дървета. На територията на Западна Стара планина видът е 
рядък и малочислен. Видът е целеви за опазване в ЗЗ „Западен Балкан“. Съгласно 
стандартния формуляр на зоната популацията е оценена на 50-70 двойки. Подобно на 
черния кълвач, защитената зона на територията на община Берковица предлага 
подходящи местообитания за вида. Предложените рекреационни зони по билата около 
вр. Ком, също няма да окажат съществено влияние върху популацията. Предвид това и 
малочисленността на вида, ОУП на община Берковица няма да има значително 
отрицателно въздействие върху популацията на белогръбия кълвач в района.   

   

 
 

 
 

Сивият кълвач (Picus canus) обитава гори, паркове, крайречни гори, крайпътни 
насаждения, градски паркове и градини. Гнезди в дървета с мека дървесина, като върба, 
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топола, орех, слива, череша и бряст. Видът е целеви за ЗЗ „Берковица“ и ЗЗ „Западен 
Балкан“. При проучването за разработване на Плана за управление за цялата територия 
на ЗЗ „Берковица”, сивия кълвач е установен еднократно, в дере с букова гора, източно, 
над с. Ягодово. В стандартния формуляр за зоната, за този вид са посочени 5 гнездящи 
двойки, като според авторите на Плана за управление, в защитената зона нередовно 
гнездят единични двойки, в граничните й райони или в съседни такива, от където птици 
навлизат периодично в нейната територия. ЗЗ „Западен Балкан“ предлага по-големи 
местообитания за този вид, разположени на по-голяма надморска височина. Както при 
останалите целеви видове, и тук не са правени целенасочени проучвания за 
състоянието на сивия кълвач в района и не е установена числеността на популацията. 
Както и при изброените по-горе кълвачи, предвидените рекреационни зони по билата 
около вр. Ком няма да имат съществено влияние върху популацията. Предвид 
наличните данни, може да се заключи, че в резултат от прилагането на ОУП на община 
Берковица няма да настъпи значително отрицателно въздействие върху популациите на 
сивия кълвач в двете защитени зони. 
 

9. Разред Врабчоподобни (Passeriformes), целеви видове в зоната са определени 8 
вида от 6 семейства: 

 
Горската чучулига  (Lullula arborea) обитава смесени и широколистни гори с 

открити части и малки поляни и сухолюбиви храсталаци. Придържа се към границата 
на гората с откритите  пространства. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. 
Рекреационните зони по билата около вр. Ком, ще имат влияние върху популацията, 
поради това, че заемат откритите пространства по границата на гората. Конкретните 
проекти и инвестиционни предложения ще трябва да бъдат допълнително оценени за да 
се установи точното въздействие. ОУПО не предвижда други устройствени зони, които 
да имат голямо влияние върху популацията на вида. В тази връзка, не се очаква 
значително отрицателно въздействие върху популацията на вида в защитената зона. 

 
Полска бъбрица (Anthus campestris). Наземногнездящ вид, които обитава 

открити пространства, окрайнини на гори и ниви, открити терени с рядка тревиста 
растителност и често песъчливи почви. Видът е целеви за ЗЗ „Берковица“ и ЗЗ „Западен 
Балкан“. Съгласно Атласа на гнездящите птици в България (Иванов и кол., 2007) не 
гнезди в района. Единични екземпляри полска бъбрица са установявани на територията 
ЗЗ „Берковица“, само по време на миграция, което потвърждава горната информация. 
Предвид това, прилагането на ОУП на община Берковица няма отношение към 
популацията на този вид. 
 

Ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria) обитава храсталаци и гори в близост 
до реки и водоеми. Среща се в места със сухолюбива растителност, формирана от келяв 
габър (Carpinus orientalis), червена хвойна (Juniperus oxycedrus) и др. Видът е целеви за 
ЗЗ „Западен Балкан“. Няма данни, видът да е установяван  на територията на 
защитената зона в рамките на община Берковица, но съгласно Атласа на гнездящите 
птици в България (Николов и Гигов, 2007), ястребогушото коприварче е дадено като 
вероятно гнездещо на същата територия или на съседна на общината територия (UTM 
FN78). При всички положения, появата му в района е възможна. Не се очаква, обаче, 
пряко или косвено въздействие върху популацията на ястребогушото коприварче от 
прилагането на ОУПО Берковица.  
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Червеногушата мухоловка (Ficedula parva) обитава главно стари букови и 
дъбови гори с естествена структура, в пояса 600–1600 м н.в. Видът е целеви за ЗЗ 
„Западен Балкан“. В защитената зона, на територията на община Берковица, има 
подходящи местообитания за червеногушата мухоловка и достоверността му при 
гнездене е определена като сигурна. Предвид липсата на големи територии в горския 
фонд, които да се засягат от новите устройствени зони, прилагането на ОУП на община 
Берковица няма да има значително отрицателно въздействие върху популацията на този 
вид в защитената зона.     

 
Полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata) обитава стари естествени 

широколистни гори от дъб (Quercus spp.), бук (Fagus sp.), полски ясен (Fraxinus 
oxycarpa) и др. Сравнително по-рядко може да се наблюдава в стари овощни градини, 
градски паркове и градини. Видът е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. В защитената зона 
на територията на община Берковица има подходящи местообитания за вида и 
достоверността му при гнездене е определена като твърде вероятна. Предвид липсата 
на големи територии в горския фонд, които да се засягат от новите устройствени зони, 
прилагането на ОУП на община Берковица няма да има значително отрицателно 
въздействие върху популацията на полубеловратата мухоловка в защитената зона.     

 

 
 

 
Червеногърбата сврачка (Lanius collurio) е масов вид, обитаващ открити места с 

храстова растителност и редки групи дървета. Гнездата си прави ниско по храстите и  
дърветата. Видът е целеви за ЗЗ „Берковица“ и ЗЗ „Западен Балкан“. Референтната 
стойност за популацията в ЗЗ „Берковица“, според стандартния формуляр, е 130 
двойки. По време на теренните проучвания за разработването на Плана за управление 
на зоната са регистрирани 194 двойки. Най-голямата плътност на популацията е между 
гр. Берковица, кв. Раковица на града, с. Мездрея, с. Бързия и с. Ягодово, като съвпада с 
важните местообитания за ливадния дърдавец. ОУПО предвижда създаване на 
устройствена зона за производствени дейности в източния край на гр. Берковица, до 
път 81, която отнема част от защитената зона. Зоната включва имоти с №№ 03928.53.5; 
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03928.53.6; 03928.53.32; 03928.53.33; 03928.53.34 и 03928.200.6. Подобен е и случаят с 
територията, отредена за производствени и складови дейности, източно от кв. 
Раковица. Там се включват имоти с №№ 03928.191.5, 03928.191.6, 03928.191.7 и 
03928.191.8. Тези устройствени зони следва да бъдат преразгледани, като по отношение 
на складовата зона до кв. Раковица е препоръчително, същата да се ограничи до 
обхвата на съществуващите в момента стари постройки. 

ЗЗ „Западен Балкан“ обхваща предимно горски райони, като местата за 
червеногърбата сврачка са ограничени, главно в откритите райони. Предвидените 
рекреационни зони по билата около вр. Ком ще отнемат част от местообитанията на 
сврачката. Видът е толерантен към човешката дейност, тъй като редовно се среща в 
селищата. Предвид горното и големината на предложените устройствени зони, както и 
тяхното местоположение, може да се заключи, че ОУП на община Берковица няма да 
окаже значително отрицателно въздействие върху популацията на червеногърбата 
сврачка в ЗЗ „Западен Балкан“.  

 
Черночелата сврачка (Lanius minor) обитава открити пространства и пасища с 

редки дървета или неголеми изкуствени насаждения в тях, естествени гори, тополови 
насаждения край реките, окрайнини на гори, граничещи с открити пространства. Видът 
е целеви за ЗЗ „Западен Балкан“. Територията на защитената зона в границите на 
община Берковица не предлага подходящи условия за този черночелата сврачка. 
Съгласно Атласа на гнездящите птици в България, видът не е установен като гнездещ 
на територията на община Берковица. В тази връзка, прилагането на ОУПО няма 
отношение към популацията на черночелата сврачка. 
 

Градинската овесарка (Emberiza hortulana) обитава разнообразни биотопи, 
открити територии с храсти и силно разредени групи дървета, окрайнини на гори, 
малки обработваеми полета със синури и храсти между тях. Видът е целеви за ЗЗ 
„Западен Балкан“. Съгласно Атласа на гнездящите птици в България, градинската 
овесарка е установена, като гнездеща на територията на община Берковица, със степен 
на вероятно гнездене. Няма данни за гнездене в планинската част на общината, която е 
обхваната от защитената зона, поради което няма данни реализирането на ОУПО да 
има отношение към този вид. 

 
б) описание и анализ на въздействието на ОУПО върху целостта на 

защитената зона, с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели 
(загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване 
на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по 
време на изпълнението, така и при действието на ОУПО: 
 

Проектът на ОУП на община Берковица предвижда създаване на следните 
устройствени територии с общо предназначение и устройствени зони, които попадат в 
границите на ЗЗ „Западен Балкан“ и могат да окажат въздействие върху защитената 
зона: 
Устройствени територии и зони       Площ [дка] 
1. Жилищни функции 80,6 
2. Общественообслужващи функции 0,1 
3. Производствени дейности 30,4 
4. Складови дейности 9,9 
5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 1 243,3 
6. Техническа инфраструктура 209,0 
ОБЩО 1 573,3 
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Засягането на 1 573,3 дка от защитената зона представлява засягане на 0,11 % от 
нейната площ. Голяма част от новите устройствени територии описват вече 
съществуващи обекти и инфраструктура. Например, териториите за жилищни функции 
включват съществуващите населени места в обхвата на защитената зона. 

 
Проектът на ОУП на община Берковица предвижда създаване на следните 

устройствени територии с общо предназначение и устройствени зони, които попадат в 
границите на ЗЗ „Берковица“ и могат да окажат въздействие върху защитената зона: 

 
Устройствени зони и територии  Площ [дка] 
1. Жилищни функции 30,7 
2. Общественообслужващи функции 0,6 
3. Производствени дейности 262,3 
4.Производствени дейности -ДЕПО 26,8 
5. Складови дейности 11,0 
6. Спорт и атракции 18,0 
7. Техническа инфраструктура 65,8 
ОБЩО 415,2 

 
Засягането на 415,2 дка от защитената зона представлява засягане на 1,48 % от 

нейната площ. По-голямата част от устройствените територии описват вече 
съществуващи обекти и инфраструктура.  

 
Не се очаква фрагментация на местообитания на птици, в резултат от 

изпълнението на ОУПО. 
 
В резултат от създаването и експлоатацията на нови рекреационни зони в 

землищата на гр. Берковица и с. Бързия е възможно да настъпи в малка или умерена 
степен обезпокояване на видове, представляващи предмет на опазване - малък креслив 
орел (Aquila pomarina), глухар (Tetrao urogallus), лещарка (Bonasa bonasia), 
пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), козодой (Caprimulgus europaeus), черен 
кълвач (Dryocopus martius), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), сирийски 
пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), сив кълвач (Picus canus) и горска чучулига  
(Lullula arborea).  
 

Предварителният проект на ОУПО предвижда създаване на нови устройствени 
територии (за разширение на съществуващи промишлени зони), които попадат в Зона 
„А“ – Зона за опазване (ядрова) за всички видове, съгласно Приложение № 8 (Карта на 
зоните на действие на общите и специфичните режими) към Плана за управление на 
ЗЗ „Берковица“ (BG0002090). Тези устройствени елементи са: 

- Територия за производствени дейности, източно от гр. Берковица, включваща 
следните имоти: 
№ 03928.53.5 с НТП „хранително - вкусова промишленост“ – имотът е незастроен 
№ 03928.53.6 с НТП „производствени терени“ – имотът е незастроен 
№ 03928.53.32 с НТП „производствени терени“ – имотът е незастроен 
№ 03928.53.33 с НТП „производствени терени“ – имотът е незастроен 
№ 03928.53.34 с НТП „хранително - вкусова промишленост“ – имотът е незастроен 
№ 03928.200.6 с НТП „бензиностанция“ – имотът е със съществуващо застрояване 

- Територия за производствени и складови дейности, източно от кв. Раковица на 
гр. Берковица, включваща следните имоти: 
№ 03928.191.5 с НТП „складове на горското стопанство“ – имотът е незастроен 
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№ 03928.191.6 с НТП „топлопромишлено производство на продукти от въглища, нефт, 
шисти“ – имотът е незастроен 
№ 03928.191.7 с НТП „топлопромишлено производство на продукти от въглища, нефт, 
шисти“ – имотът е незастроен 
№ 03928.191.8 с НТП „производство на електроенергия“ – имотът е незастроен 
 Съгласно Приложение № 14 (Списък на поземлените имоти включени в: ЗОНА 
А; ЗОНА Б, под-зона Б1; ЗОНА Б, под-зона Б2; ЗОНА Б, под-зона Б3; ЗОНА В) към 
Плана за управление, в Зона „А“ (ядрова) попадат само имот № 03928.53.6 и имот № 
03928.191.5 от гореизброените имоти. 
 В Приложение № 2 (Карта на защитена зона „ Берковица“ по начин на трайно 
ползване) към Плана за управление, изобщо не фигурират НТП „хранително - вкусова 
промишленост“, „ производствени терени“, „ складове на горското стопанство“ и 
„топлопромишлено производство на продукти от въглища, нефт, шисти“. 
 Установените несъответствия в данните затруднява извършването на прецизен 
анализ. 

В резултат от изпълнението на горните устройствени елементи е възможно да 
настъпи безпокойство за ливадния дърдавец (Crex crex) и червеногърбата сврачка 
(Lanius collurio), изразяващо се в разрушаване на местообитания и прогонване на 
индивиди. 

 
В част от земеделската територия в землищата на с. Мездрея и гр. Берковица, 

предварителният проект на ОУПО създава специфична устройствена зона с 
устройствен режим, който регламентира допустима промяна на предназначението на 
земеделската земя. Повечето имоти, които са включени в тази специфична 
устройствена зона, попадат в Зона „А“ – Зона за опазване (ядрова) за всички видове, 
съгласно Плана за управление на ЗЗ „Берковица“ (BG0002090). 

Това са следните имоти: 
 
Землище на с. Мездрея:  

Имот № НТП 

47723.41.13 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 

47723.41.69 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.41.70 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.41.71 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.1 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.2 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.3 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.4 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.5 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.6 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.7 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.8 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.9 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.10 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.11 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.12 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.13 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.14 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
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47723.68.15 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.16 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.17 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 

47723.68.18 Електропроводи и съоръжения към тях 

47723.68.19 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
 
 
Землище на гр. Берковица:  
 

Имот № НТП 
03928.54.7 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.78.9 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.54.11 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.13 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.14 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.80.10 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.55.1 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.10 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.11 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.80.9 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.55.9 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.7 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.8 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.80.14 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.80.7 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.80.6 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.80.8 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.78.8 Друга използвана територия с трайни насаждения 
03928.55.12 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.14 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.15 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.13 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.78.10 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.80.15 ПАСИЩЕ, МЕРА 
03928.54.12 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.9 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.4 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.7 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.14 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.16 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.80.16 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.80.21 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.80.22 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.34 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.35 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.31 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.33 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.52.6 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.5 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.32 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.78.11 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.30 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.29 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
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03928.51.7 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.2 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.1 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.13 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.24 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.8 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.21 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.16 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.15 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.14 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.9 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.24 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.23 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.27 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.28 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.19 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.20 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.16 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.25 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.17 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.18 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.19 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.20 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.23 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.10 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.11 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.15 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.17 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.11 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.3 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.4 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.6 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.17 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.10 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.9 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.5 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.2 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.13 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.12 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.4 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.5 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.6 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.15 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.16 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.1 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.8 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.15 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.3 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.18 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.25 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.22 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.3 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.26 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.26 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
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03928.53.38 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.37 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.72 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.73 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.2 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.15 Изоставена територия за трайни насаждения 
03928.81.13 Изоставена територия за трайни насаждения 
03928.81.6 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.7 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.8 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.11 Изоставена територия за трайни насаждения 
03928.81.12 Изоставена територия за трайни насаждения 
03928.52.34 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.9 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.20 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.13 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.11 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.10 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.37 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.29 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.26 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.25 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.20 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.19 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.18 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.12 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.26 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.39 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.38 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.28 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.19 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.14 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.35 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.14 Изоставена територия за трайни насаждения 
03928.81.5 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.37 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.16 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.23 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.22 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.33 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.32 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.30 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.34 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.24 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.27 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.24 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.21 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.23 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.22 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.25 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.74 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.76 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.75 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.33 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
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03928.81.3 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.52.36 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.2 Изоставена територия за трайни насаждения 
03928.52.28 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.31 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.56 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.35 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 

 
Създаването на описаната специфична устройствена зона с устройствен режим, 

който регламентира допустима промяна на предназначението на земеделската земя в 
Зона „А“ (ядрова) е в противоречие с режима на управление, въведен с ГЛАВА ПЕТА, 
точка 17.1.3. от Плана за управление на ЗЗ „Берковица“ (BG0002090), където 
съществува забрана за промяна предназначението на имоти с НТП „ливади“.   

 
В резултат от прилагането на ОУПО не се очаква нарушаване и промяна на 

видовия състав в защитената зона.  
 
В резултат от прилагането на ОУПО няма да има химически, хидроложки и 

геоложки промени.  
  
 
6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 
осъществяване на ОУПО на община Берковица върху защитените зони от 
Националната екологична мрежа 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 на всяко бъдещо, отделно инвестиционно 

предложение (в съответствие с устройствената схема на ОУПО), да се преминава 
процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 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. 

 
6.2. Конкретни смекчаващи мерки, предвидени за включване в 

окончателния проект на ОУПО, целящи предотвратяване на неблагоприятните 
въздействия върху елементите на защитените зони. 

 
Мярка 6.2.1. От окончателния проект на ОУПО да бъде изключена 

специфичната устройствена зона с устройствен режим, който регламентира допустима 
промяна на предназначението на земеделската земя в част от землищата на с. Мездрея 
и гр. Берковица. Тази устройствена зона се състои от следните имоти: 
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Землище на с. Мездрея:  
Имот № НТП 

47723.41.13 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 

47723.41.69 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.41.70 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.41.71 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.1 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.2 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.3 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.4 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.5 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.6 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.7 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.8 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.9 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.10 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.11 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.12 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.13 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.14 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.15 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.16 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 

47723.68.17 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 

47723.68.18 Електропроводи и съоръжения към тях 

47723.68.19 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
 
 
Землище на гр. Берковица:  
 

Имот № НТП 
03928.54.7 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.78.9 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.54.11 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.13 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.14 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.80.10 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.55.1 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.10 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.11 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.80.9 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.55.9 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.7 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.8 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.80.14 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.80.7 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.80.6 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.80.8 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.78.8 Друга използвана територия с трайни насаждения 
03928.55.12 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.14 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 



 
 

89

03928.55.15 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.13 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.78.10 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.80.15 ПАСИЩЕ, МЕРА 
03928.54.12 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.9 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.4 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.7 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.14 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.16 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.80.16 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.80.21 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.80.22 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.34 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.35 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.31 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.33 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.52.6 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.5 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.32 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.78.11 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.30 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.29 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.7 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.2 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.1 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.13 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.24 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.8 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.21 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.16 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.15 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.14 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.9 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.24 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.23 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.27 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.28 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.19 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.20 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.16 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.25 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.17 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.18 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.19 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.20 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.23 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.10 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.11 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.15 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.17 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.11 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.3 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.4 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
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03928.55.6 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.17 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.10 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.9 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.5 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.55.2 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.13 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.12 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.4 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.5 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.6 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.15 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.16 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.1 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.8 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.15 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.3 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.18 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.25 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.22 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.3 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.54.26 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.26 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.38 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.53.37 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.72 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.73 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.2 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.15 Изоставена територия за трайни насаждения 
03928.81.13 Изоставена територия за трайни насаждения 
03928.81.6 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.7 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.8 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.11 Изоставена територия за трайни насаждения 
03928.81.12 Изоставена територия за трайни насаждения 
03928.52.34 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.9 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.20 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.13 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.11 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.10 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.37 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.29 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.26 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.25 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.20 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.19 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.18 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.12 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.26 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.39 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.38 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.28 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.19 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
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03928.51.14 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.35 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.14 Изоставена територия за трайни насаждения 
03928.81.5 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.37 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.16 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.23 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.22 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.33 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.32 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.30 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.34 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.24 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.27 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.24 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.21 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.23 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.22 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.25 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.74 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.76 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.75 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.33 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.81.3 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.52.36 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ 
03928.81.2 Изоставена територия за трайни насаждения 
03928.52.28 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.31 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.52.56 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
03928.51.35 НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) 
  
 Цел на предложената мярка: 

(1) Предотвратяване на отрицателно въздействие върху Зона „А“ – Зона за 
опазване (ядрова) за всички видове в ЗЗ „Берковица“ (BG0002090), съгласно Плана за 
управление на защитената зона; 

(2) Предотвратяване на безпокойство върху птици, представляващи предмет на 
опазване - ливадния дърдавец (Crex crex) и червеногърбата сврачка (Lanius collurio) в 
ЗЗ „Берковица“ (BG0002090); 

(3) Намаляване на процента на засягане на територията на ЗЗ „Берковица“ 
(BG0002090), който за разглеждания предварителен проект е 1,48 %. 
 

Мотиви за предложената мярка: 
 Учредаването на устройствен режим, който допуска промяната на 
предназначението на земеделската земя с НТП „ливади“, в описаната територия, е в 
противоречие с режима на управление, въведен с ГЛАВА ПЕТА, точка 17.1.3. от 
Плана за управление на ЗЗ „Берковица“ (BG0002090).   
 

Мярка 6.2.2. От окончателния проект на ОУПО да бъдат изключени следните 
имоти в землището на гр. Берковица: 
03928.53.5  
03928.53.6  
03928.53.32  
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03928.53.33  
03928.53.34  
03928.191.5  
03928.191.6  
03928.191.7  
03928.191.8  

 
Цел на предложената мярка: 
(1) Предотвратяване на отрицателно въздействие върху Зона „А“ – Зона за 

опазване (ядрова) за всички видове в ЗЗ „Берковица“ (BG0002090), съгласно Плана за 
управление на защитената зона; 

(2) Предотвратяване на безпокойство върху птици, представляващи предмет на 
опазване - ливадния дърдавец (Crex crex) и червеногърбата сврачка (Lanius collurio) в 
ЗЗ „Берковица“ (BG0002090); 

(3) Намаляване на процента на засягане на територията на ЗЗ „Берковица“ 
(BG0002090), който за разглеждания предварителен проект е 1,48 %. 

 
Мотиви за предложената мярка: 
Гореописаните имоти са предвидени за разширение на съществуващи 

промишлени зони, но попадат в Зона „А“ – Зона за опазване (ядрова) за всички видове, 
съгласно Приложение № 8 (Карта на зоните на действие на общите и специфичните 
режими) към Плана за управление на ЗЗ „Берковица“ (BG0002090). Към настоящия 
момент, имотите са естествено самозатревени и притежават характеристиките на 
ливади и пасища. 

 
Мярка 6.2.3. От окончателния проект на ОУПО да бъде изключена част от имот 

№ 03928.100.89 в землището на гр. Берковица, представляваща източните 2/3 от имота. 
Имотът е предвиден за Терен за рекреационни дейности, курорти и вилни зони. 

 
Цел на предложената мярка: 
Предотвратяване на отрицателно въздействие върху: картирано природно 

местообитание 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, картирано природно 
местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища и картирано 
местообитание на целеви вид 1393 Drepanocladus vernicosus (Hamatocaulis vernicosus) в 
ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040). 

 
Мотиви за предложената мярка: 

 (1) Имот № 03928.100.89 е с НТП „пасища, мери“. Източните 2/3 от имота 
попадат в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040). Имотът е извън 
обхвата на СТК „Берковски Балкан“, чийто ОУП е одобрен с Решение № 896 по 
Протокол № 46/03.11.2006 г. на Общински съвет гр. Берковица; 
 (2) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в същата част на имота са 
картирани следните природни местообитания и местообитания на видове: 
- 326 дка природно местообитание 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества; 
- 2,2 дка природно местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни 
торфища. Местообитанието е с малка площ в обхвата на защитената зона и засягането 
от ОУПО, като цяло, е над 1% от площта на местообитанието в зоната; 
- 219,8 дка местообитания на целеви вид 1393 Drepanocladus vernicosus. Засягането от 
ОУПО, като цяло, е над 1% от площта на местообитанието в зоната. Общата оценка на 
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състоянието на целеви вид 1393 Drepanocladus vernicosus в зона „Западна Стара 
планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно - лошо състояние. 

 
Мярка 6.2.4. От окончателния проект на ОУПО да бъдат изключени имоти с 

№№ 03928.180.3 (НТП „дървопроизводителни горски площи“), 03928.180.4 (НТП 
„дървопроизводителни горски площи“), 03928.180.9 (НТП „дървопроизводителни 
горски площи“) и 03928.180.59 (НТП „пасища, мери“) в землището на гр. Берковица. 
Имотите са предвидени за Терен за рекреационни дейности, курорти и вилни зони. 

 
Цел на предложената мярка: 

 Предотвратяване на значително отрицателно въздействие върху картирано 
природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа в ЗЗ „Западна 
Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040). 

 
Мотиви за предложената мярка: 
(1) Имоти с №№ 03928.180.3, 03928.180.4, 03928.180.9 и 03928.180.59 попадат в 

ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) и са извън обхвата на СТК 
„Берковски Балкан“, чийто ОУП е одобрен с Решение № 896 по Протокол № 
46/03.11.2006 г. на Общински съвет гр. Берковица; 
 (2) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в същите имоти е картирано 
природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа, с площ 33,7 дка. 
Засягането на местообитанието от ОУПО е над 5 % от неговата картирана площ в 
защитената зона. Общата оценка на състоянието на природно местообитание 91Z0 в 
зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно – 
незадоволително състояние. 

 
Мярка 6.2.5. В част „Правила и нормативи за прилагането на ОУПО“, Глава 

втора, Раздел IV „Устройство и застрояване на устройствени структури/зони и 
самостоятелни терени за отдих и рекреация“ на окончателния проект на ОУПО да бъде 
предвиден индивидуален ограничителен режим за имоти с №№ 03928.101.1, 
03928.101.2 и 03928.101.3 в землището на гр. Берковица. Имотите са предвидени за 
Терен за рекреационни дейности, курорти и вилни зони. Режимът да забранява 
изграждането на нови ски-писти, лифтове, влекове и обекти със застроена площ над 50 
кв. м. 

 
Цел на предложената мярка: 
Предотвратяване на отрицателно въздействие върху: картирано природно 

местообитание 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества, картирано природно 
местообитание 6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен 
в планините, картирано природно местообитание 9110 Букови гори от типа Luzulo-
Fagetum, картирано природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-
Fagetum, картирано местообитание на целеви вид 1393 Drepanocladus vernicosus 
(Hamatocaulis vernicosus) и картирано местообитание на целеви вид 1386 Buxbaumia 
viridis в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040). 

 
Мотиви за предложената мярка: 
(1) Имоти с №№ 03928.101.1, 03928.101.2 и 03928.101.3 попадат в ЗЗ „Западна 

Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) и са извън обхвата на СТК „Берковски 
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Балкан“, чийто ОУП е одобрен с Решение № 896 по Протокол № 46/03.11.2006 г. на 
Общински съвет гр. Берковица; 

(2) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имоти с №№ 03928.101.1 и 
03928.101.2 е картирано природно местообитание 4060 Алпийски и бореални ерикоидни 
съобщества, с площ 168,5 дка; 

(3) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имоти с №№ 03928.101.1 и 
03928.101.3 е картирано природно местообитание 6230 * Богати на видове картълови 
съобщества върху силикатен терен в планините, с площ 41,5 дка. Засягането е 0,16 % 
от общата картирана площ на хабитата в защитената зона, но общата оценка на 
състоянието на природното местообитание в зона „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно - лошо състояние; 

(4) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имот № 03928.101.1 е 
картирано природно местообитание 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, с площ 
5,5 дка. Общата оценка на състоянието на природно местообитание 9110 в зона 
„Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно - 
незадоволително състояние; 

(5) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имот № 03928.101.1 е 
картирано природно местообитание 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, с 
площ 9,9 дка. Общата оценка на състоянието на природно местообитание 9130 в зона 
„Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно - 
незадоволително състояние. В защитената зона, вече има описано въздействие върху 
това природно местообитание от горскостопански програми и план – извлечения за 
промяна вида на сечта. По смисъла на § 3, т. 10 от Наредбата за ОС, това въздействие се 
определя, като кумулативно; 

(6) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имоти с №№ 03928.101.1, 
03928.101.2 и 03928.101.3 е картирано местообитание на целеви вид 1393 
Drepanocladus vernicosus, с площ 76 дка. Засягането от ОУПО, като цяло, е над 1% от 
площта на местообитанието в зоната. Общата оценка на състоянието на целеви вид 
1393 Drepanocladus vernicosus в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) е Неблагоприятно - лошо състояние; 

(7) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имоти с №№ 03928.101.1, 
03928.101.2 и 03928.101.3 е картирано местообитание на целеви вид 1386 Buxbaumia 
viridis, с площ 24,2 дка. 

 
Мярка 6.2.6 . От окончателния проект на ОУПО да бъдат изключени имоти с 

№№ 38933.112.4 и 38933.112.6 в землището на с. Костенци. От окончателния проект на 
ОУПО да бъде изключена част от имот № 38933.0.151 в землището на с. Костенци, 
представляваща северозападния ъгъл на най-северната част на имота. Линейна дължина 
на предложения за изключване участък - 30 м навътре от северозападния ъгъл (до 
съществуващото застрояване). Имотите са предвидени за Терен за жилищни функции. 
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Цел на предложената мярка: 
Предотвратяване на отрицателно въздействие върху картирано природно 

местообитание 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) в ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан“ (BG0001040). 

 
Мотиви за предложената мярка: 

 (1) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имоти с №№ 38933.112.4 и 
38933.112.6 и в част от имот № 38933.0.151 в землището на с. Костенци е картирано 
природно местообитание 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 
върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), с площ 2,6 
дка. Общата оценка на състоянието на природно местообитание 6210 * в зона „Западна 
Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно - лошо състояние; 

(2) Имоти с №№ 38933.112.4 и 38933.112.6 в землището на с. Костенци са 
големи по площ, незастроени и не се включват в съществуващите граници на 
урбанизираната територия на населеното място. Предварителният проект на ОУПО 
предвижда, малки части от имотите да бъдат придадени за разширение на Терена за 
жилищни функции, който се създава за описване на съществуващото населено място с. 
Костенци; 

(3)  Имот № 38933.0.151 в землището на с. Костенци представлява територията 
на цялото населено място с. Костенци. Най-северната част на имота представлява 
незастроени тревни съобщества и е значително отдалечена от застроената територия на 
населеното място. 

 
Мярка 6.2.7 . От окончателния проект на ОУПО да бъдат изключени имоти с 

№№ 4203.47.73 и 4203.47.23 в землището на с. Бистрилица и част от имот № 
4203.0.320, определена с гранични точки (1) N=43º21'34,03" E=23º6'8,34"; (2) 
N=43º21'33,81" E=23º6'11,72"; (3) N=43º21'30,52" E=23º6'14,19"; (4) N=43º21'31,36" 
E=23º6'14,16"; (5) N=43º21'31,23" E=23º6'12,80" и (6) N=43º21'32,65" E=23º6'11,52" в 
същото землище. Имотите са предвидени за Терен за жилищни функции. 

 
Цел на предложената мярка: 
Предотвратяване на отрицателно въздействие върху картирано природно 

местообитание 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) в ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан“ (BG0001040). 

 
Мотиви за предложената мярка: 

 (1) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имоти с №№ 4203.47.73 и 
4203.47.23 в землището на с. Бистрилица и в част от имот № 4203.0.320 в същото 
землище, е картирано природно местообитание 6210 * Полуестествени сухи тревни и 
храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на 
орхидеи). В първите два имота, местообитанието е картирано с площ 2,9 дка, а в третия 
– с площ 3,5 дка. Общата оценка на състоянието на природно местообитание 6210 * в 
зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно - лошо 
състояние; 

(2) Имоти с №№ 4203.47.73 и 4203.47.23 в землището на с. Бистрилица са 
големи по площ, незастроени и не се включват в съществуващите граници на 
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урбанизираната територия на населеното място. Предварителният проект на ОУПО 
предвижда, малки части от имотите да бъдат придадени за разширение на Терена за 
жилищни функции, който се създава за описване на съществуващото населено място с. 
Бистрилица; 

(3)  Имот № 4203.0.320 в землището на с. Бистрилица представлява територията 
на цялото населено място с. Бистрилица. Определената с гранични точки (1) 
N=43º21'34,03" E=23º6'8,34"; (2) N=43º21'33,81" E=23º6'11,72"; (3) N=43º21'30,52" 
E=23º6'14,19"; (4) N=43º21'31,36" E=23º6'14,16"; (5) N=43º21'31,23" E=23º6'12,80" и (6) 
N=43º21'32,65" E=23º6'11,52" част от имота представлява незастроени тревни 
съобщества и е значително отдалечена от застроената територия на населеното място. 

 
Мярка 6.2.8 . От окончателния проект на ОУПО да бъдат изключени имоти с 

№№ 14297.0.719, 14297.0.718, 14297.0.717, 14297.0.716 и 14297.0.722 в землището на с. 
Гаганица. От имот № 14297.0.720 в землището на с. Гаганица, в окончателния проект 
на ОУПО да остане само северният голям дял със съществуващо застрояване. Имотите 
са предвидени за Територия за производствени дейности. 

 
Цел на предложената мярка: 
Предотвратяване на отрицателно въздействие върху картирано природно 

местообитание 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) и картирано 
природно местообитание 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества в ЗЗ 
„Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040). 

 
Мотиви за предложената мярка: 

 (1) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имоти с №№ 14297.0.719, 
14297.0.718, 14297.0.717 и 14297.0.716 в землището на с. Гаганица и в централната и 
южна части на имот № 14297.0.720 в същото землище, е картирано природно 
местообитание 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), с площ 2 дка. 
Общата оценка на състоянието на природно местообитание 6210 * в зона „Западна 
Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно - лошо състояние; 
 (2) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имот № 14297.0.722 и в 
централната и южна части на имот № 14297.0.720 в същото землище, е картирано 
природно местообитание 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества, с площ 3,5 
дка. Общата оценка на състоянието на природно местообитание 6240 * в зона „Западна 
Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно - незадоволително 
състояние. 

 
Мярка 6.2.9 . От окончателния проект на ОУПО да бъде изключена северната 

част на имот № 43414.33.7 в землището на с. Лесковец, която е с линейна дължина 65 м 
навътре от северната граница на имота. Имотът е предвиден за Територия за 
производствени дейности. 

 
Цел на предложената мярка: 
Предотвратяване на отрицателно въздействие върху картирано природно 

местообитание 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
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варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) в ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан“ (BG0001040). 

 
Мотиви за предложената мярка: 

 (1) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имот с 43414.33.7 в 
землището на с. Лесковец е картирано природно местообитание 6210 * 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), с площ 8,3 дка. Общата оценка на 
състоянието на природно местообитание 6210 * в зона „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно - лошо състояние; 
 (2) Имот с 43414.33.7 е със съществуващо застрояване само в южната си част – 
полуразрушена стара постройка. 

 
Мярка 6.2.10. От окончателния проект на ОУПО да бъдат изключени имоти с 

№№ 14297.1.62 и 14297.1.61 в землището на с. Гаганица. Същите са предвидени за 
Територия за производствени дейности. 

 
Цел на предложената мярка: 
Предотвратяване на отрицателно въздействие върху картирано природно 

местообитание 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества в ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан“ (BG0001040). 

 
Мотиви за предложената мярка: 

 (1) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в двата имота е картирано 
природно местообитание 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества, с площ 2,8 
дка. Общата оценка на състоянието на природно местообитание 6240 * в зона „Западна 
Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно - незадоволително 
състояние; 

(2) Двата имота са без съществуващо застрояване. 
 
Мярка 6.2.11. От окончателния проект на ОУПО да бъде изключен имот № 

4203.42.31 в землището на с. Гаганица. Същият е предвиден за разширение на 
населеното място, чрез създаване на Терен за жилищни функции. 

 
Цел на предложената мярка: 
Предотвратяване на отрицателно въздействие върху картирано природно 

местообитание 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества в ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан“ (BG0001040). 

 
Мотиви за предложената мярка: 

 (1) Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имот № 4203.42.31 е 
картирано природно местообитание 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества, с 
площ 13,1 дка. Общата оценка на състоянието на природно местообитание 6240 * в зона 
„Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно - 
незадоволително състояние; 

(2) Имотът е без съществуващо застрояване, като част от него е предвидена за 
разширение на населено място с. Гаганица. 
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Мярка 6.2.12. В част „Правила и нормативи за прилагането на ОУПО“, Глава 
втора, Раздел IV „Устройство и застрояване на устройствени структури/зони и 
самостоятелни терени за отдих и рекреация“ на окончателния проект на ОУПО да бъде 
предвиден индивидуален ограничителен режим за имот № 03928.179.35 в землището на 
гр. Берковица. Имотът е с НТП „съществуващ почивен дом“ и е предвиден за Терен за 
рекреационни дейности, курорти и вилни зони. В границите на имота съществува 
изградена почивна база. Режимът да забранява ново строителство и премахването на 
дървесна растителност в имота. 

 
Цел на предложената мярка: 

 Предотвратяване на значително отрицателно въздействие върху картирано 
природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа в ЗЗ „Западна 
Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040). 

 
Мотиви за предложената мярка: 

 Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имот № 03928.179.35 е 
картирано природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа, с площ 
53,6 дка. Засягането на местообитанието от ОУПО е над 5 % от неговата картирана 
площ в защитената зона. Общата оценка на състоянието на природно местообитание 
91Z0 в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно – 
незадоволително състояние. 

 
 
7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие 

върху защитените зони, включително нулева алтернатива. 
  
 Нулева алтернатива. 
 Нулевата алтернатива представлява неизпълнение на ОУПО. В този случай, 
териториите ще запазят съществуващото си в момента състояние. Голяма част от тях 
са с вече изградени и съществуващи елементи. 

 
Алтернатива по местоположение на устройствените елементи. 
Алтернативен вариант (условно наречен „Вариант „Б“) на окончателния проект 

на ОУП на община Берковица е създаването на устройствено планиране на 
територията, в което не присъстват следните устройствени елементи: Терен за 
рекреационни дейности, курорти и вилни зони в имоти с №№ 7510.211.4 и 7510.211.5 от 
землището на с. Бързия;  Терен за рекреационни дейности, курорти и вилни зони в имот 
№ 03928.177.38 от землището на гр. Берковица и Терен за рекреационни дейности, 
курорти и вилни зони в имоти с №№ 03928.101.1, 03928.101.2 и 03928.101.3 от 
землището на гр. Берковица. 

Такъв алтернативен вариант ще предотврати възникването на отрицателно 
въздействие върху: картирано природно местообитание 7140 Преходни блата и 
плаващи подвижни торфища, картирано природно местообитание 9130 Букови гори от 
типа Asperulo-Fagetum, картирано природно местообитание 9170 Дъбово-габърови гори 
от типа Galio-Carpinetum, картирано местообитание на целеви вид 1393 Drepanocladus 
vernicosus (Hamatocaulis vernicosus) и картирано местообитание на целеви вид 1386 
Buxbaumia viridis в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040). 

Предлагането на алтернативния вариант се мотивира със следното: 
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Имот с № 7510.211.4 (НТП „широколистни дървесни видове“) и имот с № 
7510.211.5 (НТП „залесени горски територии“) попадат в ЗЗ „Западна Стара планина и 
Предбалкан“ (BG0001040) и са извън обхвата на СТК „Берковски Балкан“, чийто ОУП 
е одобрен с Решение № 896 по Протокол № 46/03.11.2006 г. на Общински съвет гр. 
Берковица. Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имот с № 
7510.211.4 е картирано природно местообитание 7140 Преходни блата и плаващи 
подвижни торфища с площ 1,2 дка. Местообитанието е с малка площ в обхвата на 
защитената зона и засягането от ОУПО, като цяло, е над 1% от площта на 
местообитанието в зоната. Данните от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, показват 
че в имот с № 7510.211.5 е картирано местообитание на целеви вид 1393 Drepanocladus 
vernicosus, с площ 0,9 дка. Засягането от ОУПО, като цяло, е над 1% от площта на 
местообитанието в зоната. Общата оценка на състоянието на целеви вид 1393 
Drepanocladus vernicosus в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е 
Неблагоприятно - лошо състояние. Данните от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, показват 
че в двата имота, общо, е картирано природно местообитание 9130 Букови гори от 
типа Asperulo-Fagetum, с площ 109,2 дка. Общата оценка на състоянието на природно 
местообитание 9130 в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. 

Имот с № 03928.177.38 попада в ЗЗ „Западна Стара планина и Предбалкан“ 
(BG0001040) и е извън обхвата на СТК „Берковски Балкан“, чийто ОУП е одобрен с 
Решение № 896 по Протокол № 46/03.11.2006 г. на Общински съвет гр. Берковица. 
Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, показват че в имот с № 03928.177.38 е 
картирано природно местообитание 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-
Carpinetum, с площ 1 дка. Общата оценка на състоянието на природно местообитание 
9170 в зона „Западна Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040) е Неблагоприятно – 
лошо състояние. В защитената зона, вече има описано въздействие върху това 
природно местообитание от горскостопански програми и план – извлечения за промяна 
вида на сечта. По смисъла на § 3, т. 10 от Наредбата за ОС, това въздействие се 
определя, като кумулативно. Данните от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, показват 
че в имот с № 03928.177.38 е картирано местообитание на целеви вид 1386 Buxbaumia 
viridis, с площ 1,7 дка. 

Екипът, изготвил настоящия доклад за оценка, препоръчва изборът на тази 
алтернатива („Вариант „Б“) при изготвянето на окончателния проект на ОУПО, като 
по-щадяща по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона „Западна 
Стара планина и Предбалкан“ (BG0001040). 

 
 
8. Картен материал с местоположението на всички елементи на ОУП 

спрямо защитените зони и техните елементи. 
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9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие, съобразно 
критериите по чл. 22 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. 

 
 9.1. Пълна характеристика на плана: териториален обхват, обем, мащаб и 
други спецификации на инвестиционното предложение, връзки на 
инвестиционното предложение със защитените зони (ключови разстояния) и т.н. 
 Тези данни са разработени подробно в предходните точки от доклада. 
 
 9.2. Характеристика на други планове, програми и 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. 
 В т. 2. на настоящия доклад е представена характеристика на известните към 
2015 г. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в границите на 
защитените зони. 
 В по-голямата си част, ОУП на община Берковица се припокрива с вече 
одобрени и съществуващи инвестиционни предложения и изградени обекти. Основната 
част от устройствените зони и самостоятелни терени описват съществуващи 
урбанизирани територии, населени места и инфраструктурни обекти. В този смисъл, не 
може да се очаква възникване на негативно кумулативно въздействие по отношение на 
защитените зони. 
 

9.3. Характеристики на защитените зони – предмет и цели на опазване, 
наличие на приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, 
допринасящи за природозащитната стойност на зоната, специфична значимост 
и/или уязвимост, елементи на защитената зона, чувствителни към промени, 
природозащитно състояние (благоприятно или не). 
  Направено е описание по този показател в т. 4. от доклада. 
 9.4. Област на въздействие. 
 
 а) Типове природни местообитания – предмет на опазване на защитените 
зони, в областта на въздействие на плана – площ, местоположение, приоритетност, 
уязвимост, състояние. 

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 
 
 б) Местообитания и популации, на видовете – предмет на опазване в 
защитените зони, в областта на въздействие на плана. 

Направена е подробна характеристика в точка 5. от доклада. 
 
 9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания – 
предмет на опазване в защитените зони, в областта на въздействие на плана. 

Направена е подробна характеристика в точка 5. от доклада. 
 
9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете – 

предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плана. 
Направена е подробна характеристика в точка 5. от доклада. 
Сериозността на заплахата по отношение на видовете птици, представляващи 

предмет на опазване, по отношение на нейната сила на действително или потенциално 
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въздействие, може да се определи по методологията за изчисляване степента на 
застрашеност на ОВМ (Костадинова & Граматиков 2007): 

 
очакван         +     пространствена скала       +      реализация       =      оценка на  
измерим               на заплахата                               на заплахата             въздействие 
ефект          по отношение на ОВМ                                               на заплахата   
върху 
застрашени 
видове   

 
Като се приложат релевантните оценки, се получава следното уравнение за 

сериозността на заплахата за видовете птици, представляващи предмет на опазване:  
 
1 (повлияни са само некритични видове) 
+ 
1 (оказва влияние на относително малка част от ОВМ, където няма ключови 

места на застрашени видове) 
+ 
1 (заплахата се очаква да бъде реализирана в дългосрочен план) 
= 
3 (заплаха ниво “С” - слабо въздействие) 
 
ОУПО няма да предизвика доказани отрицателни въздействия по отношение на 

видове и техни популации, представляващи предмет на опазване в защитените зони. 
 
9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените 

зони. 
В предходните точки от доклада е направен подробен анализ на въздействието.  
 

ОУП на община Берковица няма да повлияе и промени целостта на защитените 
зони от Националната екологична мрежа.  

ОУП на община Берковица предвижда устройствено регулиране за територия, 
която представлява 0,19 % от площта на защитена зона за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна „Западна Стара планина и Предбалкан” 
(BG0001040).  
 ОУП на община Берковица предвижда устройствено регулиране за територия, 
която представлява 0,11 % от площта на защитена зона за опазване на дивите птици 
„Западен Балкан” (BG0002002).  

ОУП на община Берковица предвижда устройствено регулиране за територия, 
която представлява 1,48 % от площта на защитена зона за опазване на дивите птици ЗЗ 
„Берковица“ (BG0002090). 

При спазване на предложените смекчаващи мерки за предотвратяване на 
отрицателното въздействие, тези проценти на засягане ще бъдат значително намалени. 
 ОУП на община Берковица няма да предизвика фрагментация на гореописаните 
защитени зони. При изпълненние на предложените смекчаващи мерки, няма да бъде 
предизвикана фрагментация на природни местообитания, популации и местообитания 
на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони. След изпълнение 
на плана, елементите, характеризиращи структурата на защитените зони, ще останат 
непроменени. 
 При изпълненние на предложените смекчаващи мерки, в резултат от 
прилагането на ОУП на община Берковица, няма да бъде повлияно благоприятното 
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природозащитно състояние на природните местообитания, на местообитанията и на 
популациите на видовете, представляващи предмет на опазване в ЗЗ „Западна Стара 
планина и Предбалкан” (BG0001040), „Западен Балкан” (BG0002002) и „Берковица“ 
(BG0002090), предвид определенията на § 1, т. 1 и 2 от Допълнителната разпоредба на 
Закона за биологичното разнообразие.  
 С изпълнението на предложените смекчаващи мерки, прилагането на ОУПО 
няма да доведе до обезпокояване на видове, представляващи предмет на опазване в 
защитените зони и няма да доведе до промяна на видовия състав в защитените зони. 

Прилагането на ОУПО няма да доведе до химически, хидроложки и геоложки 
промени в защитените зони.  

Крайното заключение от настоящия доклад за оценка на степента на въздействие 
е, че при изпълнение на предложените смекчаващи мерки за предотвратяване на 
отрицателното въздействие, както и при избор на алтернативен Вариант „Б“ за 
окончателнен проект на ОУПО, в резултат от изпълнението и прилагането на ОУП на 
община Берковица няма да има увреждане на предмета на опазване в защитените зони 
от Националната екологична мрежа и няма да настъпи значително отрицателно 
въздействие върху елементите, характеризиращи защитените зони.  

 
9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки.  

 Предложени са в т. 6. от доклада. 
 
 9.9. Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за 
промени на ОУПО. 
 Предложени са в т. 7. от доклада. 
  
 9.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за 
реализиране на инвестиционното предложение или съображения, във връзка с 
човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху 
околната среда. 
 Такива причини не са на лице.  
 
 9.11. Предложени компенсиращи мерки. 
 Компенсиращи мерки са необходими при наличие на данни за значително 
отрицателно въздействие, което не може да бъде преодоляно. Мерките се предлагат за 
компенсиране на това въздействие. В случая не са необходими компенсиращи мерки. 

 
 
10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР), включително доказателства за това и предложение за 
конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 от ЗБР - когато заключението по т. 9 е, 
че предметът на опазване на двете защитени зони ще бъде значително увреден от 
реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е 
налице друго алтернативно решение. 

Не са на лице обстоятелства по чл. 33 от ЗБР. 
 
 
11. Информация за използваните методи на изследване, включително 

времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на 
въздействието, източници на информация, трудности при събиране на 
необходимата информация. 
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11.1. По компонент флора. 
  
 При подготовката на настоящия доклад могат да се разграничат две фази на 

работа – камерална и теренна. 
 
 Камерална фаза 

По време на камералната работа беше проучена публикуваната информация 
разглеждаща флористичното и растително разнообразие в границите на общината, 
която е обобщена и предоставена на възложителя на по-ранен етап. 

Също така беше анализиран подготвения проект на ОУП на община Берковица, 
във връзка с локализацията на различните типове устройствени структури и зони, 
терени със самостоятелен устройствен режим и територии с общо предназначение.  

Като част от камералната фаза ще се определят и събранните при теренните 
проучвания растения. Определянето на висшите растения (без мъховете) следва 
Делипавлов и 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). 

Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са 
крайния етап на тази фаза. 

 
Теренни проучвания 
Теренните проучвания се провеждат, когато е оптимумът на развитие на 

храстовите, тревните и горските съобщества в района на изследване. С помощта на 
изготвената карта на проекта на ОУП на община Берковица, както и на GPS (Garmix 
eTrex), местата, в които се предвижда антропогенно въздействие са локализирани. След 
обхождане на засегната територия е направен 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 et van der Maarel 1973).  

Според седем-степенната скала на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff 
et 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 et Otýpková 
(2003), като за тревните съобщества е 16 m2. 

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.  

  
11.2. По компонент фауна. 

  При проучванията на фауната в района са използвани данните от следните 
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литературни източници: Бигон и др. (1989а,б), Ботев и Пешев (1985), Бешков и Нанев 
(2002), Костадинова (1997, 2002), Нанкинов (2000), Нанкинов и др. (1997), Наумов и 
Станчев (2004), Петров (1990), Симеонов и Мичев (1991), Симеонов и др. (1990), 
Костадинова и Михайлов (2002). 
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 При разработване на материала са използвани и следните документи: 
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за обявяване на защитените зони, изд. МОСВ; План за управление на защитена зона 
BG0002090 „Берковица“,  утвърден със Заповед № РД-45/26.01.2016 г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ бр. 12/02.02.2016 г.); Резултати от проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 
I”, МОСВ – НСЗП. 
 
 

12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 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. 


