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1. А НОТАЦИЯ НА ОУП НА ОБЩИНА Л ОМ
1.1 ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Оценката за степента на въздействие на ОУП на община Лом (ОУПО) е изготвена на
основание становище на РИОСВ – Монтана с изх. №0023/03.01.2018г. и в съответствие с
изискванията на:
- Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ. бр.91/2002г., изм. и доп.),
- Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ. бр.77/2002г., изм. и доп.)
- изискванията на Директиви 2009/147/ЕО и 92/43/ЕИО и Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от
31.08.2007 г., изм. и доп.
Използвана е най-добрата налична информация за провеждане на оценката. Отчетена е
връзката между чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕИО, изискващ оценка на последствията за
целостта и целите на всяка една зона и мрежата като цяло от една страна и чл. 2 (2) на
Директивата посочващ, че мерките предприети по тази директива следва да водят до
опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус на видовете и
местообитанията от друга страна.
При оценка на въздействията, по отношение на количествените параметри - площ на
местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация на
видове за референтни стойности, са взети предвид стойностите при научно описание на
зоните, но не и преди ратифициране на договора за присъединяване към ЕС (м. Април 2005).
При оценката на възможностите за възстановяване се оценява реалистичността на това
изискване. Това означава, че където в миналото е имало трайно унищожаване на площи на
местообитания, дори съгласно параметрите за благоприятен статус, да се изисква
възстановяване. Такива трайно увредени площи, без реални възможности за възстановяване
не се включват в референтните стойности за площ и популация. Такива са например вече
изградените инфраструктури, дългогодишно обработвани селскостопански площи и пр.
По отношение на параметрите за качество и състояние на местообитанията (параметри в
рамките на критериите „структура и функции”), референтните стойности на параметрите се
прилагат и спрямо вече съществуващи съоръжения, напр. изградените в миналото постройки.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Име: Община Лом
Пълен пощенски адрес
3600 гр. Лом, ул. "Дунавска" 12
Тел., факс., e-mail
тел./факс: 0971/69 101
e-mail: obshtina.lom@mail.bg
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1.2 Местоположение на обекта и данни за района

Територията на община Лом, предмет на планиране, притежава следните основни
характеристики:
 местоположение – Северозападна България, област Монтана, с площ от 323,894 кв.
км.; обхваща част от Западна Дунавска равнина;
 гранични общини – от север–р. Дунав - държавна граница с Република Румъния; на
юг - община Вълчедръм; на юг с общините Якимово, Медковец, и Брусарци и на запад – с
община Димово;
 релеф – равнинно-хълмист, слабо пресечен; незначителна денивелация, със средна
надморска височина от 20м.; най-висока кота –194 при с. Добри дол;
 население – 28 139 души през 2011г., близо 80% от които са концентрирани в
общинския център;
 демографско развитие – нарушена възрастова структура, влошена образователна
структура, отрицателен естествен прираст и тенденция към намаление на населението;
налице е тенденция на обезлюдяване на населените места;
 селищна мрежа – представена е 10 населени места, в т.ч. 1 град – Лом (втори по
големина в областта след град Монтана); селищната мрежа се характеризира с неравномерно,
дисперсно разположение на територията на общината; по-добре развита е мрежата в
северната част на общината;
 климат – общината спада към северния климатичен район на Дунавската хълмиста
равнина, климатът е умереноконтинентален със студена зима и горещо лято; сравнително
добър ветроенергиен потенциал; значителен соларен потенциал;
 повърхностни води –хидроложкия потенциал е значителен; основна отводнителна
артерия е р. Лом;
 язовири и езера – 1 язовир в землището на с. Ковачица, с площ от 1120 дка; използва
се за напояване; няма естествени езера;
 почви – разнообразни, обусловено от морфографските, климатични и други
почвообразуващи условия; представени са карбонатен и типичен чернозем, развит върху
льос, ливадни и алувиални почви;
 полезни изкопаеми – представени от Ломския въглищен басейн, със запаси, оценени
на 220-240 млн. тона, които обаче поради неблагоприятни хидрогеоложки условия не се
експлоатират;
 флора, фауна – богатото флористично и фаунистично разнообразие, обусловено от
физико - географското положение и умерено - континенталния климат; ясно се откроява
богатството на крайречни растителни видове и орнитофауната; биологичните ресурси на
общината имат важно стопанско значение за развитието на лов и риболов, билкарство,
горско стопанство, туризъм;
 икономически профил – промишлено-аграрен; производство на метални изделия,
машини и превозни средства, лека промишленост – шивашка, дървообработваща и мебелна,
хранително-вкусова и преработвателна промишленост;
 производство на електроенергия от възобновяеми източници – в гр. Лом има
изградени три фотоволтаични централи, най-голямата от които е с мощност 5 мW;
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 транспортно-комуникационна мрежа – пътната мрежа е представена от път II-11
Видин-Лом-Козлодуй и път E-79 Лом-Монтана-София от републиканската пътна мрежа и
52,7 км. второкласни, 20,1 км. третокласни и 42,4 км. четвъртокласни пътища; през
общината преминава 12 км. електрифицирана ж. п. линия с гара в гр. Лом; в общината се
намира и „Пристанищен комплекс Лом“, разположен върху площ от 29.9 ха, който
представлява многофункционално пристанище за обработка на насипни, генерални и други
товари;
 акустична и радиационна обстановка – в нормите;
 водоснабдяване – около 87% от водоподаването в общината се осъществява от
водоснабдителна система „Добри дол“; делът на водоснабденото население в общината е
95%; водопроводната мрежа е амортизирана, отчитат се сериозни загуби на вода; няма
изградени ПСПВ;
 канализация – няма изградена канализационна мрежа с изключение на гр. Лом;
няма изградени ПСОВ; р. Дунав е приемник на отпадните води на гр. Лом;
 защитени зони – в границата на общината попадат седем броя защитени зони от
екологичната мрежа Натура 2000, а именно пет броя защитени зони за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна - BG0000526 „Долно Линево”,
BG0000519 „Моминбродско блато”, BG0000182 „Орсоя”, BG0000503 „Река Лом” и
BG0000503 „Цибър” и два броя защитени зони за опазване на дивите птици - BG0002006
„Рибарници Орсоя” и BG0002104 „Цибърско блато”,
 защитени територии – в границите на община Лом попада една защитена територия
по смисъла на Закона за защитени територии - Защитена местност „Рибарници Орсоя”;
 вековни дървета – общо 7 броя, в т.ч. 4 бр. цер; 1 зимен дъб, 1 летен дъб и 1 западен
платан;
 КИН – значително културно нематериално, материално, недвижимо и движимо
културно наследство, предпоставка за развитие на различни форми на отдих и туризъм.
1.3 Характеристика на Проекта за ОУП

1.3.1 Цел на ОУП
Основната цел на ОУП на община Лом е да предложи условия и решения за създаване на
оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно
устройство на общинската територия в хармонично единство на урбанизираните територии
със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социалноикономически условия за устойчиво възпроизводство на обществото и за предлагане на
възможности за пространственото “вписване” на общината в групата от съседни общини в
границите на област Монтана.
Реализацията на така формулираната основна цел на ОУП на община Лом, предполага
предлагане на устройствени решения, ориентирани в три направления:
– Развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на общината;
– Развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на
общината, от гледна точка на поставянето й в съответствие с трансформираните и
новите функции;
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Осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените места
жизнена среда.

Целите на ОУП на община Лом могат да се групират в три групи:
1. Цели с функционална насоченост (първа група цели на ОУП). Функционалният им обхват
е ориентиран към преструктуриране на съществуващите и появата на нови функции на
общината. Чрез тази група цели с ОУП се предвижда да се създадат условия за:
– Развитие и утвърждаване на социално-икономическия и инфраструктурен комплекс
на община Лом с оглед на потенциалите й в област Монтана;
– Ефективното използване на ресурсите и териториалните потенциали на общината за
целите на социално-икономическото й развитие;
– По-добро обвързване на транспортната инфраструктура на общината с тази с
регионална и национална значимост;
– По-пълно използване на природните и антропогенни ресурси за развитие на различни
видове туризъм;
– Развитие на обслужващите функции на населените места и поставянето им в
съответствие с реалните потребности на населението.
2. Цели с устройствена насоченост (втора група цели на ОУП). Те са свързани с предлагане
на устройствени решения, създаващи условия за ефективно, балансирано и репродуктивно
ползване на териториалните ресурси на общината. Сред тях се откроява: вътрешната
структура на елементите на функционалните системи:
– "обитаване" (решаване на проблемите на обитаването и жилищния фонд и
хуманизиране на съществуващите жилищна среда и др.);
– "труд" (преустройство и създаване на нова по характера си устройствена среда в
зоните за труд)
– "отдих" (развитие на различни форми за отдих и туризъм, устройство на средата за
отдих и интегрирането им с подходящи пространства от неурбанизираните територии
или урбанизираните територии).
3. Цели със средова насоченост (трета група цели на ОУП). По своят характер и съдържание
това са цели и задачи, ориентирани към постигане на качествена, балансирана и устойчива
жизнена среда.
1.3.2 Задачи на ОУП
Реализацията на така формулираните цели на ОУП на община Лом е свързано с решаване на
следните задачи:
 да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните
социално-икономически, инфраструктурни предвиждания и на политиките за опазване на
околната среда в перспективен период до 2030 -2035 година.
 да предложи функционално зониране на територията, чрез:
–
–

Пространствено структуриране на различните видове територии (зониране на
територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение;
Определяне на допустимите и забранените дейности в определените функционални
зони;
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Регламентиране на изисквания за използване, опазване и застрояване но различните
видове територии (функционални зони)
чрез определяне на
съответните
устройствени режими;
Определяне на мястото на община Лом и на населените места в териториалнопространствените структури от различен йерархичен ред;
Изготвяне на правила и нормативи за устройство на общинската територия,
включително и специфични такива за териториите, за които това е необходимо;
Предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и
техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с
инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално значение;
Развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и антропогенните
характеристики на общината и наличните обекти на културно-историческото
наследство;
Обособяване на територии публична държавна и публична общинска собственост;
Определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и
мерките за устройствена защита;
Определяне на границите на териториите за природна защита и културно-историческа
защита и начините на тяхното използване;
Определяне на границите на нарушените територии и териториите за възстановяване.

1.4. Проектни предвиждания
Основните предвиждания на плана са следните:
Обособяване на крайбрежна зона, обхващаща непосредствено прилежащите
територии на р. Дунав, предназначена за озеленяване, благоустрояване и брегоукрепване;
Преструктуриране на земите земи по §4 от ПЗР и ЗСПЗЗ в м. Садовете във вилни
зони и устройването им като такива;
Предвиждане на територии за рекреация, отдих и курортни дейности по протежение
на р. Дунав, южно от крайбрежната брегоукрепителна зона, в т.ч. обособяване на територии
с допустима промяна на предназначението за същите дейности;
Предвиждане на територии за рекреация, отдих и курортни дейности около яз.
Ковачица;
Разширяване на строителната граница на гр. Лом в западна посока и устройване на
териториите в м. Боруна като жилищни;
Предвиждане на терен за нов гробищен парк западно от гр. Лом;
Преструктуриране на съществуващите урбанизирани територии на стопанските
дворове, складовите терени, терените за производствени дейности и животновъдните
комплекси и ферми в територии с многофункционално предназначение или територии за
предимно производствени дейности, със съответните разновидности на устройствените зони
(Смф, Смф1, Смф2, Пп).
Предвиждане на територии със смесено многофункционално предназначение около
главни транспортно-комуникационни артерии (вкл. проектни), в т.ч. обособяване на
територии с допустима промяна на предназначението за същите дейности;
Ремонт, реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи и съоръжения и нови ПСОВ,
ЛПОСВ и канализационни мрежи;
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Изграждане на основни велоалеи – крайбрежна по р. Дунав (част от европейската
Дунавска велоалея), по река Лом и др.
За всички съществуващи урбанизирани територии по КВС и КК е предвидена
устройствена зона или терен със самостоятелен устройствен режим;
Обособяване на земеделска устройствена зона за алтернативни земеделски дейности
в подходящите за целта земеделски земи около река Лом; южно от проектния път Долно
Линево-Станево и около трасетата на основните съществуващи напоителни канали;
Възстановяване на мрежата от напоителни канали, вкл. изграждането на нови такива.
Жилищни устройствени зони
С плана са предвидени следните жилищни зони:
Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване (Жк)
Жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина – (Жс)
Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина – (Жм)
Смесена централна зона – (Ц) – това са територии предимно в централната градска
част на град Лом с многофункционално предназначение – за обществено-обслужващи и
административно-делови дейности, обитаване и други допълващи функции. Не се допускат
обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Задължително се изпълняват всички
изисквания за изграждане на достъпна среда.
Горните УЗ се устройват при следните показатели:
Устройствена зона
Жк
Жс
Жм
Ц

макс. плътност на
застр. в %

макс. Кинт

мин. озеленена
площ

макс. височина на застр. в
метри

50
70
60
80

2
2
1.2
2.5

40
30
40
15

10
15
10
12

Устройствени зони за обществено-обслужващи дейности – Оо
Предназначени са предимно за осигуряване на обекти за обществено-обслужващи дейности образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни и делови
услуги, търговия и други видове дейности от третичния и четвъртичния сектор (финансовокредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и други).
Терените за училища, детски заведения, болници и заведения за социални грижи са
обособени като терени за социална инфраструктура със самостоятелен устройствен режим.
Допустими параметри на застрояване:
Устройствена зона
Оо

макс. плътност на
застр. в %

макс. Кинт

мин. озеленена
площ

макс. височина на застр. в
метри

70

2,2

20

10

Смесена многофункционална зона – Смф
Отнася се за територии предимно около входно-изходните транспортни комуникации на град
Лом, включително пристанищния комплекс. Многофункционално предназначение обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища за временно обитаване,
спорт и атракции и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с
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вредни отделяния и влияния. Не се допуска урегулирането на имоти за жилищно
строителство. Изграждането на жилища за постоянно обитаване се допуска при условие, че
площта им е по-малка от 15% от общата допустима РЗП за имота (за имоти с площ до 5000
кв.м включително) и по-малка от 10% от общата допустима РЗП за имота (за имоти с площ
над 5000 кв.м). Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 50% от
озеленената площ е с дървесна растителност. Ограничението за височина на застрояването не
важи за пристанищните съоръжения, чието функциониране изисква по-голяма височина.
Предвидена е и разновидност на тази устройствена зона – Смф1 със занижени параметри на
засторяване. Отнася се за територии за природозащита – за безвредни промишлени
производства, логистични дейности, обществено обслужване, търговия, жилища за временно
обитаване, спорт и атракции и други функции, както и селскостопански сгради и съоръжения
като складове, силози, сеновали, оранжерии, животновъдни комплекси и ферми при спазване
на санитарно-хигиенните изисквания. Не се допуска урегулирането на имоти за жилищно
строителство. Изграждането на жилища за постоянно обитаване се допуска при условие, че
площта им е по-малка от 15% от общата допустима РЗП за имота (за имоти с площ до 5000
кв. м. включително) и по-малка от 10% от общата допустима РЗП за имота (за имоти с площ
над 5000 кв. м.). Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда.
Допустими параметри на застрояване:
Устройствена зона
Смф
Смф1

макс. плътност на
застр. в %

макс. Кинт

мин. озеленена
площ

макс. височина на застр. в
метри

70
50

2,2
0,8

20
30

10
7

Предимно производствени устройствени зони - Пп
Основно предназначение - за производствено-складови дейности и конкретно допълващите
ги административни, търговски, обслужващи и транспортно-комуникационни сгради и
съоръжения. Не се допускат производства с вредни отделяния. Устройва се по чл. 25 от
Наредба 7 за ПНУОВТУЗ. Ограничението за височина на застрояването не важи за
производствените сгради, чиято технология изисква по-голяма височина.
Допустими параметри на застрояване:
Устройствена зона
Пп

макс. плътност на
застр. в %

макс. Кинт

мин. озеленена
площ

макс. височина на застр. в
метри

80

2,5

15

10

макс. плътност на
застр. в %

макс. Кинт

мин. озеленена
площ

макс. височина на застр. в
метри

40

0,8

50

7

Рекреационна зона за вилен отдих - Ов
Допустими параметри на застрояване:
Устройствена зона
Ов

10
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Рекреационна зона за курортни дейности – разновидност 1 – Ок1
Отнася се за територии извън границите на населените места, тангиращи крайбрежната зона
по протежението на р. Дунав и предназначени за курортни, туристически и рекреационни
дейности. Допуска се изграждане на курортни обекти за настаняване и подслон, жилищни
сгради за постоянно обитаване, сгради за обществено-обслужващи дейности, спортни и
рекреационни обекти и съоръжения, курортни паркове и други зелени площи за широко
обществено ползване, обекти на транспортна и комуникациите, както и обекти и съоръжения
за стопанско и инфраструктурно обслужване. Мин. 1/3 от озеленената площ е с дървесна
растителност. Териториите се устройват на базата на ПУП по чл. 16 от ЗУТ за цялата зона
или обособена структурна част. Допустими параметри на застрояване:
Устройствена зона
Ок1

макс. плътност на
застр. в %

макс. Кинт

мин. озеленена
площ

макс. височина на застр. в
метри

40

1,2

40

10

Рекреационна зона за курортни дейности – разновидност 2 – Ок2
Територии извън границите на населените места, предназначени за курортни, туристически и
рекреационни дейности в природна среда със занижени параметри на застрояването.
Разположени са предимно около язовирите Ковачица и Липница. Допуска се изграждане на
курортни обекти за настаняване и подслон, жилищни сгради за постоянно обитаване, сгради
за обществено-обслужващи дейности, спортни и рекреационни обекти и съоръжения,
курортни паркове и други зелени площи за широко обществено ползване, обекти на
транспортна и комуникациите, както и обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно
обслужване. Мин. 50% от озеленената площ е с дървесна растителност.
Териториите се устройват на базата на ПУП по чл. 16 от ЗУТ за цялата зона или обособена
структурна част. Допустими параметри на застрояване:
Устройствена зона
Ок1

макс. плътност на
застр. в %

макс. Кинт

мин. озеленена
площ

макс. височина на застр. в
метри

30

0,9

50

7

Зони за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи дейности - Атр
Това са територии за озеленяване, спорт и атракции предимно в границите на землището на
гр. Лом. Допуска се застрояване само с обекти за спорт и атракции и конкретни допълващи
дейности за обслужването им. Необходимо е 2/3 от озеленената площ да е заета с дървесна
растителност. Площта на откритите спортни съоръжения влиза в общата площ за усвояване.
Ограничението за височина на застрояването не важи за спортните и атракционни
съоръжения, чието функциониране изисква по-голяма височина. Допустими параметри на
застрояване:
Устройствена зона
Атр

макс. плътност на
застр. в %

макс. Кинт

мин. озеленена
площ

макс. височина на застр. в
метри

50

1

30

7
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Зона за озеленяване - Оз
Територии за озеленяване предимно в границите на гр. Лом с предназначение за изграждане
на озеленени площи (паркове и градини) без промяна на предназначението им. Устройва се
по чл.32 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.
Зона за озеленяване и инженерна инфраструктура – Ози
Крайбрежна зона, обхващаща непосредствено прилежащите територии на р. Дунав,
предназначена за озеленяване, благоустрояване и брегоукрепване. Не се допуска
строителство с изключение на транспортно-комункикационни, инженерно-технически и
брегоукрепителни съоръжения, велоалеи, екопътеки, погледни площадки и кътове за отдих.
Устройствена зона за алтернативни земеделски дейности (За)
Това са територии предимно за алтернативно земеделие с прилагане на екологични и
високотехнологични съвременни методи за земеделско производство. Предназначени за
биоземеделие,
капково
напояване
и
отглеждане
на
трайни
насаждения,
зеленчукопроизводство, плодопроизводство, билки, гъби, пчеларство етерично-маслодайни
култури и други.
Териториите от устройствена зона за алтернативни земеделски дейности са разположени
изцяло извън границите на населените места.
За териториите в устройствена зона За се предвижда възможността за изграждането на
напоителна система, което би могло да бъде конкретен инвестиционен проект в Структурна
програма „Земеделие“ от Рамковата програма за реализация на ОУПО. Като обекти на
инженерно-техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за
напоителните канали трябва да се изработят парцеларни планове. За достъп до реките и за
преминаване (включително и за водопой и паша на животни) следва да се предвидят
свободни от насаждения и заграждения полоси. Тези и други специфични изисквания за
устройство на зоната налагат изработването на цялостен устройствен план за териториите от
зоната – специализиран подробен устройствен план (СПУП) по чл. 111 от ЗУТ.
Със СПУП се определят конкретната структура на територията, като при
преструктурирането й се допуска до 15 % от площта на ПИ да бъдат предоставени за
публични инфраструктурни мероприятия; параметрите на застрояване и функционалното
отреждане на новообразуваните УПИ.
Устройствените показатели определени със СПУП не могат да надвишават следните
пределно допустими стойности:
макс. плътност на застр.
в%
2

макс. Кинт
0,03

мин. озеленена
площ
90

макс. височина на застр. в
метри
6

макс. кота
било в м
8,5

В минимално изискуемия процент на озеленяване влиза и площта на отглежданите
насаждения.
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При прилагане на ОУПО за териториите с режим на устройствена зона За (за алтернативни
земеделски дейности) не се изисква промяна на предназначението на земеделската земя за
неземеделски цели.
За отделни имоти от зоната се допуска промяна на предназначението на земеделската земя за
неземеделски цели въз основа на отделен ПУП (или като част от СПУП за цялата зона), като
с него се определят конкретните параметри на застрояване и функционалното отреждане на
имота. Новото функционално предназначение следва да бъде свързано и съвместимо с
допустимите функции в устройствената зона като цяло. Устройствените показатели за тези
единични имоти не могат да надвишават следните пределно допустими стойности:
макс. плътност на застр.
в%

макс. Кинт

мин. озеленена
площ

макс. височина на
застр. в метри

макс. кота било в м

20

0,4

55

7

10

Територии с допустима промяна на предназначението
Това са земеделски територии, за които е допустима промяна на предназначението за
неземеделски цели. При указването на териториите с допустима промяна на
предназначението е конкретизиран и устройственият режим (устройствена зона), в условията
на който следва промяната да бъде допускана. Промяната се допуска след наличен и доказан
инвестиционен интерес, въз основата на ПУП и решение на Общинския съвет.
Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението
Това са обработваеми или необработваеми земеделски земи по НТП от КК или КВС, за които
се запазва функцията им и не се допуска промяна на предназначението. По изключение в
тези територии се допуска промяна на предназначението на конкретни имоти съгласно чл.6,
т.8 от правилата и нормативите за прилагане на ОУПО. Промяната се допуска въз основата
на ПУП, решение на Общинския съвет и провеждане на съответните процедури.
Горски територии със забрана за промяна на предназначението
Това са гори и горски земи по НТП от КК или КВС, за които се запазва функцията им и не се
допуска промяна на предназначението. По изключение в тези територии се допуска промяна
на предназначението на конкретни имоти съгласно чл.6, т.8 от правилата и нормативите за
прилагане на ОУПО. Промяната се допуска въз основата на ПУП, решение на Общинския
съвет и провеждане на съответните процедури.
Територии, заети от водни площи, със забрана за промяна на предназначението
Това са води и водни обекти по предназначение и по НТП от КК или КВС, заети от водни
площи, за които се запазва функцията им и не се допуска промяна на предназначението. По
изключение в тези територии се допуска промяна на предназначението на конкретни имоти
съгласно чл.6, т.8 от правилата и нормативите за прилагане на ОУПО. Промяната се допуска
въз основата на ПУП, решение на Общинския съвет и провеждане на съответните процедури.
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Територии, заети от пясъци, мочурища и дерета, със забрана за промяна на
предназначението
Това са земеделски земи по НТП от КК или КВС, заети от пясъци, мочурища и дерета, за
които се запазва функцията им и не се допуска промяна на предназначението. По
изключение в тези територии се допуска промяна на предназначението на конкретни имоти
съгласно чл.6, т.8 от правилата и нормативите за прилагане на ОУПО. Промяната се допуска
въз основата на ПУП, решение на Общинския съвет и провеждане на съответните процедури.
Транспортна инфраструктура
С ОУП са предвидени следните проектни пътища:
- Околовръстен път на гр. Лом с цел изнасяне извън града на транзитното движение по
републиканската пътна мрежа от направленията Видин, Ружинци, Монтана, Якимово,
Вълчедръм, Козлодуй. Предложеното трасе на пътя заобикаля града от източна, южна
и западна посока и прави връзка р.п. II-11 –р.п. II-81 – р.п. II-11, като обира и
транзитното движение от р.п. III-133, р.п. III-114 и общински път MON1130;
- Нов общински път между селата Замфир и Трайково;
- Общински път: връзка на с. Замфир с р.п. II-81 (или с нов околовръстен път);
- Общински път: връзка р.п. III-114 – нов околовръстен път (и нов гробищен парк);
- Общински път: връзка р.п.I I-11 (и нов околовръстен път) – MON2135 – MON3138 –
р. Дунав;
- Общински път: връзка р.п. II-11 – MON2135 (с. Долно Линево);
- Общински път (Лом-Долно Линево-Станево): връзка с MON3138 (продължение на
MON3138 в източна посока) – с. Долно Линево – нов общински път (продължение на
MON1131 в западна посока) – връзка с MON1131.
2. Описание на характеристиките на други ППП/ИП, съществуващи и/или

в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с
оценявания проект могат да окажат неблагоприятно въздействие върху
защитените зони.

Съгласно данни от Информационната система за поддържане на публични регистри с
данни за провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) и екологична оценка (ЕО), на територията на община Лом към момента са
реализирани или в процес на реализация следните инвестиционни предложения:
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№ на досие
МО-ОВОС-45-2017
МО-ЕО-9-2017
МО-ЕО-17-2017
МО-ОВОС-84-2016
МО-ОВОС-63-2016
МО-ОВОС-24-2016
МО-ОВОС-9-2016
МО-ОВОС-19-2016
МО-ОВОС-14-2016
МО-ОВОС-59-2015
МО-ОВОС-59-2015

Наименование на плана/програмата
Възложител
Приложима процедура
„Монтаж и експлоатация на инсталация за преработване на промишлени
Приключила с решение № МО 47отпадъци в поземлен имот с идентификатор 44238.503.322 по КК и КР на „ТОН ЕКО” ЕООД
ПР/2017
гр. Лом
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „Местна Сдружение с нестопанска цел Приключила с решение № МО 9 инициативна група Ломˮ
"МИГ Лом"
ЕО/2017
Клон - Териториално поделение
"Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за обект
Приключила с решение № МО17Лом на ДП "Пристанищна
"Второ независимо ел. захранване на пристанищен терминал Видин - юг"
ЕО/2017
инфраструктура"
Подлежи
на
процедура
по
ДП
"Пристанищна
"Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на
преценяване
инфраструктура"
клон
ТП
пристанищен терминал Лом" в ПИ 44238.507.1 по КК и КР на гр. Лом
Приключила с решение № МО 7Пристанище Лом
ПР/2017
Подлежи
на
процедура
по
"Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи
преценяване
лозови масиви в землището на с. Долно Линево, общ. Лом, с площ от 391 "Рубин Станево" ЕООД
Приключила с решение № МО 53дка"
ПР/2016
Подлежи
на
процедура
по
„Изземване на инертни материали от речното корито на р. Дунав” от км
преценяване
„КЕРА АГРО” ЕООД
737,800 до км 741,400
Приключила с решение № ПН 75
ПР/2017
Подлежи
на
процедура
по
„Обновяване на два склада и изграждане на два нови склада, включително
„Бореалис Л.А.Т България” преценяване
необходимата инфраструктура” в ПИ с идентификатор 44238.507.215 по
ЕООД
Прекратена с решение № МО 8кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом
П/2016 г.
Подлежи
на
процедура
по
"Изграждане на система за капково напояване, което да обслужва бъдещи
преценяване
"АСЕ" ЕООД
лозови масиви"
Приключила с решение № МО 23 ПР/2016
Подлежи
на
процедура
по
преценяване
"Складова база за минерални торове"
"АЙКОН" ООД
Приключила с решение № МО 16/2017 г.
Подлежи
на
процедура
по
"Изграждане на система за капково напояване чрез черпене на вода от р.
преценяване
"Тера Ленд" ЕООД
Дунав, която да обслужва лозови масиви с площ 600 дка"
Приключила с решение № МО 41ПР/2015 г.
"Изграждане на система за капково напояване чрез черпене на вода от р.
Подлежи
на
процедура
по
"Тера Ленд" ЕООД
Дунав, която да обслужва лозови масиви с площ 600 дка"
преценяване Приключила с решение
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МО-ОВОС-42-2015
МО-ОВОС-41-2015
МО-ОВОС-40-2015
МО-ОВОС-19-2015
МО-ОВОС-18-2015

"Изграждане на система от осем броя тръбни сондаж-ни кладенци в ПИ с
идентификатор 44238.503.560 по КК на гр. Лом и система за напояване на
земеделски култури с площ 2026,54 дка в землището на гр. Лом”
"Дейности по събиране и предварително третиране на ОЧЦМ, пластмаса,
хартия, стъкло, ИУМПС, както и събиране и съхранение на ИУЕЕО,
НУБА, гуми и метални опаковки"
"Изграждане на битова сграда и паркинг" в УПИ III, кв. 254 по плана на
гр. Лом
„Изграждане на сондаж, помпена станция и водоем с обем 150 м3 за
водоснабдяване жителите на с. Трайково с цел подобряване на жизнената
среда и качеството на живот на населението” в имот с № 068065 в
землището на с. Трайково с ЕКАТТЕ 72940, общ. Лом

№ МО 41-ПР/2015 г.
"Агро Инвест Инженеринг" АД
"МЕТАЛ ГРУП 2015" ЕООД
"Кристал Ойл" ЕООД
Община Лом

„Изграждане на социални жилища и открита спортна площадка в кв.
Община Лом
Младеново” в УПИ VІІ, кв. 110 по плана на кв. Младеново, гр. Лом

„Изграждане на водоем с обем 500 м3, напорен и довеждащ водопроводи
с цел захранване на изградена водопроводна мрежа на кв. Младеново в гр.
МО-ОВОС-17-2015
Община Лом
Лом с дължина 15 987 м за подобряване на жизнената среда и качеството
на живот” в ПИ с идентификатор 44238.1150.162 по КК и КР на гр. Лом

„Изграждане на система за капково напояване чрез черпене на вода от
МО-ОВОС-15-2015 река Дунав за напояване на лозови масиви в с. Станево, община Лом с "Рубин Станево" ЕООД
площ от 524 дка”
МО-ОВОС-12-2015

"Увеселителен комплекс за отдих и туризъм"

"Общинска програма за управление на отпадъците на Община Лом 20152020 г."
„Изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на
МО-ОВОС-41-2014 социално уязвими групи от населението” УПИ І, кв. 194 по ЗРП на гр. Лом
(ПИ 44238.506.1006 по кадастралната карта на гр. Лом)
"Проект на ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на УПИ ІІІ-61, кв. 47
МО-ЕО-3-2014
по плана на с. Замфир, община Лом от "жилищно строителство" в "за
обществено обслужване"
МО-ЕО-19-2014
"Общ устройствен план (ОУП) на община Лом"
МО-ЕО-10-2015

МО-ОВОС-73-2013

МО-ОВОС-64-2013

"Екс Интергруп" ЕООД
Община Лом

Приключила с решение № МО 33ПР/2015 г.

Прекратена с решение № МО 6 П/2016

Приключила с решение № МО 39ПР/2015 г.
Подлежи
на
процедура
по
преценяване
Приключила с решение № МО 21ПР/2015 г.
Подлежи
на
процедура
по
преценяване
Приключила с решение № МО 22ПР/2016
Подлежи
на
процедура
по
преценяване
Приключила с решение № МО 25ПР/2015 г.
Подлежи
на
процедура
по
преценяване
Приключила с решение № МО 18ПР/2015 г.
Приключила с решение № МО 10 ПР/2016
Приключила с решение № МО 11ЕО/2015 Г.

Община Лом

Прекратена с решение № МО 2П/2016 г.

Община Лом

Прекратена с решение № МО 13 П/2016

Община Лом

Текуща на етап преценяване
Приключила с решение № МО 5"Изграждане на кравеферма"
ЕТ "Митко Боев"
ПР/2014 г.
„Реконструкция на МрНН от стълб №1 в три междустълбия до стълб №4 "ЧЕЗ Разпределение - България" Приключила с решение № МО 20-
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МО-ОВОС-53-2013
МО-ОВОС-18-2013
МО-ОВОС-14-2013
МО-ОВОС-7-2013
МО-ЕО-11-2013
МО-ОВОС-62-2012
МО-ОВОС-33-2012
МО-ОВОС-31-2012
МО-ОВОС-15-2012
МО-ОВОС-13-2012
МО-ОВОС-1-2012

и изграждане на нова МрНН – клон „Б” от ТП „Машинна работилница”, АД
ПР/2014 г.
гр. Лом за обект „Сграда на общинско предприятие „Чистота Лом”,
находящ се в УПИ IV, кв. 241А, поземлен имот 44238.506.9591, ул.
„Пристанищна”, гр. Лом”
"Изграждане на тръбен сондажен кладенец за напояване на земеделски "АГРО
ИНВЕСТ Приключила
култури"
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД
ПР/2013 г.
"Производствени стопанства за произвеждане на енергия от ВЕИ,
производство на аквакултури, включително риба и водорасли, изграждане
Приключила
"Кей Дивелъпмънт" ЕООД
на оранжерии за хидропонно отглеждане на растителни култури, както и
ПР/2013 г.
всички съпровождащи дейности"
"Основен ремонт и преустройство на основно училище в "Защитено
Приключила
Община Лом
жилище за лица с психични разстройства"
ПР/2013
"Търговско логистичен център за развитие на трансграничния бизнес и
Приключила
Община Лом
търговия"
ПР/2013 г.
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.
Приключила
Община Лом
Лом"
ЕО/2013 г.
„Изграждане на 5 броя шахтови кладенци в гр. Лом: ШК-1 Площад
„Свобода”, ШК-2 ул. „Крум Пастърмаджиев”, ШК-3 ул. „Славянска”, ШКПриключила
Община Лом
4 ул. „Славянска” – ул. „Пирот” и ШК-5 ул. „Славянска” – кръгово
ПР/2013 г.
движение – вход към града”
"Изграждане на производствено-складова база за търговия с черни и
цветни метали, рязане на едрогабаритни части от разкомплектоване на
Приключила
"ИЖО" ЕООД
ПР/2012 г.
МПС за скрап и събиране и съхранение на неопасни отпадъци от
пластмаса, хартия и стъкло, както и тяхното балиране"
Приключила
"Изграждане на ферма за култивиране на змиорка"
"ФИШ ФАРМ БГ" ЕООД
ПР/2012
"Аварийно завършване на укрепването на брега на река Дунав в района на
Приключила
градска част на гр. Лом" с подобект: "Площадкова канализация", част Община Лом
ПР/2012 г.
"ВиК"
"Изграждане на тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на
Приключила
"РУА България" ЕООД
производствен обект в гр. Лом"
ПР/2012 г.
Приключила
"Площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали"
"ЕММЕТАЛ" ЕООД
ПР/2012 г.

с решение № МО 47с решение № МО 24с решение № МО 22с решение № МО 23с решение № МО 8с решение № МО 6с решение № МО 34с решение № МО 27с решение № МО 21 с решение № МО 13с решение № МО 6-
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По данни от РИОСВ-Монтана, предоставени по реда на ЗДОИ, на територията, контролирана от РИОСВ процедираните по реда на
ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП), които попадат в защитените зони от Натура 2000, разположени на територията на община
Лом, са следните:
№

Наименование на
ППП/ИП

Възложи-тел

Община

1
1

2
Изземване на
инертни материали
от речното легло на
р. Лом
Изземване на
инертни материали
от речното легло на
р. Лом

3
Тайфун ООД

4
Ружинци

5
Ружинци

Илми – І
ООД

Ружинци

Изработване на
ОУП на Община
Лом

Община Лом

Лом

Ружинци,
Плешивец,
Тополовец,
Бело поле,
Дражинци,
Дреновец,
Дъб. махала
Цялата
община

Общинска програма
за управление на
отпадъците на
Община Лом 2015 2020 г.

Община Лом

Лом

2

3

4

Землище

Цялата
община

№ на имот или
координатни
точки
6
-

-

-

-

ЗЗ за
местообитания
(код)
7
ВG
0001040,
ВG
0000503
ВG
0001040,
ВG
0000503

ВG
0000503,
ВG
0000199,
ВG
0000526,
ВG
0000519,
ВG
0000182,
ВG
0000503,
ВG
0000199,
ВG
0000526,
ВG
0000519,
ВG

ЗЗ за
птици
(код)

Задължителна
ОВОС/ЕО

8

9

Решение за
прекратяване

Да не се
извърши
ОВОС/ЕО

Да се
извърши
ОВОС/ЕО

-

-

10
МО 17 П/2014

-

11
-

-

-

МО 19 П/2014

-

-

ВG
0002104,
ВG
0002006

Задължителна
ЕО

-

-

-

ВG
0002104,
ВG
0002006

За преценяване
на ЕО

-

№ МО 11 ЕО/2015 от
07.12.2015

12

-
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5

6

7

8

9
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Изграждане на
водоем с обем 500
м3, напорен и
довеждащ
водопроводи с цел
захранване
изградена водопр.
мрежа на кв.
Младеново в гр.
Лом с дължина 15
987 м
Изграждане на
битова сграда и
паркинг УПИ ІІІ,
кв. 254 по плана на
гр. Лом
Увеселителен
комплект за отдих и
туризъм
Изграждане на нова
система за капково
напояване, която да
обслужва бъдещи
лозови масиви на
Рубин Станево
ЕООД в землището
на с. Долно Линево,
общ. Лом
Стратегия за водено
от общностите
местно развитие на
територията на
„Местна
инициативна група
Лом”

Община Лом

Лом

Лом

Имот с №
44238.1150.162

0000182
BG
0000503

Кристал Ойл
ЕООД

Лом

Лом

УПИ ІІІ, кв.
254

Екс
Интергруп

Лом

Долно
Линево

Рубин
Станево
ЕООД

Лом

Д. Линево

СНЦ
„Местна
инициативна
група Лом”

Лом

Лом

-

За преценяване на ОВОС

-

BG
0000503

-

За преценяване
на ОВОС

-

Имот с № №
44238.846.30

BG
0000503

-

За преценяване
на ОВОС

-

Имот с №
№019001

BG
0000526

-

За преценяване
на ОВОС

BG
0000182,
BG
0000503,
BG
0000199,
BG
0000526,
BG
0000519

BG
0002006,
BG
0002104

-

-

-

№ МО 25 –
ПР/2015 от
25.08.2015

№ МО 39 –
ПР/2015
от
08.12.2015
№ МО 10ПР/2016
от
24.03.2016
МО 53ПР/2016
от
28.11.2016

МО 9ЕО/2017 от
21.04.2017

-

-

-

-

-
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Не се очакват значими преки или косвени въздействия от реализацията на разглеждания
ОУП, както и не се очаква кумулативен ефект с горепосочените планове, програми,
проекти и ИП предвид мащаба и типа им, които да окажат значително отрицателно
въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони в териториалния
обхват на общината. Към това се добавя и факта, че с ОУП не се предвиждат
устройствени зони за замърсяващи производства, както и мащабно ново строителство
3. Описание

на елементите на ОУП, които самостоятелно или в
комбинация с други ППП/ИП биха могли да окажат значително
въздействие върху защитените зони или техните елементи.

С разработване на ОУП следва да се създадат устройствени условия за реализиране на
политиките и мерките за пространствено развитие на общината в съответствие със следните
направления: земеделие, горско стопанство, туризъм, бизнес, спорт и атракции, екология,
опазване и социализация на културно-историческите ценности, демография, инфраструктура,
жилищна политика, социални дейности и превенция от предвидими природни бедствия.
Основният механизъм за осъществяването на поставената цел се явява функционалното
зониране на общинската територия съобразно нейните характеристики в отделните
териториални системи. Успоредно с териториалното зониране се разработват и специфични
правила и нормативи за устройство, които налагат специфични изисквания, обусловени от
конкретните характеристики на територията и обектите в нея.
ОУП не предвижда реализация на устройствени зони и допълнителна урбанизация в
границите на защитените зони, респ. не предвижда строителна намеса в тях.
Единствената намеса в Натура 2000 е ново трасе на общински път от с. Долно Линево до път
II-11, което обаче следва трасето на съществуващ път и реализацията му не е свързана с
негативно въздействие. (вж. долната фигура).
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Фиг.№1 Разположение на трасето на проектен път спрямо ЗЗ BG0000526 „Долно Линево” (границите на
ЗЗ са отбелязани с светлосиня линия)

Проектните предвиждания, които са разположени в близост до защитени зони от Натура
2000, са показани на фигурите по-долу.

Фиг.№2 Разположение на новопроектирани УЗ спрямо ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато“ (границите
на ЗЗ са отбелязани със светлосиня линия)

21
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Видно от горната фигура, в близост до ЗЗ „Моминбродско блато“ няма новопроектирани
устройствени зони. От долната фигура е видно, че и в близост до ЗЗ „Цибър“ няма наличие
на устройствени зони.

Фиг.№3 Разположение на новопроектирани УЗ спрямо ЗЗ BG0000199 „Цибър” (границите на ЗЗ са
отбелязани със светлосиня линия) и ЗЗ BG0002104 „Цибърско блато“ (границите са отбелязани с жълта
линия )

На следващите фигури е показано разположението на устройствените зони и мероприятия
спрямо ЗЗ BG0000503 „Река Лом“.

Фиг.№3 Разположение на новопроектирани УЗ спрямо ЗЗ BG0000503 „Река Лом” (границите на ЗЗ са
отбелязани със светлосиня линия)

22
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Фиг.№4 Разположение на новопроектирани УЗ спрямо ЗЗ BG0000503 „Река Лом” (границите на ЗЗ са
отбелязани със светлосиня линия)

На фигурите по-долу е показано разположението на съществуващи и новопроектирани
устройствени зони спрямо границите на ЗЗ „Орсоя“ и ЗЗ „Рибарници Орсоя“.

Фиг.№5 Разположение на новопроектирани УЗ спрямо ЗЗ BG0000182 „Орсоя” (границите на ЗЗ са
отбелязани със светлосиня линия)

23
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Фиг.№6 Разположение на новопроектирани УЗ спрямо ЗЗ BG0002006 „Рибарници Орсоя” (границите на
ЗЗ са отбелязани с жълта линия)

На Таблица № 3.1 са обобщени възможните вероятни видове въздействия, произтичащи от
реализацията на ОУП и връзката му с:
- неговия обхват по отношение местоположението му спрямо защитените зони;
- на коя фаза от изпълнение на проекта е вероятно да възникнат; по отношение ефекта
върху местообитанията и видовете дали въздействията имат дълготрайно въздействие или
имат временен ефект; по отношение времетраенето на въздействията дали въздействията са
постоянни, краткосрочни, периодични, инцидентни (не се предполага задължително да
възникнат);
- с кои други въздействия на ОУП имат комбинирано влияние върху даден параметър за
Благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията. Оценяват се връзките
между преките въздействия. По-нататък се оценява възможния комбиниран ефект върху тях.
- с какви други планове, програми и инвестиционни намерения може да има
кумулативен ефект.
Вид
въздействие

Обхват на
въздействието

Пряко
унищожаване на
местообитания.

Извън BG0000182
„Орсоя”, BG0000199
„Цибър”, BG0000503
„Река Лом”, BG0000519
„Моминбродско блато”,
BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006
„Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско
блато” и на определено

Фаза на
въздействие
Трайност
Периодичност
Строителство дългосрочно,
постоянно и
необратимо.

Таблица № 3.1
Възможни
Възможни комбинирани
кумулативни
въздействия
въздействия
(други проекти)
Трайно увреждане качеството Възможно е да се
на местообитания при
прояви кумулативен
експлоатация поради:
ефект с
прогонване на индивидите
реализацията и на
заради шумово и светлинно други ИП, планове и
замърсяване и/или засилено
програми
човешко присъствие.
прекъсване на важни екотони
и прекъсване на достъпа до
ключови местообитания
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разстояние от тях (извън
прилежащите им
територии)

Фрагментация на
местообитания.

Смъртност
индивиди.

Извън BG0000182
„Орсоя”, BG0000199
„Цибър”, BG0000503
„Река Лом”, BG0000519
„Моминбродско блато”,
BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006
„Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско
блато” и на определено
разстояние от
прилежащите им
територии
на
Извън BG0000182
„Орсоя”, BG0000199
„Цибър”, BG0000503
„Река Лом”, BG0000519
„Моминбродско блато”,
BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006
„Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско
блато” (фрагментационен
ефект на биокоридорите)

Прогонване на
Извън BG0000182
животни заради „Oрсоя”, BG0000199
засилено
„Цибър”, BG0000503
човешко
„Река Лом”, BG0000519
присъствие.
„Моминбродско блато”,
BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006
„Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско
блато”
Инженерни
Извън BG0000182
прегради
за „Oрсоя”, BG0000199
нормалното
„Цибър”, BG0000503
функциониране „Река Лом”, BG0000519
на
„Моминбродско блато”,
местообитанията
BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006
„Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско
блато” и на достатъчно

(смъртност, прогонване,
непреодолими инженерни
съоръжения).
–
фрагментиране на
местообитанията и изолиране
на малки парчета иначе
подходящи местообитания
(смъртност, прогонване,
непреодолими инженерни
съоръжения).
Възможни по
Строителство и –
прогонване на индивиди
експлоатация заради шумово и светлинно отношение само на
отделни
дългосрочно и
замърсяване и/или засилено
животински видове,
постоянно.
човешко присъствие.
–
пряко унищожаване на
но без птици, които
местообитания;
използват за
придвижване и
въздушното
пространство.

Строителство Увреждане структурата и
Слаб риск – само по
краткосрочно по функциите на популации на отношение на някои
бавно подвижни
време на
типични видове и влошаване
строителството.
на техния БПС
индивиди (насекоми,
Експлоатация - –
фрагментирането и
земноводни и
дългосрочно,
увреждането на
влечуги), които
периодично,
местообитанията чрез
обитават и
необратимо по прекъсване на важни екотони и териториите извън
време на
достъпа до ключови
ЗЗ или са във
експлоатацията.
местообитания.
някакви
Прекъсването на биокоридори взаимоотношения с
за
индивиди от ЗЗ.
миграцията/разпространението
Възможно е
на видовете.
унищожаване и на
гнезда и малки на
наземно или
нискогнездящи
птици.
Строителство/ Има комбинирано въздействие
Възможно е по
експлоатация върху качеството на
отношение на някои
дълготрайно,
местообитанията, както и
видове
постоянно
може да спомогне за
чувствителни към
увреждане и прекъсване на
фактор
някои биокоридори.
безпокойство –
птици и някои
бозайници.
Строителство/ Има комбинирано въздействие
експлоатация върху качеството на
дълготрайно,
местообитанията (прекъсване
постоянно.
на екотони и достъп до
ключови местообитания;
фрагментация и изолиране на
малки парчета местообитания)

Възможно е само по
отношение на някои
наземно бавно
придвижващи се
видове - влечуги и
земноводни, които
може да обитават и
територията на ЗЗ.
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разстояние от тях
Извън BG0000182
„Oрсоя”, BG0000199
„Цибър”, BG0000503
„Река Лом”, BG0000519
„Моминбродско блато”,
BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006
„Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско
блато” (фрагментационен
ефект на биокоридорите)
Светлинно
Извън BG0000182
замърсяване.
„Oрсоя”, BG0000199
„Цибър”, BG0000503
„Река Лом”, BG0000519
„Моминбродско блато”,
BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006
„Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско
блато” (отблъскване и
безпокойство на животни
или обратното привличане им)
Нарушаване на
Извън BG0000182
водния баланс
„Oрсоя”, BG0000199
„Цибър”, BG0000503
„Река Лом”, BG0000519
„Моминбродско блато”,
BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006
„Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско
блато” (унищожаване на
хранителен ресурс и
подходящи места за
хранене/ почивка,
гнездови биотопи).
Изхвърляне на BG0000182 „Oрсоя”,
отпадъци.
BG0000199 „Цибър”,
BG0000503 „Река Лом”,
BG0000519
„Моминбродско блато”,
BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006
„Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско
блато”
(нерегламентирани депа).
Влошаване на
хранителната база на
животинските видове и
качеството на местата за
хранене, почивка,
гнездене)
Повишена
Извън BG0000182
опасност
от „Oрсоя”, BG0000199
пожари
„Цибър”, BG0000503
„Река Лом”, BG0000519
„Моминбродско блато”,
Шумово
замърсяване.

Строителство/
експлоатация дълготрайно,
постоянно

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

Безпокойство на
чувствителните към
човешкото
присъствие видове.

Експлоатация дълготрайно,
постоянно

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

Безпокойство на
нощно активни
видове.

Експлоатация - Има комбинирано въздействие Не се очаква такъв в
дългосрочно,
със унищожаване на
следствие на
постоянно,
местообитания, пресушаване
реализацията на
необратимо
на влажни зони и
ОУП
фрагментация

Строителство/ Има комбинирано въздействие При безразборно и
експлоатация със замърсяване на водите,
неконтролирано
локално,
унищожаване на
изхвърляни на
средносрочно
местообитания.
отпадъци на
или дългосрочно,
територията на
обратимо след
защитените зони.
премахване на
въздействието

Строителство/
експлоатация временно,
инцидентно.

Може да доведе до временно
Реализацията на
(възстановимо) увреждане на ОУП може да доведе
местообитания и популации. до увеличаване на
този риск в
съседните на
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BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006
„Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско
блато” и на достатъчно
разстояние от тях.

Опасност
от BG0000182 „Oрсоя”,
инцидентни
- BG0000199 „Цибър”,
замърсявания
BG0000503 „Река Лом”,
при аварии в
BG0000519
изградената
„Моминбродско блато”,
инфраструктура.
BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006
„Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско
блато”, на определено
разстояние от
прилежащите и
територии.
Нахлуване
на BG0000182 „Oрсоя”,
чужди видове в BG0000199 „Цибър”,
природните
BG0000503 „Река Лом”,
местообитания.
BG0000519
„Моминбродско блато”,
BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006
„Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско
блато”

Експлоатация временно,
инцидентно.

Строителство и
експлоатация дълготрайно,
постоянно.

устройствените зони
територии в
резултат най-вече на
човешка небрежност
(изхвърляне на
незагасени фасове,
неправилно
боравене с
отоплителни уреди и
др.).
Може да доведе до временно
Такъв риск може
(възстановимо) увреждане на
да се прояви, но
местообитания и популации. предимно извън ЗЗ.

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

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

4. Описание

на защитените зони, местообитанията, видовете и
целите на управление на национално и международно ниво и тяхното
отчитане при изготвянето на ОУП.
4.1. Защитени зони – описание
4.1.1

ЗЗ BG0000182 ,,Орсоя”

Тип В - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна
Площ – 2 949.41 ха
Природни местообитания
Природно местообитание 2340 „Панонски вътрешноконтинентални дюни“
Природно местообитание 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition“
Природно местообитание 3260 „Равнинни или планински реки с растителност от
Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion“
Природно местообитание 3270 „Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.“
27

ДОСВ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ

Природно местообитание 6430 „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в
планинския до алпийския пояс“
Природно местообитание 91Е0* „Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (AlnoPandion, Alnion incanae, Salicion albae)“
Природно местообитание 91F0* „Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и
Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)
Безгръбначни
Бисерна мида (U. crassus)
Бръмбар рогач (L. cervus)
Риби
Европейска горчивка (Rh. sericeus)
Обикновен щипок (C. taenia)
Белопера кротушка (Gobio albipinnatus)
Распер (Aspius aspius)
Виюн (Misgurnus fossilis)
Балкански щипок (Sabanejewia aurata)
Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer)
Голяма вретенарка (Zingel zingel)
Малка вретенарка (Zingel zingel)
Украинска минога (Eudontomyzon mariae)
Карагьоз (Alosa immaculata)
Сабица (Pelecus cultratus)
Голям щипок (Cobitis elongata)
Високотел бибан (Gymnocephalus baloni)
Земноводни и влечуги
Червенокоремна бумка (B. bombina)
Об. блатна костенурка (E. orbicularis)
Добруджански тритон (T. dobrogicus)
Бозайници, без прилепи
Видра (L. lutra)
Добруджански хомяк (M. newtoni)
Лалугер (S. citellus)
4.1.2

ЗЗ BG0000199 ,,Цибър”

Тип В - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна
Площ – 2 971.73 ха
Природни местообитания
Природно местообитание 1530 „Панонски солени степи и солени блата“
Природно местообитание 2340 „Панонски вътрешноконтинентални дюни“
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Природно местообитание 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition“
Природно местообитание 3260 „Равнинни или планински реки с растителност от
Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion“
Природно местообитание 3270 „Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.“
Природно местообитание 6250 * „Панонски льосови степни тревни съобщества“
Природно местообитание 6430 „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в
планинския до алпийския пояс“
Природно местообитание 91Е0 * „Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (AlnoPandion, Alnion incanae, Salicion albae)“
Безгръбначни
Бисерна мида (U. crassus)
Бръмбар рогач (L. cervus)
Алпийска розалия (R. alpina)
Риби
Европейска горчивка (Rh. sericeus)
Обикновен щипок (C. taenia)
Белопера кротушка (Gobio albipinnatus)
Распер (Aspius aspius)
Виюн (Misgurnus fossilis)
Балкански щипок (Sabanejewia aurata)
Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer)
Голяма вретенарка (Zingel zingel)
Малка вретенарка (Zingel zingel)
Украинска минога (Eudontomyzon mariae)
Карагьоз (Alosa immaculata)
Сабица (Pelecus cultratus)
Голям щипок (Cobitis elongata)
Високотел бибан (Gymnocephalus baloni)
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)
Земноводни и влечуги
Червенокоремна бумка (B. bombina)
Об. блатна костенурка (E. orbicularis)
Добруджански тритон (T. dobrogicus)
Шипоопашата костенурка (T. hermanni)
Бозайници, без прилепи
Видра (L. lutra)
Добруджански хомяк (M. newtoni)
Лалугер (S. citellus)
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4.1.3

Защитена зона BG0000503 Река Лом

Тип B - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна
Площ – 1441.13 ха
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:
Природно местообитание 3140 „Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни
формации от Chara“
Природно местообитание 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition“
Природно местообитание 3260 „Равнинни или планински реки с растителност от
Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion“
Природно местообитание 3270 „Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.“
Природно местообитание 6510 „Низинни сенокосни ливади“
Природно местообитание 8310 „Неблагоустроени пещери“
Природно местообитание 91Е0* „Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior
(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)“
Природно местообитание 91M0 „Балкано-панонски церово-горунови гори“
Природно местообитание 91Z0 „Мизийски гори от сребролистна липа“
Безгръбначни
Бисерна мида (U. crassus)
Обикновен сечко (C. cerdo)
Алпийска розалия (R. alpina)
Бръмбар рогач (L. cervus)
Буков сечко (M. funereus)
Ивичест теодоксус (T. transversalis)
Риби
Балканска кротушка (G. uranoscopus)
Балканска кротушка (G. kessleri)
Балкански щипок (S. aurata)
Горчивка (Rh. sericeus)
Обикновен щипок (C. taenia)
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Распер (A. aspius) - карти
Черна мряна (B. meridionalis)
Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer)
Земноводни и влечуги
Добруджански тритон (T. dobrogicus)
Об. блатна костенурка (E. orbicularis)
Червенокоремна бумка (B. bombina)
Шипоопашата костенурка (T. hermanni)
Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)
Бозайници, без прилепи
Европейски вълк (Canis lupus)
Видра (L. lutra)
Добруджански хомяк (M. newtoni)
Лалугер (S. citellus)
Прилепи
Дългокрил прилеп (M. schreibersii)
Дългопръст нощник (M. capaccinii)
Дългоух нощник (M. bechsteinii)
Южен подковонос (Rh. euryale)
4.1.4

Защитена зона BG0000519 Моминбродско блато

Тип B - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна
Площ – 26.61 ха
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:
Природно местообитание 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition“
Безгръбначни
Бисерна мида (U. crassus)
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Риби
Обикновен щипок (Cobitis taenia)
Горчивка (Rh. sericeus)
Распер (A. aspius)
Черна мряна (B. meridionalis)
Виюн (Misgurnus fossilis)
Земноводни и влечуги
Добруджански тритон (T. dobrogicus)
Об. блатна костенурка (E. orbicularis)
Червенокоремна бумка (B. bombina)
Бозайници, без прилепи
Видра (L. lutra)
Добруджански хомяк (M. newtoni)
4.1.5

Защитена зона BG0000526 Долно Линево

Тип B - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна
Площ – 17.62 ха
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:
Природно местообитание 6250* „Панонски льосови степни тревни съобщества“
Земноводни и влечуги
Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)
Бозайници, без прилепи
Добруджански хомяк (M. newtoni)
4.1.6

ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя

Тип А - Защитена зона по Директива за птиците
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Площ (дка) – 475.43 ха,
ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.2009/147/ЕС и Приложение II на Дир.
92/43/EEC, предмет на опазване в зоната
Бойник Philomachus pugnax
Белобуза рибарка Chlidonias hybridus
Речна рибарка Sterna hirundo
Каспийска рибарка Sterna caspia
Дългоклюна чайка Larus genei
Малка чайка Larus minutus
Голяма бекасина Gallinago media
Малък горски водобегач Tringa glareola
Земеродно рибарче Alcedo atthis
Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra
Горска чучулига Lullula arborea
Червеногърба сврачка Lanius collurio
Черночела сврачка Lanius minor
Късопръст ястреб Accipiter brevipes
Златистопер дъждосвирец Pluvialis apricaria
Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus
Черна рибарка Chlidonias niger
Белоопашат мишелов Buteo rufinus
Черен щъркел Ciconia nigra
Кокилобегач Himantopus himantopus
Малък воден бик Ixobrychus minutus
Голям воден бик Botaurus stellaris
Черногуш гмуркач Gavia arctica
Нощна чапла Nycticorax nycticorax
Гривеста чапла Ardeola ralloides
Малка бяла чапла Egretta garzetta
Синявица Coracias garrulus
Ръждива чапла Ardea purpurea
Бял щъркел Ciconia ciconia
Блестящ ибис Plegadis falcinellus
Вечерна ветрушка Falco vespertinus
Ливаден дърдавец Crex crex
Голяма бяла чапла Egretta alba
Малък корморан Phalacrocorax pygmeus
Бяла лопатарка Platalea leucorodia
Орел рибар Pandion haliaetus
Ливаден блатар Circus pygargus
Полски блатар Circus cyaneus
Тръстиков блатар Circus aeruginosus
Белоопашат морски орел Haliaeetus albicilla
Белоока потапница Aythya nyroca
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Средна пъструшка Porzana parva
Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на
Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.2009/147/EC)
Черноврат гмурец Podiceps nigricollis
Сива гъска Anser anser
Сива чапла Ardea cinerea
Тъмногръд брегобегач Calidris alpina
Речен дъждосвирец Charadrius dubius
Белокрила рибарка Chlidonias leucopterus
Жълтокрака чайка Larus cachinnans
Речна чайка Larus ridibundus
Голям свирец Numenius arquata
Голяма белочела гъска Anser albifrons
Червеногуш гмурец Podiceps grisegena
Голям червеноног водобегач Tringa erythropus
Крещалец Rallus aquaticus
Малък гмурец Tachybaptus ruficollis
Бял ангъч Tadorna tadorna
Голям горски водобегач Tringa ochropus
Малък зеленоног водобегач Tringa stagnatilis
Малък червеноног водобегач Tringa totanus
Обикновена калугерица Vanellus vanellus
Голям гмурец Podiceps cristatus
Кафявоглава потапница Aythya ferina
Голям корморан Phalacrocorax carbo
Ням лебед Cygnus olor
Фиш Anas penelope
Сива патица Anas strepera
Зимно бърне Anas crecca
Зеленоглава патица Anas platyrhynchos
Шилоопашата патица Anas acuta
Чайка буревестница Larus сanus
Клопач AnСas clypeata
Късокрил кюкавец Actitis hypoleucos
Качулата потапница Aythya fuligula
Обикновен пчелояд Merops apiaster
Зеленоножка Gallinula chloropus
Лиска Fulica atra
Малък брегобегач Calidсris minuta
Кривоклюн брегобегач Calidris ferruginea
Средна бекасина Gallinago gallinago
Черноопашат крайбрежан бекас Limosa limosa
Голям зеленоног водобегач Tringa nebularia
Лятно бърне Anas querquedula
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ЗЗ BG0002104 Цибърско блато

Тип А - Защитена зона по Директива за птиците
Площ (дка) – 909.77 ха,
ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.2009/147/ЕС и Приложение II на Дир.
92/43/EEC, предмет на опазване в зоната
Голям воден бик Botaurus stellaris
Белобуза рибарка Chlidonias hybridus
Белоока потапница Aythya nyroca
Малък воден бик Ixobrychus minutus
Ръждива чапла Ardea purpurea
Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона
за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.2009/147/EC)
Обикновена калугерица Vanellus vanellus
Зеленоножка Gallinula chloropus
Речна чайка Larus ridibundus
Крещалец Rallus aquaticus
4.2. Описание на района - флористични и фаунистични характеристики на природната
среда
4.2.1 Характеристика на територията и на регистрираните растителни съобщества в
обхвата на въздействие, определяне на наличието или отсъствието на типове
природни местообитания от Прил. I на Дир. 92/43/ЕИО в най – близката част на
защитените зони
Ландшафтите на крайдунавските низини се отличават с висока степен на антропогенизация.
Това е довело до коренна промяна на растителността. Естествената ксерофитна лесостепна
растителност е запазена на малки площи. Естествената растителност е типична за умерено
континенталния климатичен пояс: тополови гори и единични съобщества от клен, ясен, липа,
върба.

Срещат се отделни представители на сребролистната липа /Tilia tomentosa/, горуна /Quercus
daleshampii/ и полския клен /Acer campestre/. На много ограничени пространства има
съчетание на цер и мъждрян /Fraxinus ornus/. Непосредствено до брега на река Дунав са
запазени смесени гори от мъждрян, сребролистна липа и полски бряст /Ulmus minor/, някъде
и в съчетание с полски клен. На самия дунавски бряг и по островите в реката са
разпространени черна елша /Alnus glutinosa/, бяла върба /Salix alba/, черна /Populus nigra/ и
бяла /Populus alba/ топола. В заблатените територии на низините има хигрофитна и
хидрофитна растителност от формациите на камъша, тръстиката и папура. Около осушените
блата и езера има халофитна растителност. По вододелните плата, извън обработваемите
площи, са разпространени възникнали вторично ксерофитни съобщества на белизмата,
луковичната ливадина и садината. В пасищните райони доминират пасищният райграс и
троскотът.
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Вековната коренна промяна на растителността от територията на община Лом е довела
последователно до промяна в облика на ландшафтите, в съотношението между топлината и
влагата, до ускоряване на ерозионните и свлачищните процеси, промяна в структурата и
състава на почвената покривка и др. За укрепване на дунавския бряг се извършват
залесителни мероприятия, най-често с тополови насаждения. Основен проблем е незаконната
сеч, особено в крайдунавските низини и по поречието на река Лом, който води до още посилното намаляване на естествените първични, вторични или изкуствените степни, горски и
крайречни формации, както и нерегламентирано увеличаване на площите с обработваеми
земи в териториите на защитени природни зони. Местообитанията, предмет на опазване в
BG0000182 „Oрсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503„Река Лом”, BG0000519
„Моминбродско блато”, BG0000526 „Долно Линево”, BG0002006 „Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско блато”, са както следва:
 1530* Панонски солени степи и солени блата
Засолени степи, крайречни низини, периферия на блата и мочури, условията на
континентален климат с високи температури и засушаване през лятото. Засоляването на
терените се дължи на образуването на пролетни разливи и обилното изпаряване на почвената
вода през лятото. Често се наблюдава изцъфтяване на соли на повърхността на почвите. Тези
местообитания са от естествен произход, но и частично от вторичен, в резултат на влиянието
на пашата и пресушаването. Към тях могат да се включат и сухите халофитни съобщества на
първично засолени скали (мергели). Халофитната растителност се състои от съобщества на
разнообразни едногодишни и многогодишни типични халофити. По-високото участие на
нетипични халофити се наблюдава в някои крайдунавски низини, където процесите на
засоляване са се активизирали след пресушаването на крайречните блата.
Растения: Artemisia santonicum, Puccinellia distans, P. convoluta, Crypsis alopecuroides, C.
schoenoides, C. alopecuroides, Aster tripolium, Salicornia prostata, Spergularia marina, S. media,
Suaeda maritima, Scorzonera laciniata, Limonium spp., Camphorosma monspeliaca, C. annua,
Plantago tenuiflora, Juncus gerardi, Bolboschoenus maritimus, Taraxacum bessarabicum,
Trifolium fragiferum, T. echinatum, Cynodon dactylon, Mentha pulegium, Bupleurum tenuissimum,
Myosurus minimus, Cerastium dubium.
Това местообитание има изолирани находища в равнините на Северна и Южна България –
Дунавската равнина – в заливните низини край Дунав и места с пролетни разливи край поголемите Дунавски притоци, Студена река и вероятно и др.; Югоизточна България –
Пловдивско, Ямболско, Сливенско, Бургаско, Старозагорско и по рядко на други места.

Природно местообитание 1530 е представено в ЗЗ BG0000199 „Цибър” с обща площ от
153,40 хa. Това се равнява на 5,16 % от общата актуална площ на зоната (2971,73 ха).
Установява се намаляване на площта на местообитанието спрямо референтната площ (208,02
ха). Намаляването на площта се дължи на различни методи на картиране и разораването на
част от площите на местообитанието за ниви. Намалението е над 10 % от референтната
площ. Оценка по този параметър е неблагоприятно – лошо състояние.
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 2340* Панонски вътрешноконтинентални дюни
Вътрешноконтинентални дюни или греди от песъчлив льос и алувиални наслаги в големите
низини край р. Дунав. На тези дюни съществува мозайка от различни съобщества – мъхове
върху откритите песъчливи наслаги, съобщества на терофити вкл. и множество рудерали,
отворени и затворени, ксеротермни, многогодишни тревни съобщества. Повечето от тези
дюни са силно нарушени от антропогенната дейност – активна паша, добив на инертни
материали, обработката на околните терени.
Растения: Dichanthium ischaemum, Apera spica-venti, Artemisia scoparia, Kochia prostrata,
Alkanna tinctoria, Seseli tortuosum, Centaurea arenaria, Tribulus terestris, Bromus tectorum,
Silene conica, Tragus racemosus, Euphorbia chamaesyce, Xeranthemum annuum, Plantago scabra,
Cynodon dactylon, Syntrychia ruralis.
Срешат се в по-големите Крайдунавски низини – Бреговоново-селска, Орсойска, Островска,
Карабоазка, Свищовско-Беленска (вкл. на о-в Белене) и др.

Природно местообитание 2340 е представено в ЗЗ BG0000182 „Орсоя” с обща площ от
616,16 хa. Това се равнява на 20,89 % от актуалната площ на зоната (2949,41 ха). Установена
е по-голяма площ на местообитанието спрямо референтната площ (516,74 ха), което е
резултат от различни методи на картиране, а не на увеличаване на местообитанието по
същество. Оценка по този параметър е благоприятно състояние.
Природно местообитание 2340 е представено в ЗЗ BG0000199 „Цибър” с обща площ от
206,29 хa. Това се равнява на 6,94 % от актуалната площ на зоната (2971,73 ха). Установена е
по-голяма площ на местообитанието спрямо референтната (148,59 ха), което е резултат от
различни методи на картиране, а не на увеличаване на местообитанието по същество.
Оценката по този параметър е благоприятно състояние.

 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara
1) Алкални олиго/мезотрофни водни басейни със стояща или бавно течаща (разливи край
реки и извори) вода с бентосни формации от харови водорасли. Харовите водорасли
формират гъсти съобщества по тинесто и тинесто-песъчливо дъно, които покриват частично
или изцяло дъната на водните басейни на дълбочина 0-2м (рядко до 5 м). Понякога изчезват в
резултат на пресъхване, но са с добри възобновителни способности. Преобладават във
варовити и карстови райони. В миналото са били по-широко разпространени на територията
на цялата страна, а днес са с ограничено разпространение, в повечето случаи с малки площи.
Много от находищата са изчезнали (топли извори край с. Момин проход и с. Малко Белово),
а за други има риск от изчезване или еутрофикация. При възстановяване на стари водни
басейни и влажни зони на местата, където са се срещали преди, започват да се развиват
отново, дори след много години. В съседство може да се срещне и местообитание 7220.
2) харови водорасли от родовете: Chara, Lamprothamnium, Nitellopsis, Nitella и Tolypella и
много висши растения: Potamogeton lucens, P. natans, Ceratophillum demersum, Lemna
trisulca, L. minor, Myriophillum spicatum, M. verticilatum, Sparganium ramosum, Typha spp.,
Phragmites communis, Butomus umbellatus, Mentha aquatica, Heleoharis palustris, Utricularia
vulgaris, Ranunculus aquatilis и др.
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Срещат се в Западен, Врачански, Етрополски, Габровски, Еленски Балкан, Люлин планина,
Деветашкото плато, рибарници и язовири в северна България, Странджа, край Свищов,
Белене, В. Търново, Левски, Шумен, Чепеларе, Кочериново, яз. Кърджали, р. Пробойница, р.
Факийска, р. Еленица и др. Срещат се и в полу-естествени басейни – напр. стари, запълнени
с вода изкопи.
Природно местообитание 3140 е представено в ЗЗ BG0000503 „Река Лом” с площ от 0.30
ха. Това се равнява на 0.00021 % от площта на зоната (1441.13 ха). Състоянието се оценява
на благоприятно.

 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или
Hydrocharition /само в ЗЗ „Батин BG0000232/
1) Еутрофни до мезотрофни крайречни езера, старици, лимани най-вече с мътни, богати на
органика води, в които обикновено рН е >7. В тях се срещат много разнообразни хидрофитни
съобщества: на свободно плаващи растения по повърхността на водата от съюз
Hydrocharition; на вкоренени на дъното растения с плаващи листа от съюз Nymphaeion, или в
по-дълбоките и открити води с асоциации от подводни макрофити от съюз Potamonion. Тук
се включват и водоеми с частично антропогенен произход напр. изоставени наводнени
баластриери, стари корита, ако са обрасли с такава растителност. В тях не се включват
поясите от тръстика и папур или изцяло обраслите с хигрофити водоеми.
2) Растения: Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., Salvinia natans,
Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia vulgaris, #Aldrovanda vesiculosa, Azolla
spp., Riccia spp. Ricciocarpus natans, Ceratophyllum demersum; Nymphaeion – Nymphaea alba,
Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Trapa natans, Persicaria amphibia, Potamogeton natans;
Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. trichoides, P. perfoliatus, P. gramineus, Myriophyllum
spicatum, M. verticillatum, Elodea canadensis.
Разпространени са в цяла България, основно в ниските райони. Най-много такива езера има в
Дунавската равнина, Тракийската низина и по Черноморското крайбрежие.
Природно местообитание 3150 е представено в границите на ЗЗ BG0000519
“Моминбродско блато” с площ от 12.5 ха. Това се равнява на 46,9% от площта на зоната
(26.61 ха). Референтната стойност на разпространение на местообитанието е 26.61 ха.
Констатираното намаляване на площта отговаря на неблагоприятно – лошо състояние.
Природно местообитание 3150 е представено в границите на ЗЗ BG0000503 “Река Лом” с
обща площ от 2,35 хa. Това се равнява на 0,16 % от общата площ на ЗЗ (1441,13 ха). Не се
установява промяна на площта на местообитанието в зоната спрямо референтната площ.
Оценката по този параметър е благоприятно състояние.

Природно местообитание 3150 е представено в границите на ЗЗ BG0000182 “Орсоя” с
площ от 1,71 ха. Това се равнява на 0,0579 % от площта на зоната (2949,41392 ха). Тази
стойност е около 90 пъти по-малка от референтната площ 156,3189379 ха (5,3% от площта на
зоната). Оценка по този параметър e неблагоприятно лошо състояние.

Природно местообитание 3150 е представено в ЗЗ BG0000199 „Цибър” с обща площ от
4.09 ха. Това се равнява на 1.39 % от общата площ на защитената зона (2971.73 ха).
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Намаляването на площите спрямо посочените в стандартния формуляр се дължи на
прецизиране на площите на местообитанието и частичното му пресъхване заради нарушената
връзка с р. Дунав. Оценка по този параметър е неблагоприятно незадоволително състояние.
 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion
Речни участъци в средните и долни течения (в равнини и низини от 0 до 1000 м н. в.), с
прикрепена водна растителност, най-често от съюзите Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion. Дъното е глинесто, тинесто-глинесто или тинесто-песъчливо, по-рядко с участие
на чакъл. Скоростта на водата е бавна, дълбочината на реката – неголяма. Наблюдава се
пролетен максимум и есенен минимум на оттока. В участъците с най-бавно течение – заливи
и вирове се натрупват най-много тинести наноси, което създава възможност за заселване на
типични хидрофити, а в крайбрежната зона и заливите, при липса или много слабо течение
се срещат и ценозите на хигрофити.
Растения: Хидрофити: Potamogeton fluitans, P. crispus,P. perfoliatus, Zannichellia palustris,
Ranunculus trichophyllus, R. aquatilis, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum.
Хигрофити: Callitriche spp., Spirodela polyrrhiza, Elodea canadensis,Berula erecta, Menthа
aquatica, Sagittaria sagittifolia, Sparganium erectum, Butomus umbellatus, Typhа latifolia. В реки
из цялата страна – Огоста, Вит, Янтра, Марица, Тунджа и др.
Понякога към това местообитание се включват и крайбрежните съобщества на Butomus
umbellatus. Важно е тази особеност да се има предвид при избора на местообитания.

Природно местообитание 3260 е представено в границите на ЗЗ BG0000503 “Река Лом” с
площ от 114.5 ха. Това се равнява на 7.95 % от площта на зоната (1441.13 ха). Референтната
стойност на разпространение на природното местообитание е 1.44 ха или 0.1 % от площта на
зоната. Увеличението на площта на местообитанието се дължи на по-точното картиране на
терена. Затова е предложено това да е новата референтна стойност. Оценката по този
параметър е благоприятно състояние.
Природно местообитание 3260 е представено в границите на ЗЗ BG0000199 “Цибър” с
обща площ от 1.39 хa. Това се равнява на 0.047 % от общата площ на защитената зона
(2971.73 ха). Оценка по този параметър е благоприятно състояние.

Природно местообитание 3260 е представено в границите на ЗЗ BG0000182 “Орсоя” с
площ от 34,27 ха. Това се равнява на 1,162 % от площта на зоната (2949,41392 ха).
Предложено е това да бъде референтна стойност на новоустановеното местообитание 3260 в
зоната. Оценка по този параметър е благоприятно състояние.
 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.
Кални речни брегове в низините с едногодишни пионерни нитрофилни, включително
рудерални съобщества от съюзите Bidention p.p. и Chenopodion rubri. През пролетта и в
началото на лятото местата изглеждат като кални брегове без растителност; тя се развива покъсно през лятото. Ако условията не са благоприятни – например продължително заливане,
тази растителност може да се развие ограничено или въобще да не се появи. Най-често това
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представляват гъсти обраствания на Bidens spp., Xanthium italicum и др. неофити по
бреговете на големи реки.
Растения: Chenopodium rubrum, Ch. glaucum, Bidens frondosa, B. tripartita, B. cernua, Myosoton
aquaticum, Xanthium italicum, Persicaria lapathifolia, P. hydropiper, P. mite, Potentilla supina,
Echinochloa crus-galli, Catabrosa aquatica, Ranunculus sceleratus, Rumex palustris, R. maritimus,
Veronica anagalis-aquatica.
Разпространени са по долните течения на всички големи реки в България, които са с тинести
(кални) брегове – Дунав, Марица, Искър, Тунджа и др. По бреговете на Дунав това
местообитание често формира комплекси с 3130 и понякога може да се разглежда като покъсен негов сукцесионен стадий.

Природно местообитание 3270 е представено в границите на ЗЗ BG0000503 “Река Лом” с
площ от 0.31 ха. Това се равнява на 0.00022 % от площта на зоната (1441.13 ха). Предложено
е това да бъде референтната стойност за разпространение на местообитанието. Оценката по
този параметър е благоприятно състояние.
Природно местообитание 3270 е представено в границите на ЗЗ BG0000182 “Орсоя” с
площ от 4,33 ха, което е по-малко от референтната стойност (5,89 ха). Това се дължи на поточно картиране и е предложено за нова референтна стойност за разпространение на
местообитанието. Това се равнява на 0,15% от общата площ на ЗЗ (2 949.41 ха). Оценката по
този параметър е благоприятно състояние.

Природно местообитание 3270 е представено в ЗЗ BG0000199 „Цибър” с обща площ от
6.97 ха. Това се равнява на 0.23% от общата площ на защитената зона (2971.73 ха).
Намаляването на площта на местообитанието спрямо референтната стойност вероятно се
дължи на факта, че то е било проведено през друг сезон и при различен хидрологичен режим
на р. Дунав. Оценката по този параметър е благоприятно състояние.
 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества
Доминирани от житни треви степи и пасища на льосови възвишения. В състава на тези
тревни съобщества се срещат много типично степни видове. Разпространени са в Северната
Дунавска равнина.

Природно местообитание 6250 е представено в ЗЗ BG0000526 „Долно Линево“ с обща
площ от 2,60 хa. Това се равнява на 8,22 % от актуалната площ на зоната (31,62 ха).
Установена е по-малка площ на местообитанието спрямо референтната, но това не се дължи
на загуба на местообитание. Оценката по този параметър е благоприятно състояние.
Природно местообитание 6250 е представено в ЗЗ BG0000199 „Цибър“ с обща площ от
123,33 хa. Това се равнява на 4,15 % от актуалната площ на зоната (2971,73 ха). Установена е
по-голяма площ на местообитанието спрямо референтната площ (69,63), което е резултат от
различни методи на картиране, а не на увеличаване на местообитанието по същество.
Оценката по този параметър е благоприятно състояние.
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 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс.

Тук се включват съобщества на еутрофни високи треви от 3 подтипа:
- 37.13 - Заливаеми поляни и ливади в крайречните гори, обрасли с високи треви
(Veronico longifoliae -Lysimachion vulgaris);
- 37.71 - Влажни и нитрофилни високотревни съобщества край водните течения и по
границите на горите принадлежащи на разредите Glechometalia hederaceae и Convolvuleta
liasepium (съюз Aegopodion podagrariae и Filipendulion);
- 37.8 - Хигрофилни съобщества от високи многогодишни треви в планинския и
алпийския пояс от клас Betulo –Adenostyletea.
Тези типове тревни фитоценози намират разпространение в цялата страна покрай реки и
потоци.

Природно местообитание 6430 е представено в ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ с обща площ от
250,02 хa. Това се равнява на 8,48 % от общата актуална площ на зоната (2949,41 ха). Ппомалката площ е резултат от различни методи на картиране и не се дължи на загуба на
местообитание. Освен това, част от площите, посочени от дедуктивния модел за
местообитание 6430, са отнесени към местообитание 2340. Оценката по този параметър е
благоприятно състояние.
Природно местообитание 6430 е представено в ЗЗ „Цибър“ с обща площ от 3,87 хa. Това се
равнява на 0,13 % от общата актуална площ на зоната (2971,73 ха). Местообитанието е
новоустановено в зоната в резултат от настоящото картиране и не е включено в Стандартния
формуляр към 2007 год. Установената площ увеличава площта на местообитанието в
мрежата Натура 2000 и следва де се приеме за референтна. Оценка по този параметър –
благоприятно състояние.
 6510 Низинни сенокосни ливади

Мезофилни сенокосни ливади от клас Molinio-Arrhenatheretea (съюзи Arrhenatherion,
Deschampsion). Развиват се върху богати почви – най-често на алувиално - ливадни и
смолници в низините на реките, влажните долове и котловинните полета. Съобщества,
доминирани от житни треви и с много богато разнотревие. Повечето от тях се косят 1-2 пъти
годишно след края на активния вегетационен сезон.
Срещат се от влажни до сухи подтипове. Повечето територии от такъв тип са заети предимно
с мезофитни тревни формации (ливади), като голяма част от тях са превърнати в
обработваеми земеделски земи.
Природно местообитание 6510 е представено в ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ e с обща площ
от 284,53 хa. Това се равнява на 19,74 % от общата площ на ЗЗ (1441,13 ха). Установява се
почти двойно увеличение на площта на местообитанието спрямо референтната площ.
Оценката по този параметър е благоприятно състояние.
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 8310 Неблагоустроени пещери

Пещери, които не са благоустроени и достъпни за широката публика, включително техните
водни тела, обитавани от тясно специализирани, приоритетни за опазване или ендемични
видове

Растения: Само мъхове (напр. Schistostega pennata) и водораслови килими на входовете на
пещерите.
Животни: Изключително специализирана, високоендемична и реликтна фауна. Предимно
безгръбначни, които живеят единствено в пещерите и подземните води - твърдокрили
насекоми – Carabidae и многоножки - Lithobiidae. Пещерните водни безгръбначни са основно
ендемични и реликтни ракообразни - Isopoda,Amphipoda, Syncarida, Copepoda и водни
мекотели - Hydrobiidae.

Пещерите са изключително важно местообитание за прилепите -много от тях застрашени, а
10 вида в България се размножават също в тях - Rhinolophus sp., Myotis myotis, M. blythii,
M.capaccinii, M. emarginatus, Miniopterus schreibersii. В някои пещери гнездят колонии на
Pyrrhocorax graculus, а привходните части се обитават от Columba livia, Hirundo daurica, Strix
aluco, Bubo bubo. Карстовият релеф, включително пещерите, са характерни зарайона на
Североизточна България - Поломието, суходолията- Суха и Хърсовска река, долините на
реките Искър, Вит, Осъм, Янтра; Предбалкана; Стара планина; Краището - Конявска,
Земенска, Осоговска планина; Северен Пирин; части от Южен Пирин и Славянка; Западни
Родопи - Добростански масив, Триградско-Ягодински район, горно поречие на р. Арда. На
територията на Източни Родопи са разпространени вулкански пещери в андезити.
Природно местообитание 8310 е представено в ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ с общо 3
пещери. Оценката по този параметър е благоприятно състояние.
 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати алувиални почви, периодично
наводнявани от сезонното прииждане на реката. Могат да бъдат разграничени три подтипа:

А) Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с единично участие на Fraxinus oxycarpa (съюз
Alno-Padion) в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския басейн;
Б) Крайречни съобщества на Alnus glutinosa и/или Alnus incana в горните и средните течения
на реките (Alnion incanae).
В) Крайречни, заливни гори или галерии, доминирани основно от Salix alba, Populus alba и
Populus nigra и по-малко от Salix fragilis, които принадлежат към съюза Salicion albae.

Природно местообитание 91E0* е представено в ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ с обща площ
от 18,60 хa. Това се равнява на 1,29 % от общата площ на ЗЗ (1441,13 xa). Установено е
увеличаване на площта на местообитанието спрямо референтната площ. Оценката по този
параметър е благоприятно състояние.
Природно местообитание 91E0* е представено в ЗЗ BG0000199 „Цибър“ с обща площ от
106,24 ха. Това се равнява на 3,58 % от общата площ на зоната (2971,73 ха). Установено е
увеличение на площта на местообитанието спрямо референтната площ (10,40), което е
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резултат от различни методи на картиране, а не на увеличаване на местообитанието по
същество. Оценка по този параметър е благоприятно състояние.
Природно местообитание 91E0* е представено в ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ с обща площ от
90,02 ха. Това се равнява на 3,05 % от общата площ на зоната (2949,41 ха). Установено е
увеличение на площта на местообитанието спрямо референтната площ (17,90 ха), което е
резултат от теренното картиране, а не на увеличаване на местообитанието по същество.
Оценката по този параметър е благоприятно състояние

 91FO Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion
Периодично заливани крайречни смесени широколистни гори. Почвата може добре да
изсъхва между заливанията или да остава преовлажнена. Тези гори са се развили на по-нови
алувиални наслаги. В зависимост от водния режим доминиращите дървесни видове
принадлежат към родовете Fraxinus, Ulmus или Quercus. Тревната растителност е добре
развита.
Подтипове:
A) Лонгозни гори (асоциация Smilaco excelsae-Fraxinetum oxycar pae). Заливни гори с
участие на Quercus robur, Fraxinus oxycarpa и Ulmus minor и наличие на лиани. Видовият
състав на съобществата е богат, а вертикалната структура е сложна. Тревната покривка е с
непостоянен състав, зависещ от локални особености и динамични процеси.
Б) Влажни низинни дъбови гори - асоциация Scutellaria altissimae-Quercetum roboris. Високи
многоетажни гори, доминирани от Quercus robur или Quercus pedunculiflora и участие на
лиани, но значително по-малко в сравнение с лонгозните гори. В тревния етаж видовото
разнообразие е сравнително по-малко, участват редица ранно-пролетни видове.
B) Тракийски гори от Quercus pedunculiflora. Представляват най-сухия вариант на низинните
влажни дъбови гори. Това са съобщества от Quercus pedunculiflora или с преобладаване на
този вид в равнините, главно върху смолници и по-рядко върху черноземи. В повечето
случаи са стари гори. Обикновено са сравнително малки по площ и са заобиколени от
селскостопански територии.
Растения:
A) Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, Fraxinus oxycarpa, F. pallisiae, Populus nigra, P. alba,
Alnus glutinosa, Prunus padus, Smilax excelsa, Periploca graeca, Humulus lupulus, Vitis vinifera
ssp. sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Poa sylvicola, Brachypodium sylvaticum, Geum
urbanum, Galium aparine, Scilla bithynica, Leucojum aestivum, Fritillaria pontica, Urtica dioica,
Parietaria officinalis, Rumex sanguineus, Stellaria media.
Б) Quercus robur, Q. pedunculiflora, Q. cerris, Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, Tilia spp., Acer
tataricum, Scilla bifolia, Anemone ranunculoides, Ranunculus ficaria, Polygonatum
ssp., Viola odorata, Ranunculus constantinopolitanus, Geum urbanum, Buglossoides
purpurocaerulea, Scutellaria altissima, Urtica dioica, Smyrnium perfoliatum.
B) Quercus pedunculiflora, Acer tataricum, A. campestre, Ulmus minor, Quercus cerris, Ligustrum
vulgare, Cornus sanguinea, Geum urbanum, Dactylis glomerata, Alliaria petiolata, Galium
aparine, Arum elongatum, Buglossoides purpurocaerulea.
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A) Долините на някои реки, вливащи се в Черно море - Камчия, Батова, Ропотамо, Дяволска,
Велека и Резовска; по-ограничено по Тунджа, Марица.
Б) Малки, изолирани горски масиви в Дунавската равнина, Лудогорието.
B) Изолирани масиви в Тракийската равнина и Тунджанската низина. Такива са: Айтоска
кория, Юлевска кория в Казанлъшко, кориите в Сливенско и Новозагорско, гората Чекерица
край Пловдив и др.
Природно местообитание 91F0 е представено в ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ с обща площ от
58,88 ха. Това се равнява на 2 % от общата актуална площ на зоната (2949,41 ха). Установява
се увеличение на площта на местообитанието спрямо референтната площ (12,23 ха), което е
резултат на различни методи на картиране, а не на увеличаване на местообитанието по
същество. Оценката по този параметър е благоприятно състояние.
 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
Субконтинентални ксеротермни дъбови гори, доминирани основно от Quercus cerris
и Q. frainetto. Формират ксеротермния дъбов пояс между 150 - 600 (800) м в цялата страна.
Формират плавни преходи с евросибирските степни гори (91I0) в Северна България, с горите
на космат дъб в Южна България; и с източния бук в Странджа и Източна Стара
планина.Срещат се на сухи, но сравнително богати сиви горски и канелени почви.
Флористичният им състав е разнообразен и зависи от екологичните условия. Условно могат
да бъдат разделени на три групи:
А) Континентални смесени дъбови гори – срещат се по местата с континентален и преходноконтинентален климат.
Б) Субсредиземноморски смесени дъбови гори – те са разпространени в южните части на
страната и в състава им участват много средиземноморски елементи.
В) Евксински гори на Quercus polycarpa – разпространени са само в Странджа и Източна
Стара планина. В състава им участват много вечнозелени видове.
Природно местообитание 91M0 е представено в ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ с обща площ от
52,32 хa. Това се равнява на 3,63 % от общата площ на ЗЗ (1441,13 xa). Установява се
намаляване на площта на местообитанието спрямо референтната площ. Оценката по този
параметър е неблагоприятно лошо състояние.
 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
1.1 Ксерофитни до мезоксерофитни гори с доминиране на Tilia tomentosa, разпространени в
континенталните региони на Северна България. Срещат се главно в хълмистите равнини и в
предпланините – най-големи са масивите в Лудогорието, на северни и източни склонове
върху разнообразна основа: льос, варовик и др. На места липата вторично е разширила
разпространението си основно в резултат на избирателното изсичане на дъбовете - Quercus
cerris, Q. petraea agg., Q. robur, с които често образуват смесени ценози. В състава на тези
гори влизат както ксеротермни видове от разред Quercetalia (Helleborus odorus, Ligustrum
vulgare), така и по-мезофилни от разред Fagetalia и съюз Carpinion (Scilla bifolia, Staphylea
pinnata).
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1.2 Растения: Tilia tomentosa, Quercus ceris, Q. robur, Fraxinus ornus, Staphylea pinnata,
Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Melica uniflora, Hedera helix, Helleborus odorus, Corydalis
spp., Polygonatum odoratum, Convallaria majalis, Galanthus elwesii, Gagea minima, Scilla bifolia,
Anemone ranunculoides, Isopyrum thalictroides.
Разпространени са в Северна България – главно Лудогорието и Дунавската равнина 91Н0,
91М0. Това местообитание не включва съобществата, в които сребролистната липа участва
като примес при доминиране на други дървесни видове.
Природно местообитание 91Z0 е представено в ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ с обща площ от
32,37 хa. Това се равнява на 2,25 % от общата площ на ЗЗ (1441,13 ха). Установява се
увеличаване на площта на местообитанието спрямо референтната площ. Оценката по този
параметър е благоприятно състояние.
4.2.2 Характеристика на територията и на регистрираните видове в обхвата на
въздействие, определяне на наличието или отсъствието на видове от Прил. II на Дир.
92/43/ЕИО и Прил. I на Дир. 79/409/ЕИО
4.2.2.1 Ихтиофауна, предмет на опазване в защитени зони BG0000182 „Oрсоя”,
BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”, BG0000519 „Моминбродско блато” и
BG0000526 „Долно Линево”.

В разгледаните защитени зони са описани следните видове риби, предмет на опазване по
Прил. II на Дир. 92/43/ЕИО:
- 1160 Малка вретенарка (Zingel streber) Съобщаван е за р. Дунав и някои от по-големите
реки, които се вливат в нея – Искър, Вит, Осъм и Янтра. В миналото се е изкачвал доста
нагоре по притоците – в р. Искър е достигал Мездра и Роман. Сега е изключително рядък вид
и се среща само в р. Дунав. Местообитания: Само в постоянни големи реки. Биология:
Обитава участъци с бързо течение и чакълесто дъно. Размножителният период е през март–
април. Плодовитостта е сравнително ниска – между 600 и 4200 хайверни зърна, които отлага
по камъните. Храни се през нощта с бентосни безгръбначни животни.

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Oрсоя” е отчетено, че няма никакви
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R).
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата
територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване
се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с
естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (A)
отлична стойност.
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В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър” е отчетено, че няма никакви
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R).
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата
територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване
се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с
естествената степен за вида се оценява на (B) не изолирана популация, но на границата на
района на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се
оценява на (A) отлична стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Директива
92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория почти застрашен.
- 1159 Голяма вретенарка (Zingel zingel) Разпространение и численост в България. В България
видът е установен в р. Дунав и някои от притоците й – Искър, Вит, Осъм, Янтра. В миналото
е бил доста често срещан в р. Дунав от Видин до Силистра. Днес е рядък вид и се среща само
в р. Дунав. Местообитания. Среща се само в постоянни големи реки. Биология. Обитава
бързотечащи, богати на кислород води. Размножава се в периода март–април на места с
голяма проточност, като отлага хайвера си направо върху чакълестото дъно. Нощно активен
вид. Храни се с бентосни безгръбначни животни, хайвер и дребни риби.
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Oрсоя” е отчетено, че няма никакви
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът отбелязан като типичен (C).
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата
територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване
се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с
естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация на в широк обхват на
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (A)
отлична стойност.
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър” е отчетено, че няма никакви
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R).
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата
територия на страната се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване
се оценява на (A) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката
на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с
естествената степен за вида се оценява на (B) не изолирана популация, но на границата на
района на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се
оценява на (A) отлична стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива
92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория почти застрашен.
46

ДОСВ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ

- 1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis). Стаден вид, който в зоната обитава
горните и средните течения на реките, непосредствено след пъстървовата зона.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирана популация в широк обхват на разпространение; цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато“ е отчетено, че
липсват всякакви данни за вида и последният е отбелязан като много рядък (V). Числеността
му, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на незначителна
популация (D).

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория почти
застрашен.
– 1130 Распер (Aspius aspius). Местообитания: Расперът е разпространен в реките, като не
навлиза в горните течения, а предпочита равнинните им части, където течението е спокойно.
Макар и хищна риба, расперът е съхранил основните привички на шараните. Тази риба почти
цялото лято живее в речните ями, в непосредствена близост до пясъчните плитчини. Храни
се изключително със живи организми. Младите екземпляри се хранят както с рибки, така и с
насекоми, докато възрастните риби ядат само риба.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (В) – 15% >= p > 2%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Лом“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (В) – 15% >= p > 2%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато“ е отчетено, че
липсват всякакви данни за вида и последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на незначителна популация
(D).

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория почти
застрашен.
- 1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus). Среща се в долните и средни течения
на повечето реки в България. Хайверът си поставя чрез специално яйцеполагало в мантията
на живи речни.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
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на (B) – неизолирана популация, но на границата на района на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато“ е отчетено, че няма
никакви количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). Числеността
му, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо
засегнат.
- 2511 Балканска кротушка (Gobio kessleri). Среща се само в горните течения на постоянни
реки с пясъчно и чакълесто дъно и бързи, студени води. Биологията на вида е много слабо
позната. Типичен реофилен вид. През последните 20 години е установен само в р. Вит и р.
Палакария (басейна на р. Искър), както и в р. Скът; р. Лом, при с. Ружинци и в басейна на р.
Янтра (р. Негованка, при с. Емен и р. Белица, над Килифарево). Храни се с бентосни
безгръбначни животни и диатомови водорасли.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (А) – 100% >= p > 15%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (А) – почти изолирана популация; цялостната оценка на стойността на обекта за
опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо
засегнат.
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- 1124 Белопера кротушка (Gobio albipinnatus). Среща се само в горните течения на
постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно и бързи, студени води. Биологията на вида е
много слабо позната. Типичен реофилен вид. През последните 20 години е установен само в
р. Вит и р. Палакария (басейна на р. Искър), както и в р. Скът; р. Лом, при с. Ружинци и в
басейна на р. Янтра (р. Негованка, при с. Емен и р. Белица, над Килифарево). Храни се с
бентосни безгръбначни животни и диатомови водорасли. Продължителността на живота е до
6 години. Размножаването се извършва в плитки участъци с бързо течение, като не е
известна възрастта, на която индивидите съзряват полово.
В стандартните формуляри на защитените зони няма данни за вида и той не е описан.

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо
засегнат.
- 1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia). Щипокът принадлежи към сем. Виюнови. В
България са разпространени 5 вида: обикновен щипок, малък щипок, голям щипок,
балкански щипок, дунавски (български) щипок. Дължина до 15 см, тегло до 10 - 15 гр.
Разпространение: в почти цяла Европа и Азия до Япония. У нас навсякъде, с изключение на
горните течения на реките. Щипокът е малка, дънна, сладководна риба. Местообитания.
Предпочита бавнотечащи и стоящи води с тинесто песъкливо дъно, в което през деня се
заравя така, че само главата и опашката му се вижда. Нощем е активна. Биология. Храни се с
дребни дънни безгръбначни. Понася остър недостиг на разтворен във водата кислород.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирана популация в широк обхват на разпространение; цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато“ е отчетено, че няма
никакви количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). Числеността
му, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
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изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория
непроучен вид.
- 2484 Украинска минога (Eudontomyzon mariae). Разпространение и численост в България.
През първата половина на миналия век видът се е срещал в някои от дунавските притоци –
Вит, Осъм, Искър и Миндевската река (приток на Янтра), както и в самата р. Дунав при Лом,
Оряхово, Сомовит и Русе (в повечето източници видът е публикуван като E. danfordi или L.
planeri). Има данни, че е обитавал и реките Златна Панега и Русенски Лом. Дълго време се е
считало, че миногите са изчезнали от България, тъй като последните съобщения за
намирането им в р. Дунав са били през 60-те години на миналия век (публикувани като E.
danfordi). През последните години отново има съобщения за намирането на единични
индивиди в ларвен стадий в българския сектор на реката – при Русе, както и при Силистра и
Белене. Местообитания. Среща се само в постоянни реки. Размножава се в средните и
горните течения с пясъчно и чакълесто дъно. Ларвите живеят в тихи участъци с пясъчно и
тинесто дъно. Биология. Размножава се от края на април до средата на май. Непаразитен вид.
В ларвен стадий прекарва между 4–6 години, като в този период се храни с детрит и
фитопланктон (главно диатомови водорасли). След метаморфозата възрастните индивиди
престават да се хранят. През размножителния период извършва локални миграции към погорните участъци на реките, с бистра и чиста вода, бързо течение, пясъчно и чакълесто дъно.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като много рядък (V). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като много рядък (V). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (А) – почти неизолирана популация; Цялостната оценка на стойността на обекта за
опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо
засегнат.
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- 2555 Високотел бибан (Gymnocephalus baloni). Разпространение и численост в България.
Видът е съобщен за целия участък на р. Дунав и устието на притоците й Огоста, Искър, Вит,
Осъм, Янтра и Русенски Лом. През 2005–2006 г. единични индивиди са намирани в р. Дунав
при селата Връв, Ново село, Видин, Станево, Мартен и Сандрово. През последните години не
е потвърдено навлизането на вида в притоците на р. Дунав. Местообитания. Постоянни
големи реки. Биология. Предпочита течащи води. Съзрява полово на втората година.
Размножава се през април–юни при температура на водата между 8 и 20о С. Плодовитостта
на женските е между 13 000 и 53 200 хайверни зърна. Активен е през нощта. Храни се с
бентосни безгръбначни животни, предимно ларви на насекоми.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (B) – не изолирана популация, но на границата на района на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска
конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 –
категория слабо засегнат.
- 1157 Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer). Разпространение и численост в България.
В миналото видът е установен в р. Дунав (от Видин до Силистра) и р. Искър (до с. Долни
Луковит), както и в р. Голяма Камчия (при с. Ивански). По-късно е намиран в р. Дунав и в
устието на притоците му Видбол, Лом, Огоста, Искър (рядко), Вит, Осъм и Янтра (единични
индивиди достигат до с. Полско Косово). През 2005–2006 г. единични индивиди са намирани
по цялото протежение на р. Дунав в участъка от Връв до Ветрен, като видът не е установен в
дунавските притоци и в басейна на р. Камчия. Местообитания. Среща се в постоянни големи
реки. Биология. Обитава дълбоките участъци на реките с пясъчно-чакълесто дъно. Съзрява
полово през втората година, а в редки случаи – и през първата. Размножава се през март–май
при температура на водата 8–14оС. Храни се с ракообразни, червеи, ларви на насекоми и
хайвер на риби.
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (C). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (B) – неизолирана популация, но на границата на района на разпространение; цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (B) – неизолирана популация, но на границата на района на разпространение; цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 4, Бернска
конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 –
категория слабо засегнат вид.
- 1145 Виюн (Misgurnus fossilis). Разпространение и численост в България. Установен е в р.
Дунав и прилежащите й блата, както и в долното течение на някои от притоците и –
Войнишка, Искър, Вит, Огоста, Осъм, Янтра, Русенски Лом. Има данни, че в миналото се е
изкачвал значително по-нагоре по течението на реките – в р. Искър е улавян при Роман, а в р.
Янтра – при Бяла. Установен е и в ез. Сребърна, Шабленското езеро и в басейна на р.
Струма. Рядък вид с намаляваща численост. Сега се среща със сигурност само в р. Дунав и
свързаните с нея влажни зони – Рибовъдно стопанство "Орсоя", Белене, Калимок и вероятно
някои др. (наши данни). Изчезнал е в басейна на р. Струма и в ез. Сребърна, а в Шабленското
езеро се нуждае от потвърждение. Местообитания. Постоянни реки и постоянни сладководни
езера и блата. В миналото се е срещал и в крайбрежни сладководни лагуни. Биология.
Обитава стоящи и бавнотечащи води, с пясъчно или тинесто дъно, където се заравя през деня
и при неблагоприятни условия (суша). Чувствителен е към промени в атмосферното
налягане. Храни се с ларви на насекоми и мекотели.
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (В) – 15% >= p > 2%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато“ е отчетено, че
липсват всякакви данни за вида и последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на незначителна популация
(D).

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо
засегнат вид.
- 2522 Сабица (Pelecus cultratus). Разпространение и численост в България. В миналото е
установен в р. Дунав и прилежащите блата, както и в притоците й Искър (до с. Долни
Луковит) и Янтра (до с. Полско Косово). По-късно е потвърден отново за р. Дунав (от Видин
до Силистра), р. Искър (рядко и главно в устието) и р. Янтра (на 3 km от устието). Сега се
среща в р. Дунав, като количеството на улова му за периода 2002–2005 г. e едно от найниските в сравнение с останалите дунавски видове. Местообитания. Обитава долното
течение на големи реки, големи езера и естуарни води. Биология. Пелагичен вид, образува
пасажи. Размножава се през април–май в течаща вода при температура 12–14 °C.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (С). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като типичен (C). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (B) – неизолирана популация, но на границата на района на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
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Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 4, Бернска
конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 –
категория слабо засегнат вид.
- 4125 Карагьоз (A. immaculata)

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е отчетено, че липсват всякакви
данни за вида и последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, съотнесена с тази
на цялата територия на страната, се оценява на незначителна популация (D).

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 3, Бернска конвенция
– Приложение III, Директива 92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория слабо
засегнат вид.
4.2.2.2 Херпетофауна, предмет на опазване в BG0000182 „Oрсоя”, BG0000199 „Цибър”,
BG0000503 „Река Лом”, BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно
Линево”
Клас Земноводни (Amphibia):

– 1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina). Въпреки че зимува на сушата, през
активния си период (топлата част от годината) видът обитава различни водоеми, както с
течащи, така и със стоящи води – реки, блата, канали, корита на чешми и дори малки локви,
като много рядко се отдалечава от водата на повече от 0,5-0,6 (max 1,0) м.
В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ и ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е
отчетено, че няма никакви количествени данни за вида и последният е отбелязан като много
рядък (V). Числеността му, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на
(С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от
значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване;
Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида,
се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като много рядък (V). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
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възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато“ е отчетено, че няма
никакви количествени данни за вида и последният е отбелязан като много рядък (V).
Числеността му, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2%
>= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – добро или слабо опазване;
Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида,
се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010 –
категория слабо засегнат.
– 1993 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus) Дунавският гребенест тритон се среща в
делтата на река и по крайбрежието на нейното долно течение. Разпространен е в местности в
устия на притоците на Дунав и по островите в реката. През размножителния период по гърба
и опашката на мъжкия се появява гребен. Женската увива оплодените яйца в листа,
използвайки лепкав секрет.
В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато“ е отчетено, че
липсват всякакви данни за популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на
страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А)
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите
за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената
степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А)
отлична стойност.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ видът е отбелязан като наличен (Р).
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата
територия на страната, се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване
се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката
на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с
естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А)
отлична стойност.
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ видът е отбелязан като наличен
(Р). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата
територия на страната, се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване
се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката
на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с
естествената степен за вида се оценява на (B) не изолирана популация, но на границата на
района на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се
оценява на (А) отлична стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска
конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2, IUCN 2010 – категория
почти застрашен.
Клас Влечуги (Reptilia):
– 1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). В повечето области от ареала си,
Европейската блатна костенурка може да бъде открита в разнородни бавнотечащи води или
местности, някои от които напълно могат да пресъхнат по време на лятото. Типични
примери са дренажни канали, рибарници, блата, езерца, реки и малки потоци, крайбрежни
водни площи. Характерно за местообитанията е наличието на богата водна растителност.
Новоизлюпените малки предпочитат плитки води с не повече от половин метър дълбочина.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като много рядък (V). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (В) – неизолирани индивиди, но на границата на района на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като много рядък (V). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
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изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато“ е отчетено, че няма
никакви количествени данни за вида и последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността
му, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 –
категория слабо засегнат.
– 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
Разпространение у нас: Среща се в цялата страна до около 1300 м.н.в., с изключение на
Северозападна България и високите полета (и околните планини) на Западна България.
Вследствие на интензивното земеделие е почти напълно изчезнала от Тракийската низина и
от много райони на Дунавската равнина. Местообитание: Обитава както и открити
пространства с разпръсната дървесна и храстовидна растителност, така и разредени гори и
храсталаци. Храна: През пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните
месеци само сутрин и привечер. На много места се наблюдават сезонни миграции – в
началото на лятото към по-гористи места, а в края на лятото към по-открити. Храни се с
тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. Копулацията обикновено е през април и
първата половина на май. Яйцата се снасят в началото на лятото, а малките се излюпват в
края на лятото или началото на есента.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че няма никакви
количествени данни за вида и последният е отбелязан като много рядък (V). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – добро или слабо опазване; Степента
на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се
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оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност.
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и
3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN
2007, категория почти застрашен.
- 5194 Пъстър смок (Еlaphe sauromates) Разпространение и численост в България.
Установен е само в Петричко-Санданската котловина, долината на р. Струмешница и
южната половина на Кресненския пролом. В равнинните части на Петричко-Санданската
котловина е почти унищожен поради големия дял на обработваемите площи и е останал
предимно в подножието на околните планини и някои островно разположени скалисти
възвишения. В Кресненския пролом е намиран до 600 m н. в. Числеността и плътността на
популациите са неизвестни. През 1971–1975 г. в района на с. Горна Брезница (общ. Кресна),
всред неизбирателно събирани змии този вид е на 7-мо място по честота на намиране.
Местообитания. Предимно нискостъблени гори и храсти в скалисти и други места с добре
развит микрорелеф, на огрявани от слънцето склонове. Биология. Във втората половина на
юни–началото на юли снася 5–14 яйца. Храни се главно с птици и техните яйца, по-рядко
гризачи, понякога поглъща новородени зайчета и новоизлюпени сухоземни костенурки.
Достига 180, рядко 200 cm дължина. Не е отровен.
В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ и ЗЗ BG0000526 „Долно
Линево“ е отчетено, че няма никакви количествени данни за вида и последният е отбелязан
като наличен (Р). Числеността му, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се
оценява на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които
са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – добро или
слабо опазване; Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената
степен/състояние за вида, се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се
оценява на (С) – значима стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 –
категория почти застрашен.
4.2.2.3 Бозайници, предмет на опазване в НАТУРА 2000 стандартен формуляр за
защитени зони BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”,
BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно Линево”
Разред Прилепи (Chiroptera):

- 1321 Дългоух нощник (Myotis bechsteini)

Разпространение у нас: В България се срещат рядко, главно в равнинните и хълмисти
области. Дългоухият нощник живее главно в горите, като извършва кратки миграции между
летните и зимните убежища - до 35 km. През лятото живее в хралупи на дървета, по-рядко

59

ДОСВ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ

постройки и пещери, като често сменя жилището си. Зимува в пещери и галерии с
температура 3,6 до 10,5°C, в които се премества сравнително късно, а понякога сменя
жилището си и през зимата. Храна: Храни се предимно с нелетящи насекоми, които улавя на
земята или по листата на дърветата.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че индивидите в
зоната наброяват 1-5 и е отбелязан като много рядък (V). Числеността му, съотнесена с тази
на цялата територия на страната, се оценява на незначителна популация (D).
Мерки за защита: Уязвим вид. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3,
Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим.
–

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale)

Разпространение у нас: Обикновен за ниските (до 1000 m н. в., в пл. Пирин и до 1700 m н. в.)
части на страната. Обитател на гористи карстови терени в близост до водни обекти. Зимува в
пещери. Храна: Насекоми. Регистрирани са придвижвания/миграции до около 140 km.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че липсват всякакви
данни за вида и последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, съотнесена с тази
на цялата територия на страната, се оценява на незначителна популация (D).

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим.
– 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii)
Разпространение у нас: Многоброен и често срещащ се пещерен обитател в ниските части на
страната, а рядко и ниски части на планини; Местообитания: Пещери в карстови терени.
Ловува предимно в открити територии. През лятото денува/почива в цепнатини и ниши по
скални масиви, както и по сгради, а също и в хралупи. Зимува в пещери. Храна: Дребни до
средноразмерни насекоми.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че популацията на
вида в ЗЗ е представена от 11-50 индивида и видът е отбелязан като рядък (R). Числеността
му, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност.

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и
3, Бернска конвенция – Приложение II и III, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим.
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– 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)
Най-чест в карстови райони с пещери в ниските части на страната (до 400 m н.в.). Обитава
целогодишно пещери в горски райони, често близо до вода. Формира големи колони – до
няколко хиляди индивида. В повечето случаи летните убежища са малки, сухи и проветриви
пещери. За зимни убежища предпочита големи наводнени пещери с висока влажност и
температура от 2 до 6 градуса. Извършва сравнително дълги миграции между летните и
зимните си убежища. Ловува през нощта над и край реки, главно насекоми, уловени над и
върху водната повърхност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че липсват всякакви
данни за вида и последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, съотнесена с тази
на цялата територия на страната, се оценява на незначителна популация (D).

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и
3, Бернска конвенция – Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS,
Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим.
Клас Бозайници (Mammalia):
- 1355 Видра (Lutra lutra, Linnaeus, 1758).

Местообитанията на вида са свързани с разнообразни водни басейни. Предпочита водоеми,
обрасли с гъста крайбрежна растителност или с труднодостъпни скалисти брегове. Активна е
през нощта, но на труднодостъпни за човека места – и през деня. Храни се с риба, водни
полевки, птици, жаби, раци.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че популацията на вида в
ЗЗ е представена от 7-8 индивида. Числеността му, съотнесена с тази на цялата територия на
страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на
хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на
(А) – отлично опазване; Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената
степен/състояние за вида, се оценява на (С) – неизолирана популация в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се
оценява на (А) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е отчетено, че популацията на вида в
ЗЗ е представена от 5-6 индивида. Числеността му, съотнесена с тази на цялата територия на
страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на
хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на
(А) – отлично опазване; Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената
степен/състояние за вида, се оценява на (С) – неизолирана популация в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването на вида се
оценява на (А) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че популацията на
вида в ЗЗ е представена от 10-11 индивида. Числеността му, съотнесена с тази на цялата
територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за
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възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на изолираност на
индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява на (С) –
неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска
конвенция – Приложение II, CITES – Приложение I, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и
4, Червена книга на България – Уязвим, IUCN 2007 – категория почти застрашен.
– 2609 Добруджански среден хомяк (Mesocricetus newtoni).
В България видът е разпространен в Добруджа, средната и източната част на Дунавската
равнина на запад до река Огоста. Среща се и в изолирани находища южно от Стара планина
(„Бозайниците в България”). Степен вид. Среща се в Добруджа, средната и източната част на
Дунавската равнина на запад до река Огоста (Градев , 2003). Заселва аграрни райони в
низините и равнините с преобладаване на многогодишни тревисти култури върху тежки
почви, като числеността му в селскостопанските площи е по-висока, в сравнение с "дивите"
тревисти.

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“, ЗЗ BG0000519 „Моминбродско
блато“ и ЗЗ BG0000526 „Долно Линево“ е отчетено, че липсват всякакви данни за вида и
последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, съотнесена с тази на цялата
територия на страната, се оценява на незначителна популация (D).
В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ и ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е
отчетено, че няма никакви количествени данни за вида и последният е отбелязан като много
рядък (V). Числеността му, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на
(С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от
значение за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване;
Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида,
се оценява на (С) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност.

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и
3, Бернска конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, IUCN 2007
– категория почти застрашен.
- 1352 Европейски вълк (Canis lupus, Linnnaeus, 1758).
Местообитанията му са свързани с лесистите терени, където вида се чувства спокоен. Този
едър хищник избягва човешкото присъствие, както и въздействия от неговата жизнена
дейност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че липсват всякакви
данни за вида и последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, съотнесена с тази
на цялата територия на страната, се оценява на незначителна популация (D).
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Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, ЗЛ, Бернска
конвенция – Приложение II, CITES – Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 4,
Червена книга на България – Уязвим, IUCN 2007 – категория незастрашен.
- 1335 Лалугер (Spermophilus citellus)
Обитава открити необработваеми места, покрити с ниска тревна растителност (ливади,
пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите полета, покрай пътища и др.).
Предпочита черноземни почви, канелени горски почви, планинско ливадни и др. Видът
обитава необработваеми земи (целини, пасища, ливади и др.), покрити с ниска тревиста
растителност, върху еднородни, слабоуплътнени водопропускливи почви. Не заселва
обработваеми площи, макар да навлиза в тях за хранене (Стефанов, 2006).
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че липсват всякакви
данни за вида и последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността му, съотнесена с тази
на цялата територия на страната, се оценява на незначителна популация (D).

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2, Бернска конвенция
– Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС – Приложение 2 и 4, Червена книга на България –
Уязвим, IUCN 2010 – категория Уязвим.
4.2.2.4 Безгръбначни животни, предмет на опазване в BG0000182 „Орсоя”, BG0000199
„Цибър”, BG0000503 „Река Лом”, BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526
„Долно Линево”
-

1032 Бисерна мида (Unio crassus)

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

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ е отчетено, че популацията на вида в
ЗЗ възлиза на 13 446 индивида и видът е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е отчетено, че популацията на вида в
ЗЗ възлиза на 36774 индивида и видът е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че популацията на
вида в ЗЗ възлиза на 25378 индивида и видът е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
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съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%.
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, се оценяват на (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (А) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато“ е отчетено, че
липсват всякакви данни за вида и последният е отбелязан като наличен (Р). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на незначителна популация
(D).
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива
92/43/ЕИО – Приложение 2.
- 1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo).
Жизненият цикъл на вида е свързан със стари дъбови дървета, където се развива ларвата му.
Предпочита изложени на слънце, болни или умиращи стари дъбове (най-вече летен дъб, порядко зимен дъб, бук или бряст). Предпочитани се овлажнени стволове на слънчеви места
във гори на фаза на старост и разпадане.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че няма никакви
данни за популацията на вида и видът е отбелязан като рядък (R). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на незначителна популация
(D).
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 –
категория уязвим.
– 1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus).
Жизненият цикъл на вида е свързан със стари дъбови гори. Женската снася яйцата си в стари
дъбови пънове. Ларвите се хранят с полуизгнила дървесина.

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ и ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е
отчетено, че няма никакви данни за популацията на вида в ЗЗ и видът е отбелязан като рядък
(R). Числеността му, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) –
2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение
за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява
на (С) – неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (В) – добра стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ е отчетено, че няма никакви данни за
популацията на вида в ЗЗ и видът е отбелязан като рядък (R). Числеността му, съотнесена с
тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за
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възстановяване, се оценяват на (С) – добро или слабо опазване; Степента на изолираност на
индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида, се оценява на (С) –
неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска
конвенция – Приложение III, Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2, IUCN 2010.4 – не
фигурира.
- 1089 Буков сечко (Morimus funereus).
Видът е свързан със старите букови гори. Ларвата се развива в мъртвата дървесина в
буковите дървета.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е отчетено, че липсват всякакви
данни за популацията на вида и видът е отбелязан като наличен (Р). Числеността му,
съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на незначителна популация
(D).
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2,
92/43/ЕИО– Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория уязвим.

Директива

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

В Стандартните формуляри на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ и ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ е
отчетено, че няма никакви данни за популацията на вида в ЗЗ и видът е отбелязан като рядък
(R). Числеността му, съотнесена с тази на цялата територия на страната, се оценява на (С) –
2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение
за вида и възможностите за възстановяване, се оценяват на (С) – добро или слабо опазване;
Степента на изолираност на индивидите, съотнесена с естествената степен/състояние за вида,
се оценява на (С) – неизолирана популация в широк обхват на разпространение; Цялостната
оценка на стойността на обекта за опазването на вида се оценява на (С) – значима стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Бернска
конвенция – Приложение II, Директива 92/43/ЕИО– Приложение 2,
IUCN 2010.4 –
категория уязвим.
- 4064 Ивичест теодоскус (Theodoxus transversalis)
Предпочита твърд субстрат - каменисто дъно, по-рядко дребен чакъл, води с високо
съдържание на кислород (5.5-9.5 mg/l), по-ниска скорост на течението (0.29-1.01 m/s),
температура на водата 9-22оС и рН 7.5-8.3 (Angelov, 2000). Видът е чувствителен към
замърсяване.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000199 „Цибър“ видът е отбелязан като рядък (R).
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата
територия на страната, се оценява на (А) 100% >= p > 15%. Степента на опазване на
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване
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се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката
на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с
естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А)
отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0000503 „Река Лом“ видът е отбелязан като много
рядък (V). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на
цялата територия на страната, се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване
се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката
на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на популацията, съотнесена с
естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана популация в широк обхват на
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А)
отлична стойност.
Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 3, Директива
92/43/ЕИО – Приложение 2, IUCN 2010.4 – категория Застрашен.
4.2.2.5 Растения, предмет на опазване в BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”,
BG0000503 „Река Лом”, BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно
Линево”
В стандартните формуляри на защитените зони няма описани видове растения, които да
подлежат на специална защита.
4.2.2.6 Птици предмет на опазване в BG0002006 „Рибарници Орсоя” и BG0002104
„Цибърско блато”.

В Стандартните формуляри за BG0002006 „Рибарници Орсоя” и BG0002104 „Цибърско
блато”, като приоритетни за опазване видове (такива от Приложение I на Директива
79/409/EEC), са дадени описаните по-долу видове, като е направен подробен самостоятелен
анализ по отношение на разпространението, екологията, регистрираното присъствие или
вероятното такова за всеки отделен вид, който е предмет на опазване в тези ЗЗ:
-A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis Linnaeus, 1758).

Разпространение в България: Среща се почти по цялата територия на страната в ниските и
равнинни нейни части. Местообитание: Обитава реки, езера, блата, изкуствени водоеми,
морското крайбрежие, като двойките гнездят в изкопани от самите тях гнездови
места(убежища) в стръмни и песъчливи речни и морски брегове. Характер на пребиваване:
Постоянен и скитащ през извънгнездовия период. Хранене: Основно малки рибки, а също и
водни насекоми.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 3 двойки. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
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(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus (L.)).

Разпространение и численост в България: Постоянен, гнездещ прелетник, преминаващ и
зимуващ. В миналото се е срещал често, но през втората половина на XX в. е все по-рядък.

През периода 1950–1984 г. са установени общо 38 гнездови находища с 40–60 двойки
(предимно по острови на р. Дунав, блата, езера и устия на реки по Черноморското
крайбрежие и влажни зони в Софийското поле и в Горнотракийската низина), от които 16
сигурни с 27 гнездещи двойки. През последните години през размножителния период е
установен в около 150 десеткилометрови УТМ квадрата (от които 54 със сигурно гнездене),
разположени в ниските части от територията на страната. Оценката за числеността на
гнездовия комплекс е 30–50, 80–150 и 220–240 двойки, което показва, протичането нa процес
на увеличение на гнездовата му числености плътност в страната през последните години.
Местообитания: в райони с блата, езера, изкуствени водоеми, големи и малки реки с гъста
растителност от тръстика и папур, влажни зони, открити територии, в т. ч. с обработваеми
агроландшафти. По време на миграции и зимувания обитава различни естествени и
изкуствени влажни обекти и зони и открити и дори полуоткрити територии в ниските части
на страната. Биология: Преобладават единично гнездещите двойки, но са установявани и
малки гнездови колонии. Гнездото обикновено е трудно достъпно, разположено ниско сред
гъста блатна растителност. Двойките отглеждат 2-3, а рядко и повече(4–5) малки, които
напускат гнездата през м. юли. Храна: Гризачи и други дребни бозайници, птици, влечуги,
риба, насекоми. Природозащитен статус: в България: застрашен вид ЕN D; ЗБР-II, III (I).
международен: ESC-spec 2; рядък; БеК-II; БоК-II; ДП-I; CITES-II.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1-4 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(С) – значима стойност.
- А082 Полски блатар (Circus cyaneus Linnaeus, 1766).

Разпространение и численост в България: Преминаващ, зимуващ, постоянен поне през някои
години и вероятно гнездещ вид. В миналото е съобщаван предимно за източните равнинни
части на страната и Черноморското крайбрежие. През последните 2-3 десетилетия през
размножителния период са налице наблюдения на мъжки и женски индивиди в
Горнотракийската низина, Дунавската равнина и Добруджа, но без доказателства за гнездене.
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Брачни игри при 2 двойки са регистрирани на 09.06.1997 г. до с. Оризово, Пловдивско. На
31.05.2002 г. са наблюдавани 2 отделни индивида, съответно до гр. Раковски и до с. Момино
село, Пловдивско. През юни 1998 г. в северозападната част на бившето Стралджанско блато
е видян 1 женски индивид. Една птица е регистрирана до с. Камен бряг между 18 и
24.06.1997 г. Отделни индивиди и двойка са наблюдавани неколкократно през периода 1994–
1996 г. между селата Къшин, Къртожабене и Търнене, Плевенско. Размерът на гнездовия
комплекс в страната е определян на 0-6 двойки. Броят на зимуващите в България индивиди
през отделните години варира от няколко десетки до няколко стотици. Местообитания:
Открити тревни територии, обработваеми агроландшафти, стоящи сладководни водоеми с
постоянен или сезонен характер. Биология: Гнездовата биология у нас не е проучена. В
други части на ареала женската снася обикновено 3-4, рядко и повече яйца, обикновено през
април. Гнездата се строят на земята, сред гъста тревна растителност, както и сред водна
растителност, в тревно-храстови територии, житни култури. През размножителния период се
храни основно с дребни бозайници (полевки, мишки и др.), влечуги, земноводни, риба,
птици, в по-слаба степен с насекоми, а най-вече през зимата – и с мърша. Природозащитен
статус: в България: критично застрашен CR; ЗБР-II, III; международен: ECS-spec 2; намалял;
IUCN – слабо засегнат; БеК-II; БоК-II; ДП-I; CITES-II.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1-4 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A027 Голяма бяла чапла (Egretta alba(Casmerodius albus (L.).

Разпространение и численост в България: Гнездещ прелетник, преминаващ, зимуващ и
постоянен вид. От средата на XIX в. досега са известни 4 гнездови находища; през първата
половина на миналия век видът е смятан за изчезнал като гнездещ; от 1956 г. насам гнезди
редовно само в резервата "Сребърна", където числеността варира(през периода 2001–2003 г.
2–12 двойки). Отделни двойки гнездят епизодично и в Бургаските езера. Регистрирани са и
21 находища с възможно гнездене по крайбрежието на Дунав, Марица, Арда, Камчия. По
време на миграцията и през зимата се среща по Черноморското крайбрежие (до 687 птици в
езерото Вая през декември 2001 г.) и по-рядко в ниски части от вътрешността на страната
(най-много в яз. "Кърджали", "Студен кладенец" и "Ивайловград"). Местообитания:
Сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, по морското крайбрежие, рибарници,
оризища, открити територии, вкл. агроландшафти. По време на миграции и зимуване се
среща и в крайбрежни бракични водоеми, незамръзващи язовири, канали за напояване,
обработваеми и необработваеми открити територии и др. Размножаване и хранене: Гнезди
единично, в малки самостоятелни колонии или по периферията на смесени колонии от
чапли, блестящи ибиси, лопатарки, малки корморани и др.; в езера и блата с обширни
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тръстикови масиви. Известни са и самостоятелни гнезда на дървета. Отглежда 2–3 малки,
които започват да летят от началото на юли. Храни се основно с риба, попови лъжички,
раци, водни насекоми и ларвите им, но и с дребни гризачи, влечуги и насекоми в открити
територии. Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR, ЗБP-II, III;
международен: БеК-II; БоК-II.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 2-70 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
стойност.
- A026 Малка бяла чапла (Egretta garzetta).

Разпространение и численост в България. Постоянен, гнездещ прелетник, преминаващ и
зимуващ вид. В миналото е гнездил по Дунавското и Черноморското крайбрежие, в райони с
блата, езера, язовири и др. водни обекти със стоящи води, както и по долните течения на
големи и средноголеми вътрешни реки. През последните години са установени 147 гнездови
находища с различна степен на достоверност, от които 44 със сигурно гнездене. Общата
численост е оценявана на 1500–2000, 500–1500, 1400–2000, 800–1000 гнездещи двойки.
Местообитания: Сладководни езера и блата, заливни гори, язовири, микроязовири,
рибарници, оризища и пр. По време на миграции и през зимата се среща и в крайбрежни
бракични водоеми, язовири, канали за напояване и др. под. Биология: Гнезди обикновено в
смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки, малки корморани. Гнездата са
разположени сред тръстика, папур или по дървета край водоеми. Има 1 гнездови цикъл
годишно. Отглежда 2-6 малки. Храна: Основно с дребни риби, попови лъжички, водни
насекоми и ларвите им, но и с дребни гризачи, влечуги и насекоми в открити територии.
Природозащитен статус: в България: уязвим VU; ЗБP-II, III (I); международен: ДП-I, БеК-II.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 10-234 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
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- A028 Сива чапла (Ardea cinerea L.).

Разпространение и численост в България: Постоянен, гнездещ прелетник, преминаващ и
зимуващ вид. В миналото е гнездила около р. Дунав и по-големите реки във вътрешността
на страната, както и в блата по Черноморското крайбрежие и на други места в страната.
През втората половина на XX в. са установени общо 24 гнездови колонии с численост около
500 гнездещи двойки (гн. дв.). През последните години са регистрирани 86 гнездови
находища със сигурно гнездене, предимно по Дунавското и Черноморското крайбрежие,
Предбалкана и по поречия на някои от по-големите вътрешни реки. Оценките за гнездовата
численост в страната са твърде различни: 200–2000, 500–700, 1000–1400 гн. дв.
Местообитания: Сладководни езера и блата, заливни гори, язовири и микроязовири,
рибарници, оризища. По време на миграции и зимуване се среща и в крайбрежни бракични
водоеми, както и в язовири, оризища, напоителни канали, открити територии, вкл. и
обработваеми агроландшафти, главно в ниските части на страната. Биология: Гнезди в
самостоятелни или в смесени колонии с други видове чапли, блестящи ибиси, лопатарки,
малки корморани и др. Гнездата са разположени в тръстикови масиви или по дървета.
Отглежда обикновено 2-3 малки, които започват да летят през периода юни-юли(1 гнездови
цикъл). Храна: риба, раци, земноводни(жаби и попови лъжички), влечуги, дребни гризачи,
насекоми и др. Природозащитен статус: в България: уязвим VU, ЗБР-III; международен:
БеК-III.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1-106 индивида и 3-6 двойки. Числеността му,
съотнесена с числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p >
0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от
значение за вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро
опазване(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) –
неизолирани двойки в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност.
- A023 Нощна чапла (Nycticorax nycticorax (L.)).

Разпространение и численост в България: Гнездещ прелетник, преминаващ, а рядко и
зимуващ вид. Както в миналото, така и в днешно време, гнезди по Дунавското и
Черноморско крайбрежие, много по-рядко във вътрешността на страната в ниските й части.
Установена е в 69 находища (9 от които по-значими), разположени по Дунавското и
Черноморското крайбрежие, Северна България, вкл. долините на реките Марица, Тунджа,
Арда. През втората половина на XX в. общата численост в страната не е превишавала 1500
двойки. По-късно тя е оценявана между 560 и 5000, 1000 и 1500, 1800 и 2500 гн. дв.
Местообитания: Сладководни езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници, заливни и
равнинни дъбови гори до влажни зони от различен характер, понякога и открити територии,
вкл. и обработваеми агроландшафти (при хранене), главно в ниските части на страната. По
време на миграции се среща и в крайбрежни полусолени водоеми, язовири, канали за
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напояване и др. под. Биология: Гнезди предимно в смесени колонии с други видове чапли,
блестящи ибиси, лопатарки, малки корморани и др. Гнездата са разположени в
труднодостъпни места в масиви от тръстика, папур или по дървета. Отглежда обикновено 23 малки, които започват да напускат гнездата (да летят) обикновено около началото на юли.
Храната се състои предимно от риба, жаби и попови лъжички, дребни гризачи, влечуги,
насекоми. Природозащитен статус: в България: уязвим VU; ЗБР-ІІ, ІІІ; международен: БеКІІ; ДП-І; ECS-spec 3, намалял.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 250-300 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A024 Гривеста чапла (Ardeola ralloides (Scopoli)):

Разпространение и численост в България: Гнездещ прелетник, преминаващ, а рядко и
зимуващ вид. До средата на XX в. са известни гнездови находища само по Дунавското
крайбрежие и вероятно в Софийско; впоследствие e установена да гнезди и по
Черноморското крайбрежие и долините на реките Марица, Сазлийка, Тунджа. През
последните години e регистрирана като гнездеща по Дунавското крайбрежие (6 сигурни
находища), в Дунавската равнина (4 сигурни находища), в Бургаските езера, около Пловдив
(3 сигурни находища) и в блата източно от София. Общата численост в страната се оценява
на 2000–2500, 500–1000, 200–300, 300–650 гн. дв., което показва устойчива тенденция за
многократно намаляване на гнездовата численост в страната. Местообитания: Сладководни
езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници, заливни гори. По време на миграции се
среща и в крайбрежни полусолени водоеми, язовири, напоителни канали и др. водоеми.
Биология: Гнезди в смесени колонии от чапли, блестящи ибиси, лопатарки, малки
корморани. Гнездата са разположени сред тръстика, папур или по дървета. Отглежда 2-4
малки, които започват да летят през и след началото на юли. Храни се с дребни риби, жаби и
попови лъжички, водни насекоми. Природозащитен статус: в България: застрашен вид ЕN
[B1a+B2a+D], ЗБР-II, III; международен: БеК-II; БоК-II.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 4-33 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(С) – значима стойност.
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- A022 Малък воден бик (Ixobrychus minutus (L.)).

Разпространение и численост в България: Гнездещ прелетник и преминаващ вид, а рядко и
зимуващ или временно зимуващ. Среща се почти в цялата страна основно под 600 m н. в.,
вкл. и в някои планини(Стара планина, Средна гора, Лозенска планина, Сакар, Странджа и
др.). Зимуващи птици са регистрирани край Пловдив, Белославското езеро, с. Струмско,
Благоевградско, с. Тюленово, Добричко. Днес гнездовото му разпространение обхваща
главно Дунавското и Черноморското крайбрежие, но и вътрешността на страната.
Числеността се определя на 1000, 200–2000, дори 5000 гн. дв. Най-висока концентрация на
гнездови находища има в Дунавската равнина, Тракийската, Тунджанската и Бургаската
низина и в Софийското поле, Златишко-Пирдопската котловина (поле) и на други места.
Местообитания: Предимно сладководни водоеми в ниските части на страната. Предпочита
да гнезди в обширни тръстикови и храстови масиви в сладководни блата, езера, язовири,
разливи в долните течения на големи и средноголеми реки, но и в малки и много малки
водни площи/обекти. В извънгнездовия сезон се среща и в нетипични за вида
местообитания, като напр. пустеещи терени и окрайнини на гори, вкл. в ниските части на
планините. Биология: Обитава обрасли с растителност водоеми. Снася 2–5, рядко повече
яйца. Има 1 или 2 гнездови цикъла годишно. Храни се с насекоми, паяци, мекотели,
ракообразни, дребни риби и дребни земноводни и ларвите им. Природозащитен статус: в
България: застрашен вид EN [C], ЗБР-II, III; международен: ECS-spec 3, БеK-II, БоК-II, ДП-I.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002104 Цибърско блато е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 50-60 двойки. Числеността му в зоната спрямо
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (B) – 15% >= p > 2%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(A) – oтлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 12 индивида и 10 двойки. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (В) – 15% >= p > 2%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(А) – отлична стойност.
- A084 Ливаден блатар (Circus pygargus Linnaeus, 1758).

Разпространение и численост в България: Постоянен, гнездещ прелетник, преминаващ и
зимуващ вид. Среща се в цялата страна по време на сезонните миграции и при зимуване, почесто по Черноморското крайбрежие и източната част на страната, по-чест през есеннозимния период. През последните 2-3 десетилетия гнездене е доказано в редица райони от
Западна България (вкл. в Софийското поле), долината на р. Марица и Югоизточна България.
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Територии с най-висока гнездова плътност са районът на гр. Елхово (вкл. Дервентските
възвишения и районът на яз. "Малко Шарково"), Ямболското и Старозагорското поле, някои
райони в североизточната част на страната. Числеността му за 1990 г. се оценява на не
повече от 30–50 гн. дв., за 1997 г. – 30-60, а през 2004 г. – до 180–220. Според други оценки
общата численост е 220–270 гн. дв. Местообитания: Открити тревни територии, вкл. влажни
зони, ливади, пасища, открити обработваеми агроландшафти, в т. ч. до блата и други
водоеми. Биология: Гнезди поединично или в разредени колонии. Мигрира поединично, по
двойки или и по няколко индивида. Храни се с дребни гризачи и други дребни бозайници,
влечуги, земноводни, малки на наземно гнездещи и наземно живеещи птици, насекоми, дори
и с риби. Природозащитен статус: в България: уязвим VU C, ЗБР-ІІІ; международен: IUCN,
слабо засегнат, ДП-І, БеК-ІІ, CITES-ІІ, БоК-ІІ.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 2 индивида. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A429 Сирийски (градински) пъстър кълвач (Picoides (Dendrocopos) syriacus, 1833).

Разпространение в България: Обитава (среща се на) ниски н. в. (обикновено под 1000 m) по
цялата територия на страната. Местообитания: Най-вече в населени места и други
антропогенизирани със застрояване територии с наличието на възрастна и средновъзрастна
дървесна растителност в тях, а също и в гори (както с естествен, така и с изкуствен
произход), храсталачни територии с наличие в тях на възрастна и средновъзрастна дървесна
растителност и разстроени, т. е. силно проредени гори, овощни градини, паркове, в т. ч. и
вътрешноградски (Кючуков, 1995, 2000а, 2001а,б, 2002), вилни зони и пр. Характер на
пребиваване: Постоянен вид. Хранене: Основно с насекоми, а през есенно-зимния период и
плодове (с месести ядки) и семена.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1 двойка. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
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- A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758).

Разпространение в България: Гнезди в цялата страна, по-многоброен е в ниските й части.
Гнездови местообитания: Населени места и други антропогенно засегнати със застрояване
територии, и особено такива, в близост до водоеми и различни влажни зони. Хранителни
местообитания: Водоеми и влажни зони, открити територии. Характер на пребиваване:
Прелетен (гнездещ прелетник) и преминаващ. Хранене: Влечуги, земноводни, риба, птици,
бозайници и не на последно място – насекоми и др. безгръбначни.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 40-60 индивида и 8 двойки. Числеността му, съотнесена
с числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A030 Черен щъркел (Ciconia nigra Linnaeus, 1758).

Разпространение в България: Наблюдава се почти по цялата територия на страната.
Местообитание: За разлика от белия щъркел, който живее и гнезди в населени места и в
други застроени територии, черният щъркел избягва човешкото присъствие – обитава
извънселищни територии. Гнезди основно по непристъпни скални масиви, а, макар и рядко, –
и по едроразмерни дървета в гори. Хранене: Ловните територии са основно водни обекти –
реки, езера, язовири, блата, а по-рядко – и мочурливи места и влажни ливади с ниска тревна
растителност. За разлика от белия щъркел, черният много по-често и то основно, се храни с
риба. Характер на пребиваване: Прелетен (гнездещ прелетник) и преминаващ.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1-45 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A060 Белоока потапница (Aythya nyroca Guldenstadt).

Разпространение и численост в България: Постоянен, гнездещ прелетник, преминаващ и
зимуващ вид. В края на XIX в. е широко разпространен и многоброен, често по р. Дунав и
Черноморското крайбрежие. От средата на XX в. се наблюдава спад в числеността. До
средата на 90-тe години са известни 20 гнездови находища със 100–150 двойки. При
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картиране през 1997 г. са установени 35 находища със 150–210 двойки. През 2002 г. е
установено изчезването на 13 гнездови находища (от общо 35), но са установени нови 8, като
са регистрирани общо 185 дв. Гнездовата численост варира от 150 до 230 двойки. През юниавгуст по р. Дунав са установявани струпвания до 3000 индивида. По многоброен в страната
е през зимата, по-редовно зимуване е регистрирано след 1996 г. Местообитания: Предимно
по-плитки водоеми – рибарници, блата, микроязовири, речни разливи с мозаечно
разположена растителност или големи тръстикови масиви с малки водни огледала и канали,
с полегати брегове и тинести плитчини и хидрофитна растителност. По време на миграции –
различни водоеми и влажни зони. При зимуване – езера, язовири, микроязовири, блата,
разливи на реки, малки морски заливи по Черноморското крайбрежие. Биология: Гнезди сред
блатна растителност или на брега, непосредствено до водата. Снася обикновено 8–10 (5–14)
яйца. Храни се основно с растителна храна, но и с водни безгръбначни и ларви на насекоми.
Природозащитен статус: в България: уязвим VU, ЗБР-III; международен: IUCN-почти
застрашен; ECS-spec 1, уязвим; ДП-І; БеК-III; БоК-II.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002104 Цибърско блато е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 5-20 двойки. Числеността му в зоната спрямо
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (B) – 15% >= p > 2%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(A) – oтлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 48-79 индивида и 10 двойки. Числеността му,
съотнесена с числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (А) – 100% >= p >
15%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от
значение за вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване;
Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в
широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида
в ЗЗ е (А) – отлична стойност.
- А165 Голям горски водобегач (Tringa ochropus L.).

Разпространение в България: Под формата на отделни гнездови находища, разпръснати в
ниските и предпланинските части на страната. При миграция и зимуване се среща в цялата
страна – край и по крайбрежия и плитки части на реки и различни водоеми със стоящи води.
Храна и местообитания: Храни се с насекоми, ракообразни, червеи. Обитава поречия на реки
и други водоеми, с брегове, обраснали с дървета и храсти. Женските снасят до 4 яйца. Има
един гнездови цикъл годишно. Миграция и зимуване: У нас се среща целогодишно, по-често
по време на миграции и зимуване, тъй като обитаващите северно европейски територии
индивиди и двойки зимуват в Южна Европа, включително и в България. Природозащитен
статус в България: Застрашен, международен: Незастрашен LC.
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 2-13 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(С) – значима стойност.
- А196 Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus (Pallas)).

Разпространение и численост в България. Гнездещ прелетник и преминаващ вид. В миналото
е гнездил в единични находища във: Свищовско, Беленски острови, ез. Сребърна, възможно
в Бургаските езера. Сега се среща предимно в големите крайдунавски водоеми.
Количеството на размножаващите се птици силно варира през годините. В ЗМ "Калимок–
Бръшлян" се размножават 20–500 двойки, в рибарниците „Мечка“ 5–210, в Сребърна – до
250, в рибарници „Хаджидимитрово“, Персинските блата, нередовно в рибарници в Северна
България – до 40–50, блатото „Малък Преславец“ – 40–120 двойки. През последните години
общата численост в страната е 220–800 гнездещи двойки. По време на миграции се
наблюдава в редица вътрешни водоеми и микроязовири, както и по Черноморското
крайбрежие и крайморските езера. Местообитания: Блата, мочурища, постоянни
сладководни езера, рибарници, разливища на реки, гъсто обрасли с надводна и околоводна
растителност. По време на миграция се среща и в соленоводни водоеми. Биология:
Колониално гнездещ вид. Гнездото се строи върху листа на плаваща водна растителност.
Женските снасят обикновено 3 яйца, които мътят и двамата родители. Мътенето продължава
от 18 до 20 дни. Излюпените малки могат да бягат и плуват, но остават в гнездото до 2
седмици. На 20 до 25 дневна възраст малките могат да летят. Храни се с дребни риби, ларви
на жаби и различни видове насекоми, които лови предимно в полет над водата.
Природозащитен статус: в България: уязвим VU; ЗБР-ІІ, ІІІ; международен: ECS-spec 3,
намалял; ДП-I; БeК-ІІ.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002104 Цибърско блато е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 60 двойки. Числеността му в зоната спрямо числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (B) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(A) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 20-50 индивида и 88 двойки. Числеността му,
съотнесена с числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p >
0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от
значение за вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (С) – значимо опазване;
Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в
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широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида
в ЗЗ е (С) – значима стойност.
- А151 Бойник (Philomachus pugnax (L.)).

В България се среща само при миграции и зимувания (основно по морското крайбрежие),
вкл. в открити територии по и в близост до крайбрежия на водоеми. Природозащитен статус:
международен: незастрашен вид.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 11-600 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (С) – значимо опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(С) – значима стойност.
- А131 Кокилобегач (Himantopus himantopus (L.)).

Разпространение и численост в България: Гнездещ прелетник. В миналото е мътил по
Дунавското крайбрежие и близките блата, край София и черноморските езера. През 80-те
години остава да гнезди само в Бургаските езера и рибарниците при с. Соколица. През
последните десетилетия гнезди по крайбрежните езера – Дуранкулак (4 двойки), Шабленска
тузла (8–15 дв.), местн. „Ятата“, Варненско (10 дв.), Атанасовско (40–55 дв.), Поморийско
(10–15 дв.), яз. "Мандра" (1–3 дв.), местн. „Пода“ (10–15 дв.), по р. Дунав и във вътрешността
– до с. Обнова (1 дв.), с. Българене, Плевенско, местн. „Ивата“, Плевенско (1 дв.),
рибарниците при с. Хаджидимитрово (2 дв.), яз. "Бяло поле", Старозагорско (2 дв.),
микроязовир до Чирпан (20–30 дв.) [Орнитологична база данни Зелени Балкани]. Броят на
гн. дв. през различните години е подложен на значителни варирания. Гнездовата му
численост в страната наброява 200–250 дв., като за последните 10 години тя е намаляла с 50
%. Местообитания: Блата, мочурища, крайбрежни полусолени и солени лагуни(езера),
рибарници, места за солодобив, райони за съхраняване на отпадъчни води, язовири,
микроязовири. Биология: Гнезди, както в колонии, така и самостоятелно. Строежът на
гнездата започва след средата на април. Яйцата (обикновено 3–4) биват снасяни в края на
април. Храни се с дребни водни безгръбначни животни, попови лъжички, дребни риби.
Природозащитен статус: в България: застрашен вид EN; ЗБР-III; международен: БeK-II, БoKII, ДП-I.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 2 индивида. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
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разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- А021 Голям воден бик (Botaurus stellaris (L.)).

Разпространение и численост в България: Постоянен вид. До към средата на XX в. е често
срещан в големите водоеми (блата в Софийското поле, в Баташкото, Стралджанското и
Радомирското блата и в Горнотракийската низина), по Дунавското и Черноморското
крайбрежие, обикновено под 600 m н. в. С пресушаването на блатата след 50-те години
числеността му намалява. През последните десетилетия гнезди по Черноморското
крайбрежие (Дуранкулашко, Шабленско, Атанасовско езера и местн. „Пода“, Бургаско), в
Дунавската равнина (местн. „Калимок“, рибарниците при с. Хаджидимитрово и с. Мечка, на
места в Горнотракийската низина и Западна България. През втората половина на 90-те
години на XX в. увеличава числеността си в Шабленското и Дуранкулашкото езеро,
Драгоманското блато, рибарниците "Хаджи Димитрово" и др., но намалява или изчезва от
бившите рибарници "Калимок", ез. „Сребърна“ и др. Съобщен е за о. „Персина“,
Дуранкулашкото, Варненското и Атанасовското езера, при селата Три водици, Лебед и Горно
Езерово. Зимуващи птици са установени в Алдомировското блато, езерата Вая, Мандренско,
Шабленско и Дуранкулашко, до с. Безден, местн. „Рупите“ (Петричко), местн. „Пода“. По
време на пролетните миграции е наблюдаван в Бургаските езера и в рибарниците в местн.
„Ормана“ (Ямболско), а през есенния – в Шабленското езеро. При картирането на
гнездещите видове птици в страната е установен в 38 гнездови находища – 18 сигурни, 7
твърде вероятни и 13 възможни. Местообитания: Обширни водоеми с тръстика – блата и
езера. Гнезди в тръстикови масиви (обикновено над 20 ha), с плитчини в тях. Зависим е от
наличието на сладководни и полусолени водоеми. Биология: Гнезди в единични изолирани
находища. В много от тях се срещат само единични токуващи мъжки, а в други
(Дуранкулашко и Шабленско езера, Цибърско и Драгоманско блата) – по 3–4 токуващи
птици. Полигамен – един мъжки има до 5 женски. Женските снасят 3–7 яйца, които мътят
25–26 дни. Храни се с жаби, мишевидни гризачи, раци, риби и др. Природозащитен статус: в
България: застрашен вид EN D; ЗБР-II, III; международен: ДП-I, БеK-I, БоК-I.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002104 Цибърско блато е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 3 двойки. Числеността му в зоната спрямо числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (B) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(A) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1 индивид и 1-2 двойки. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
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или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- А393 Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus (Pallas)).

Разпространение и численост в България: Постоянен, гнездещ прелетник и зимуващ вид (вкл.
и преминаващ) с изолирани гнездови находища основно по Дунавското и Черноморското
крайбрежие и долината на р. Марица. В миналото е гнездил предимно по Дунавското
крайбрежие и Черноморието. Намерен е да гнезди в Мандренското и Бургаското езера.
Понастоящем гнезди на дунавските острови „Малък близнак“, „Цибър“, „Калновац“,
„Мишка“ и „Безименен“, където са установени 6 колонии (73 двойки). Най-стабилното
находище е ез. „Сребърна“ със средно 147 двойки. Много рядко гнезди по р. Марица.
Общата му численост е между 100 и 500 птици. До 80-те години на XX в. България е била в
периферията на зимния ареал и числеността на зимуващите птици е била под 500 бр. През
1982-1984 г. започва изместването му към Балканския п-ов, с център долината на р. Марица
– 5030 и 6950 зимуващи индивида. От 1997 г. започва оформянето на ново зимовище в
района на Бургаските езера – 6850 птици през 2000 г. През периода 1995–2000 г.
среднозимната численост е варирала от 7000 до 13 000 птици. Местообитания: Заливни
островни гори в поречието на Дунав и Марица, големи тръстикови масиви в крайдунавски и
крайморски езера. Биология: Гнезди в смесени колонии заедно с големи корморани, чапли,
блестящи ибиси, лопатарки по дървета или сред тръстика и папур. Снася 2-5 яйца, малките
напускат гнездата през юли. Храна: Основно дребни риби. Природозащитен статус: в
България: застрашен вид EN; ЗБР-ІІ, ІІІ; международен: IUCN почти застрашен; ECS-spec 2,
уязвим; ДП-І; БеК-ІІ; БоК-ІІ.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 40-180 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (В) – 15% >= p > 2%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(А) – отлична стойност.
- A087 Обикновен мишелов (Buteo buteo (L.)).

Разпространение в България: Среща се, вкл. като гнездещ, в цялата страна – в равнини,
предпланини, в ниски, средновисоки и високи планини. Най-многобройният вид дневна
граблива птица (разр. Falciniformes) заедно с черношипата ветрушка (Falco tinnunculus).
Храна: Храни се основно с дребни гризачи, но и с влечуги, земноводни, птици, насекоми,
риба, умрели животни (мърша). Гнездене: Гнездата си двойките строят в короната на
дървета, както сред гори, така и сред дървесни петна и групи, а също и на самотни дървета,
сред открити територии. Характер на присъствие: У нас се среща целогодишно. Постоянен,
преминаващ и мигриращ(прелетен) вид. Природозащитен статус в България: Не е застрашен,
нито е рядък вид.
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 2-11 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (D) незначителна популация.
- А142 Обикновена калугерица (Vanellus vanellus)
Вид птица от семейство Дъждосвирцови, срещаща се в Европа и Азия, включително и на
територията на България. Това е едно от най-късокраките представители на рода.
Калугерицата е прелетна птица в по-голямата част от ареала си, като през зимния период
мигрира към северна Африка, Индия, Пакистан и части от Китай. В най-западните части на
Европа може да бъде и постоянен обитател в земи с ниска растителност. Този вид птици
обитава земеделски земи и други територии с ниска растителност. Снася три или четири яйца
в трапчинка в земята. Малките са изключително шумни и агресивни към неприятели,
включително и към големи животни. В зимните си местообитания калугериците формират
огромни ята върху обработваеми земи и блатисти плата. Не е застрашен вид.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002104 Цибърско блато е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 5 двойки. Числеността му в зоната спрямо числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (B) – добро опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(С) – значима стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 2 двойки. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (С) – значимо опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(С) – значима стойност.
- А118 Крещалец (Rallus aquaticus)
Разпространение в България: Има групово разпространение в ниските части на страната,
основно по Дунавското и Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и Софийското
поле. През зимата се среща и във водоеми и паркове и градини на населените места (напр.
Южен парк в София). Храна и местообитания: Храни се с насекоми и мекотели. Обитава
влажни зони с обилна растителност по периферията, включително и съвсем малки водоеми.
Гнездене: Гнездото е изградено от растителни стъбла и е разположено непосредствено над
нивото на водата. Снася 6 – 11 яйца, има 1-2 поколения годишно през периода май-август.
Миграция и зимуване: Извършва миграции според метеорологичните условия и наличието на
незамръзнали водоеми. В Южна България и по Черноморието се среща целогодишно.
Заплахи: Пресушаване на влажните зони, безпокойство по време на гнездене.
Природозащитен статус в България: Почти застрашен.
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002104 Цибърско блато е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 10 двойки. Числеността му в зоната спрямо числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(С) – значима стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 6-9 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.

- А006 Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena)
Птица от семейство Гмурецови. Среща се и в България. Всички популации са прелетни и
зимни, предимно в морето, обикновено в устия на реки и заливи, но често и офшорни, където
рибите са в обсега на гмуркане близо до плитки брегове или острови. Обитава плитки
сладководни езера, заливи на големи езера, блата и други вътрешни водоеми. Незастрашен.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 2-3 двойки. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (С) – значимо опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(С) – значима стойност.
- А179 Речна чайка (Larus ridibundus)
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и зимуващ вид. В миналото
речната чайка е мътила в Свищовското блато. Епизодични гнездови находища е имало в
Атанасовското езеро и при с. Черноморец, Бургаско. През 1963 г. в Гарванското блато е
установена гнездова колония от 120 двойки. През втората половина на XX в. гнезди само в
ПП "Персина" и в ез. Сребърна, където е имало многобройна колония – 300–500 двойки, през
2001–2003 г. – 5–40 двойки. И в двете гнездови находища числеността варира силно през
годините. Гнездовата популация в страната се оценява на 500–700, 250–350, 180–250, но
напоследък не превишава 300 двойки. По време на миграции и зимуване е една от най-често
срещаните и многобройни видове чайки в ниските части на страната. Местообитания. Блата
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и езера с обилна водна растителност; вън от размножителния период – рибарници, язовири,
канали, сметища. Биология. Гнезди в самостоятелни или смесени колонии, разположени
върху плаващи коренища на тръстика, листа от водна лилия (ез. Сребърна, Гарванското
блато) и стърчащи от водата пънове (ПП "Персина"). Снася от 1 до 3 яйца. Малките се
излюпват в края на май и началото на юни. След края на гнездовия период младите и
възрастните птици скитат на големи ята. Храни се с риба, скариди, насекоми.
Природозащитен статус: в България: застрашен вид EN, ЗБР-III; международен: БeК-III.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002104 Цибърско блато е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 50 двойки. Числеността му в зоната спрямо числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (А) – отлично опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(С) – значима стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 20-400 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- А123 Зеленоножка (Gallinula chloropus)
Обитава разнообразни влажни зони, както в равнини, така и в предпланини. При миграции се
среща поединично в равнинни водоеми.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002104 Цибърско блато е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 3 двойки. Числеността му в зоната спрямо числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(С) – значима стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с10 двойки. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
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възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A029 Ръждива чапла (Ardeola purpurea)
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен вид, в миналото разпространен
само във водоемите край Дунав и Черно море. Рядка в поречията на големите вътрешни реки.
През последните години гнезди основно в блата и езера по Дунавското и Черноморското
крайбрежие, в Софийското поле и на места в поречието на реките Марица, Тунджа и Струма
с общо 54 гнездови находища, голяма част от които се нуждаят от потвърждение. Рядка в
цялата страна – в повечето находища са установени под 5 гнездещи двойки. Числеността
според различни автори се определя в доста широки граници – 75, 100, 120; 50–200, 150-250
гнездещи двойки. Местообитания. Открити, предимно, сладководни басейни с гъста блатна
растителност от тръстика и папур; крайречни равнинни дъбови гори, най-често в места до
300 m н. в., но навсякъде в непосредствена близост с обширни водоеми. Биология. Гнезди в
самостоятелни или в смесени колонии. В големите смесени колонии (от чапли, блестящи
ибиси, лопатарки и големи корморани) разполага гнездата си по периферията, скрити сред
тръстиковите масиви. През април–юни снася 2 (2–8) яйца. Мъти 25–27 дни. Малките излитат
на възраст 45–50 дни. Обикновено има 1 люпило. Гнездовият успех е 2,1 малки/гнездо.
Храни се с риба (най-често с дължина 5–15 cm), жаби, водни насекоми и ракообразни, водни
змии, гущери, дребни птици и бозайници (предимно мишевидни гризачи).Природозащитен
статус: в България: застрашен вид EN; ЗБР-II, III; международен: ECS-spec 3, БеK-II, БоК-II,
ДП-I.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002104 Цибърско блато е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 5 двойки. Числеността му в зоната спрямо числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (B) – 15% >= p > 2%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(A) – отлична стойност.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 2 двойки и 3-38 индивида. Числеността му в зоната
спрямо числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (B) – 15% >= p > 2%.
Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от
значение за вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване;
Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в
широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида
в ЗЗ е (A) – отлична стойност.
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- А177 Малка чайка (Larus minutus)
Птица от семейство Чайкови. Среща се и в България. България Природозащитен статус:
международен: незастрашен вид.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 3 индивида. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
-A242 Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra Linnaeus)

Разпространение и численост в България. За разпространението в миналото няма конкретни
данни. В Добруджа видът е бил извънредно често срещан и многочислен преди 1950 г., но в
Бургаско и Софийско е била рядка, с единични находища. Сега гнезди разпокъсано. Среща се
по-често в Сакар, Дервентските възвишения, Южна Добруджа и Санданско-Петричкото
поле. Най-висока численост има по Черноморието северно от Балчик, в някои суходолия във
вътрешността на Добруджа, в Санданско и в Сакар. В останалите райони – Софийско,
Бесапарските ридове, Дунавската равнина, по Южното Черноморие и други има малобройни
субпопулации, които са силно уязвими. Общата численост се оценява на около 12000–17000
двойки. Местообитания. Степи. Тревни съобщества в умерената и субтропичната зона.
Пасища. Обработваеми земи. Биология. Оформянето на двойките и песенната активност
започват от началото на февруари. Гнезди на земята. Пълното мътило е от 3–7 яйца, които
снася след средата на април. По Черноморското крайбрежие има две люпила годишно.
Храна: от насекоми, а извън гнездовия период – повече семена. Природозащитен статус: в
България: застрашен вид EN, ЗБР-II, III. международен: ДП-I, БеК-II, намалял.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 3 двойки. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A246 Горска чучулига (Lullula arborea Linnaeus, 1758).

Разпространение в България: Наблюдава се почти по цялата територия на страната – в
ниските и равнинни части, в предпланини и хълмисти територии, в планини. Местообитание:
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Открити територии в равнини, котловини, хълмисти терени, до и сред гори и горски масиви
и комплекси. Гнездещ прелетник. Хранене: Дребни безгръбначни, основно насекоми, и
семена.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1 двойка. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)

Разпространение и численост в България. Постоянен и преминаващ вид. В миналото е бил
широко разпространен и многоброен вид. Сега през гнездовия период се среща почти в
цялата страна; с най-висока численост в планините и предпланините (Стара планина, Пирин,
Славянка, Витоша) и Черноморското крайбрежие. По-рядък е в равнините и низините.
Числеността на гнездещата популация в България нараства – под 1000 двойки, 1000 двойки;
2200 двойки; 1500–2000, а на зимуващата – 2000–5000 птици. Местообитания. Гори и
окрайнините им в равнините, предпланините и планините до алпийския пояс. През гнездовия
период по-чест в планините и в широколистните гори. Природозащитен статус в България:
застрашен вид EN; международен: БеK-II, CITES-II, БоК-II, ЗБР-III.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 3 двойки. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- А197 Черна рибарка (Chlidonias niger)
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото
е гнездил по блатата около Дунав и по Черноморското крайбрежие. Сега е с неясно
разпространение и численост. Нередовно и в много малък брой гнезди в блатото при с.
Малък Преславец и в резервата "Сребърна". Потенциал за гнездене имат и някои рибарници
във вътрешността. Гнездовата популация варира между 0 и 100 двойки. Според по-нови
оценки – между 30 и 50 двойки. В периода 1996–2000 г. тя е била 0–5 двойки. Сега вероятно
е под 20 двойки. Видът мигрира до късно през май, като в средата на месеца все още се
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наблюдава интензивен прелет. Тогава се среща в много от езерата покрай Черноморското
крайбрежие, но това не може да се приеме за гнездене. По време на миграцията се среща по
водоемите в цялата страна, като ятата понякога наброяват стотици птици. Местообитания.
Сладководни водоеми (блата, езера, рибарници), гъсто обрасли с плаваща водна
растителност. В извънгнездовия период – водоеми от различен характер. Биология. Мъти в
колонии, рядко единично. Гнездото се разполага върху листата на плаващата растителност,
по рядко на туфи от тръстика. Снасянето на яйцата е в края на май – до средата на юни.
Мътилото съдържа обикновено 3 яйца. Малките се появяват най-често към края на юни.
Гнездобегълци. Започват да летят след 18–21 дни. Полова зрялост настъпва не по-рано от
втората година. Храна: включва ларви на водни насекоми, дребни ракообразни и др.
Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR; ЗБР- III; международен: ECSspec 3, намалял; ДП-I, БеK-II, БоК-II.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 3-30 индивида и 1-2 двойки. Числеността му,
съотнесена с числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (В) – 15%> = p
>2%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от
значение за вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро
опазване(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) –
неизолирани двойки в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на
възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра стойност.
- A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)
Разпространение и численост в България. Постоянен, гнездещо-прелетен, преминаващ и
зимуващ вид. След доказване на гнезденето му през 50-те години на миналия век, са
регистрирани и нови находища. Оценките за числеността му в България нарастват от 50,
200–300, 250–400, 550–580 до 600–800, а според нас броят на гнездещите двойки е между 800
и 1000 в около 500 находища. Част от популацията зимува в южните предели на страната.
Местообитания. Скали в проломи и ждрела на реки, отделни скални комплекси, каменни
кариери с открити пространства около тях (орни земи, пасища), които птиците използват за
ловуване. Обитава открити хълмисти терени в предпланините близо до дефилета, проломи и
ждрела на реки. Биология. Гнезди на скални площадки, по-рядко на широколистни и
иглолистни дървета. Строежът на ново гнездо или поправяне на старото е в началото на
март, а при продължително затопляне и на по-ниска надморска височина – и в края на
февруари. Най-близко разстояние между две обитаеми гнезда е около 1200 m. Толерантен е
към други гнездещи в района грабливи птици. Яйцеснасянето започва от първата
десетдневка на март до средата на април, а мътенето – около снасянето на последното яйце
от мътилото. В благоприятни години броят на яйцата и на отгледаните малки е по-голям и
достига 4–5, и като голямо изключение – 6. На около 50-дневна възраст младите птици
напускат гнездото (обикновено в началото на юли) и се придържат около него за седмица.
Природозащитен статус в България: уязвим VU, ЗБР-ІІ, ІІІ; международен: IUCN-VU; ECS–
spec 3, застрашен; ДП-І; CITES-II; БеК-ІІ; БоК-ІІ.

86

ДОСВ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 4 индивида. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- А002 Черногуш гмуркач (Gavia arctica)
Птица от семейство Гмуркачови (Gaviidae). Сивата глава и черната гуша са отличителни
белези за този вид. Те имат заострен клюн, дълги и остри крила, а краката са къси.
Незастрашен вид.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1 индивид. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A231 Синявица (Coracias garrulus)
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото
е често срещан в равнини и по-рядко в хълмисти райони и предпланини до около 800–1000 m
н. в. Сега гнезди по поречието на р. Дунав и притоците й, Лудогорието, Добруджа,
Югоизточна България, на много малко места в Западна България, предимно по долината на
р. Струма в общо около 270 UTM квадрата. Най-многобройна е по поречието на р. Дунав.
Общата численост в страната е между 3000 и 4000 двойки, между 2500 и 5500 гнездещи
двойки. Местообитания. Равнинни и хълмисти терени с единични стари дървета, оврази,
суходолия, земни и льосови стени. Природозащитен статус в България: уязвим VU; ЗБР-II,
III; международен: IUCN-NT; БеК-II; БоК-II; ДП-I; ЕКС-2.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 12 двойки. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
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гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- А097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В края на
XIX в. е известно само едно гнездово находище до Ямбол (Reiser, 1894). По-късно единични
птици или двойки са установени и в Софийска, Ловешка, Разградска и Варненска област.
През последните 25 години е установяван да гнезди при Дуранкулак, Шабла, Калиакра,
Добруджа и в Дунавската ранина (основно Златията). Нови гнездови колонии са установени
по долината на Арда и Светиилийски възвишения, където 1–4 двойки гнездят ежегодно през
периода 1998–2004 г. Общата гнездова численост в страната се оценява на 150–250 двойки
според други оценки – 160–200 двойки. Посочените данни са явно завишени, тъй като през
2005 и 2006 г. при целенасочено търсене в цялата страната е намерена само една гнездеща
двойка (Е. Тодоров – устно съобщ.). Местообитания. Открити пространства край
селскостопански площи, полезащитни пояси и други горски насаждения. Биология. Гнезди
колониално от средата на май в полезащитни пояси от акация, ясен и др. Използва стари
гнезда на свраки и на посевни врани. Пълното мътило е от 3–4 яйца. Малките излитат след
26–28 дни. Мигрира от края на април и началото на май. Есенният прелет е през втората
половина на септември до началото на октомври, като в Европа единствено над Бургас се
наблюдават концентрации (до 3110 птици през 1989 г. с дневен максимум 1200 индивида на
20.09.1998). Храна: включва основно попови прасета, водни кончета, скакалци, бръмбари,
гущери, дребни бозайници. Природозащитен статус в България: критично застрашен CR E;
ЗБР-III; международен: CITES-II, ЕCS-spec 3, застрашен; БеК-II; БоК-IІ, II.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 10 индивида. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A122 Ливаден дърдавец (Crex crex Linnaeus, 1758).

Разпространение в България: През размножителния период и по време на сезонните
миграции в открити територии на различни места в ниските части на страната, по време на
миграции по Черноморското крайбрежие, Ловешка област, Плевен, Софийско.
Местообитание: Обработваеми площи в равнини и полупланински райони. Предпочита по –
влажни терени в съседство, покрити с избуяла тревна растителност. Характер на
пребиваване: Прелетен (гнездещ прелетник) и преминаващ.
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 3 двойки. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- А075 Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla)
Изключително рядък вид. Обитава предимно крайбрежия, райони около реки, езера и морски
басейни, богати на храна (риба и водолюбиви птици), с високи дървета. През есенно-зимния
период се среща и край изкуствени водоеми – язовири, рибарници и други. Природозащитен
статус: в България: застрашен VU

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1 индивид. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A094 Орел рибар (Pandion haliaetus)
Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото
са известни 31 находища от гнездовия период като общо в страната "са се задържали" около
10–20 двойки. Сега се среща в ограничен и непостоянен брой находища. Има данни за 3
случая за сигурно (яз. "Ивайловград", яз. "Пясъчник", рибарници "Алеко Константиново") и
5 – за твърде вероятно гнездене (при с. Хаджидимово, микроязовир при с. Брезово,
Пловдивско, яз. "Асеновци", Сливенско, яз. "Тича" и о. Белене. Общата численост на вида в
страната се оценява на 3–6 и 10 гнездещи двойки. Местообитания. Разнообразни естествени
и изкуствени влажни зони със стоящи или течащи води. Основно изискване към
местообитанието е наличие на значителни хранителни ресурси (предимно риба) в съчетание
с подходящи места за гнездене (стари дървета в заливни гори, стълбове на далекопроводи и
др.). При търсене на храна се отдалечава до 10–20 km. Биология. В България е непроучена.
Размножаването започва от 3–6 годишна възраст. Гнезди единично. Използва главно
дървета, в някои случаи скали, както и изкуствени съоръжения (включително стълбове на
високоволтови линии). Снася 2–3 яйца от втората половина на април до началото на май.
Инкубационният период е 34–40 дни. До есенната миграция младите птици са свързани с
възрастните. Мигрира на широк фронт. Храни се изключително с риба. Природозащитен
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статус: в България: критично застрашен CR. ЗБР-III; международен: IUCN – уязвим, CITES-I,
ЕCS-spec 1, рядък; ДП-I; БеК-II; БоК-I, II.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1 индивид. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A120 Средна пъструшка (Porzana parva)

Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен вид с фрагментирано
разпространение. В миналото само с две сигурни доказателства за гнездене. През втората
половина на XX в. е установена по време на размножителния период в Ботевградската
котловина, блатата около София, Бургаските езера, Розовата долина. Сега гнезди по
Дунавското крайбрежие (рибарниците "Мечка"), редовно по Черноморското крайбрежие
(блатата Алепу и Аркутино, Шабленското и Дуранкулашкото езеро, което е най-значимото
гнездово находище у нас). От вътрешността на страната гнезди инцидентно в Драгоманското
и Стралджанското блато, рибарниците при с. Орсоя, и отводнителните канали на кв.
"Младост" в София. По време на миграцията е регистрирана в цялата страна.
Предполагаемата численост в страната е между 800 и 1000 двойки. Местообитания.
Значителни по площ водоеми с обширни, рехави тръстикови масиви, изпъстрени с малки
водни огледала и плаваща водна растителност; отводнителни канали, гъсто обрасли с
тръстика и папур. Биология. Токуването на мъжките е от средата на април до средата на
първата десетдневка на юни. Гнездата са разположени на водната повърхност сред
тръстиката. През есента миграционното поведение се проявява непосредствено след залез
слънце. Храна – водни насекоми и дребни безгръбначни. Природозащитен статус в България:
застрашен вид ЕN B(1a)+C(2b); ЗБР-II, III; международен: БеК-II; БоК-II; ДП-I.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1 индивид. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.

90

ДОСВ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ

- А190 Каспийска рибарка (Sterna caspia)
Птица от семейство Sternidae. Биологията на вида е изцяло свързана с крайбрежните
пространства и острови. Природозащитен статус: международен: незастрашен вид.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 7 индивида. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (А) – 100% >= p > 15%. Степента на
опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (В) – добра
стойност.
- A166 Малък горски водобегач (Tringa glareola)
Храна и местообитания: Храни се с насекоми, ракообразни и червеи. Обитава поречия на
реки и други водоеми, чиито брегове са обрасли с дървета и храсти. Гнездене:
За разлика от другите водобегачи, гнезди в стари гнезда на дроздове по храсти и дървета, в
близост до вода. Снася до 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.
Разпространение в България: Отделни гнездови находища, разпръснати в ниските и
предпланинските части на цялата страна. При миграция и зимуване е широко разпространен.
Миграция и зимуване: У нас се среща целогодишно, по-често по време на миграция и
зимуване. По-многобройната северноевропейска популация зимува в Южна Европа,
включително в България. Природозащитен статус в България: Застрашен, международен:
Незастрашен.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 7-51 индивида. Числеността му в зоната спрямо
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (B) – 15% >= p > 2%. Степента
на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване; Степента на
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк
обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е
(A) – отлична стойност.
- А193 Речна рибарка (Sterna hirundo)

Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетна и преминаваща. В началото на
XX в. е гнездила с голяма численост по р. Дунав, по поречието на р. Марица, Поморие,
Созопол, вероятно и край София. Основната популация след 80-те години е съсредоточена в
Бургаските влажни зони, където гнезди върху изкуствени острови и платформи. Сега гнезди
в 13 находища, по-важни от които са Атанасовско езеро, Поморийско езеро, ЗМ "Пода",
Змийския остров, устието на р. Ропотамо, острови и блата на р. Дунав и някои от поголемите вътрешни реки. В ез. Сребърна през 2001-2004 г. са гнездели 31 двойки. Две
находища са нови – окислителните езера на "ЛУКОЙЛ" край Бургас (през 2003–2006 г. –
160–222 гнездещи двойки) и опашката на яз. "Порой", Бургаско (2003–2005 г. – 12–24
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гнездещи двойки) (К. Бедев, непубл. данни). Гнездовата популация в България е оценена на
максимум 500–540 двойки. Според други оценки тя е между 700–1500 двойки.
Местообитания. Разнообразни сладководни, бракични и свръхсолени естествени и
изкуствени влажни зони. Биология. Гнезди в самостоятелни или в смесени колонии с
малката белочела рибарка, кафявокрилия огърличник, саблеклюна, черноглавата и речната
чайка. Гнездото е разположено в трапчинка на земята оформено с миди, водорасли и треви.
Храна: риба, скариди, насекоми. Природозащитен статус в България: застрашен вид EN.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 10 индивида. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- А034 Бяла лопатарка (Platalea leucorodia)

Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и преминаващ, по изключение
зимуващ вид. В миналото е съобщен само за водоемите край Дунав, Софийското поле и в
Стралджанското блато, а през 1938 г. е гнездил в Мандренското езеро. Към средата на XX в.
известен само от ез. Сребърна. Докъм 80-те години на XX в. гнезди по Дунавското и
Черноморското крайбрежие, но през размножителния период се е срещал и в блата в
Софийско, Самоковско, Стралджанско блато, блатото при с. Попина (Силистренско), с. Ген.
Колево (Варненско), местн. Пода (Бургаско), дунавския о. Цибър, Карнобатско и др. През
1992 г. гнезди (няколко десетки дв.) на остров Цибър. През 1998–2001 г. гнездови колонии
има на о. Белене (5–15 гнездещи двойки), Вардим (2 до няколко десетки гнездещи двойки),
яз. "Горни Дъбник" (3 двойки). Най-голяма концентрация на гнездовата популация има в
Бургаска и Плевенска област. Общата численост в страната възлиза на 50–70, 100–110, 105,
100–120, 80–150 гнездещи двойки. Местообитания. Плитки и обширни езера и блата, речни
разливи в равнини и низини, устия на реки; след размножителния период – разнообразни
влажни зони, включително свръхсолени водоеми. Биология. Гнезди в смесени колонии,
разположени в тръстикови масиви или на бели тополи и бели върби. В северната част на
ареала и у нас снася от април до юли по 3–4 (до 7) яйца, които женската мъти 24–25 дни.
Малките напускат гнездото на 45–50 дни. Смъртността на малките в гнездата е до 17,2%.
Полова зрялост достигат на 3–4 години. Храна: водни бръмбари и техните ларви, водни
кончета, ручейници, скакалци, двукрили и други насекоми, дребни мекотели, ракообразни,
червеи, включително пиявици, жаби, дребни риби, водорасли, зелени части от висши водни
растения. Природозащитен статус в България: критично застрашен CR. ЗБР-II, III;
международен: IUCN, CITES-II, ECS-spec 2, застрашен, ДП-I, БеK-II, БоК-II.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1-50 индивида. Числеността му, съотнесена с
числеността върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента
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на опазване (или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за
вида и възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- А032 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus)

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

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 2 индивида. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A339 Черночела сврачка (Lanius minor)

Храна и местообитания. Храни се основно с едри насекоми, но лови и дребни гущери, птици
и бозайници. Обитава пасища и обработваеми земи с единични дървета и храсти. Гнездене.
Гнезди по дървета. Снася 5 - 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.
Разпространение в България. Има разпръснато разпространение в ниските части на страната,
по-многочислена в Дунавската равнина, Добруджа и Югоизточна България. Миграция и
зимуване. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната - през августсептември. Природозащитен статус в България. Не е застрашен.
В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 12 двойки. Числеността му, съотнесена с числеността

93

ДОСВ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ

върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio Linnaeus, 1758).
Разпространение в България: Наблюдава се по цялата територия на страната.
Местообитание: Открити територии с малко количество ниска и некомпактна дървесна
растителност, храсталачни съобщества, проредени участъци на гори, паркове, градини,
населени места, промишлени зони. Характер на пребиваване: Прелетен (гнездещ прелетник).
Хранене: Основно насекоми, в т. ч. и едри, и други безгръбначни, като индивидите проявяват
и хищничество към себеподобни – регистрирани са случаи на хранене с малки на дребни
птици, а също и с дребни бозайници, влечуги, земноводни.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 17 двойки. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- A140 Златистопер дъждосвирец (Pluvialis apricaria)

Птица от семейство Дъждосвирцови (Charadriidae). Среща се и в България.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 10 индивида. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- А180 Дългоклюна чайка (Larus genei)

Птица от семейство Чайкови (Laridae). За първи път в България е въз основа на 15
екземпляра от Плевенско, Бургаско и Ивайловградско. Незастрашен вид.
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В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 20 индивида. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване(добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.
- А154 Голяма бекасина (Gallinago media)

Птица от семейство Бекасови (Scolopacidae). Много по-рядка от средната бекасина. Среща се
само при миграции в ливади, пасища, мочурища и разливи. Почти застрашен вид.

В Стандартния формуляр на ЗЗ BG0002006 Рибарници Орсоя е отчетено, че гнездовият
комплекс на вида в ЗЗ е представен с 1 индивид. Числеността му, съотнесена с числеността
върху цялата територия на страната, е оценена с (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване
(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и
възможностите за възстановяване, са оценени с (В) – добро опазване (добре запазени
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на
гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (С) – неизолирани двойки в широк обхват на
разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) –
значима стойност.

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на
елементите на проекта за ОУП върху предмета и целите на опазване на
защитените зони.

5.1. Описание и анализ на въздействието на ОУП за Община Лом върху типовете
природни местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони, степен на
въздействие

Оценката на вероятността и степента на въздействие на Общият устройствен план на община
Лом върху предмета и целите на опазване на защитените зони се базира на сравнителния
анализ на съществуващото биологично разнообразие на територията на общината и
предвидените цели на опазване в потенциалните защитени зони.
ОУП на община Лом определя териториалния обхват на предвидените терени за
производствени територии, вилни зони, зони за спорт и атракции и др.

Предвижданията на ОУП променят структурата на баланса на територията, но при
максимално запазване на съществуващото състояние на околната среда и без да навлизат в
границите на защитените зони.
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За оценка на степента на въздействие на елементите на ОУП върху местообитанията и
видовете предмет на опазване в защитените зони е използвана 10-степенна скала на оценка,
която позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно въздействие,
спрямо стандартните показатели за оценка на степента на въздействие. Степените на
използваната скала на оценка са представени по – долу в Таблица №5.1 и Таблица № 5.2.
Таблица № 5.1

Степен
0
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Матрица за оценка степента на въздействие
Критерии
Реализацията на проекта не оказва въздействие.
Реализацията на проекта има незначително до много слабо отрицателно въздействие.
Реализацията на проекта може да предизвика временни отрицателни въздействия. Тук
могат да се отнесат и въздействията с изцяло обратим характер непосредствено след
преустановяването им.
Реализацията на проекта може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия.
Тук могат да се отнесат и обратимите въздействие в по – дългосрочен план след
преустановяването им.
Реализацията на проекта може да предизвика вторични отрицателни въздействия. Тук
могат да се отнесат и средносрочните въздействия с период между 1 и 2 г, които при
прилагане на стандартни превантивни мерки са в приемливи граници. Въздействията са
до голяма степен обратими и без прилагане на специални възстановителни мероприятия.
Реализацията на проекта може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия.
Тук могат да се отнесат и дългосрочните въздействия с период над 2 г., които при
прилагане на допълнително препоръчани превантивни и смекчаващи мерки са в
приемливи граници. Въздействията са частично обратими без прилагане на специални
възстановителни мероприятия.
Реализацията на проекта може да предизвика синергични въздействия. Тук могат да се
отнесат и дългосрочните въздействия с период над 2 г, които при прилагане на
допълнително препоръчани ограничителни мерки са допустими. Въздействията, без
специални възстановителни мероприятия са слабо обратими.
Реализацията на проекта може да предизвика вторични, кумулативни, синергични
отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез
смекчаващи/компенсиращи мерки.
Реализацията на проекта може да предизвиква значителни, вторични, кумулативни,
синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез
смекчаващи/компенсиращи мерки.
Реализацията
на
проекта
предизвиква
значителни,
средносрочни
или
дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде
премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки.
Реализацията на проекта предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно
въздействие.
Въздействието
не
може
да
бъде
премахнато
чрез
смекчаващи/компенсиращи мерки.

При прилагането на изнесената по – горе матрица могат да бъдат диференцирани 5 прага на
въздействие:
Степен
0
От 1 до 3
От 4 до 6
От 7 до 9

Критерии

Таблица № 5.2

Реализацията на проекта не оказва въздействие.
Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки
освен спазване на най-добрите практики при строителството и експлоатацията;
Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други
фактори и да се препоръчат мерки за намаляване, ограничаване или премахване;
Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на
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алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки.
Реализацията на проекта предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно
въздействие, което не може да бъде премахнато или сведено до допустимо чрез
смекчаващи/компенсаторни мерки. При тази степен на въздействие се прилага нулевата
алтернатива.

5.1.1 Очаквани влияния и степен на въздействие върху местообитанията, предмет на
опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”,
BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно Линево”

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир. 92/43/ЕИО)
в BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”, BG0000519
„Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно Линево на ОУП на община Лом се основава на
влиянието върху всеки от критериите за Благоприятен природозащитен (консервационен)
статус – площ на местообитанията в съответната зона (където има специфични по-малки по
площ, но важни местообитания се отчитат отделно), качество на местообитанията
(структурни и функционални параметри), бъдещи перспективи (заплахи и влияния), отделно
се отчитат и други структурни и функционални параметри, като общата функционална роля
на съответната зона за свързаността на мрежата – географска свързаност. Съгласно
дефиницията за ,,Благоприятен консервационен статус” определена с Член 1(д) на
Директивата за хабитатите (92/43/ЕИО), консервационния статус на едно природно
местообитание се счита за ,,благоприятен”, ако:
1.1 неговото естествено разпространение (ареал), както и площите, които то покрива в
границите на това разпространение, са постоянни или се разширяват, и
1.2 съществуват необходимите структура и функции за дългосрочното му поддържане и е
вероятно да продължат да съществуват в обозримо бъдеще, и
1.3 консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в съответствие с
определението за консервационен статус на вид.
В случая, на база направената характеристика на разпространените растителни съобщества в
района на общината и предвид характеристиките на ОУП, в резултат от цялостната му
реализация не се очаква пряка загуба и фрагментация на местообитанията, които са предмет
на опазване в защитените зони. Не могат да се очакват и съществени косвени въздействия.

Оценката на влиянието и въздействието от реализацията на ОУП върху всички
природни местообитания, включени в предмета на опазване на ЗЗ BG0000182 „Орсоя”,
BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”, BG0000519 „Моминбродско блато” и
BG0000526 „Долно Линево” е представена в следната таблица:

Таблица № 5.3
Очаквано въздействие върху местообитанията, предмет на опазване в BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”,
BG0000503 „Река Лом”, BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно Линево
Начин на
Вид на
Критерий, по който се
Времетраене
Продължителност
въздействие
въздействието
въздейства
Хабитат
Кум.
Загуба
(код)
Времен
Краткот Средно Дълго ефект
Каче- Перспе
Пряко Непряко
Постоянно
Отр. Полож. на площ
но
райно трайно трайно
ство
ктиви
(%)
Очаквано въздействие върху местообитанията, предмет на опазване в BG0000182 „Орсоя”
2340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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3150
3260
3270
6430
91F0
91E0*

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Очаквано въздействие върху местообитанията, предмет на опазване в BG0000199 „Цибър”
1530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91E0*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Очаквано въздействие върху местообитанията, предмет на опазване в BG0000503 „Река Лом”
3140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91MO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91ZO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91E0*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Очаквано въздействие върху местообитанията, предмет на опазване в BG0000519 „Mоминбродско блато”
3150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Очаквано въздействие върху местообитанията, предмет на опазване в BG0000526 „Долно Линево”
6250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.1.2 Очаквани влияния и степен на въздействие върху ихтиофауната, предмет на
опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”,
BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно Линево”

Новопроектираните устройствени зони не засягат потенциални или ефективно заети
местообитания на видовете риби, предмет на опазване в защитените зони.
Реализацията на разглеждания ОУПО не е свързана със заустване на непречистени
отпадъчни води. При спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците, не
се очаква въздействие от реализацията на ОУПО върху местообитанията и популацията на
видовете риби, предмет на опазване в защитените зони.
Обобщеното въздействие върху рибите, включени в предмета на опазване, съгласно
матрицата за оценка на степента на въздействие, представена в Таблица № 5.4, е както
следва:

Таблица № 5.4
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО, предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”
Вид
Оценка за степента на въздействие
Малка вретенарка
Zingel streber
0
Липсва въздействие.
Голяма вретенарка
Zingel zingel
0
Липсва въздействие.
Распер
Aspius aspius
0
Липсва въздействие.
Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus)
0
Липсва въздействие.
Белопера кротушка
Gobio albipinnatus
0
Липсва въздействие.
Обикновен щипок
Cobitis taenia
0
Липсва въздействие.
Украинска минога
Eudontomyzon mariae
0
Липсва въздействие.
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Високотел бибан
Gymnocephalus baloni
0
Липсва въздействие.
Ивичест бибан
Gymnocephalus schraetzer
0
Липсва въздействие.
Виюн
Misgurnus fossilis
0
Липсва въздействие.
Голям щипок
Cobitis elongata
0
Липсва въздействие.
Балкански щипок
Sabanejewia aurata
0
Липсва въздействие.
Alosa immaculata
0
Липсва въздействие.
Карагьоз
Сабица
Pelecus cultratus
0
Липсва въздействие.
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО, предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 „Цибър”
Вид
Оценка за степента на въздействие
Малка вретенарка
Zingel streber
0
Липсва въздействие.
Голяма вретенарка
Zingel zingel
0
Липсва въздействие.
Черна (балканска) мряна
Barbus meridionalis
0
Липсва въздействие.
Распер
Aspius aspius
0
Липсва въздействие.
Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus)
0
Липсва въздействие.
Балканска кротушка
Gobio kessleri
0
Липсва въздействие.
Голям щипок
Cobitis elongata
0
Липсва въздействие.
Балкански щипок
Sabanejewia aurata
0
Липсва въздействие.
Alosa immaculata
0
Липсва въздействие.
Карагьоз
Белопера кротушка
Gobio albipinnatus
0
Липсва въздействие.
Обикновен щипок
Cobitis taenia
0
Липсва въздействие.
Украинска минога
Eudontomyzon mariae
0
Липсва въздействие.
Високотел бибан
Gymnocephalus baloni
0
Липсва въздействие.
Ивичест бибан
Gymnocephalus schraetzer
0
Липсва въздействие.
Виюн
Misgurnus fossilis
0
Липсва въздействие.
Сабица
Pelecus cultratus
0
Липсва въздействие.
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО, предмет на опазване в ЗЗ BG0000203 „Река Лом”
Вид
Оценка за степента на въздействие
Балканска кротушка
Gobio uranoscopus
0
Липсва въздействие.
Балканска кротушка
Gobio kessleri
0
Липсва въздействие.
Балкански щипок
Sabanejewia aurata
0
Липсва въздействие.
Белопера кротушка
Gobio albipinnatus
0
Липсва въздействие.
Черна (балканска) мряна
Barbus meridionalis
0
Липсва въздействие.
Распер
Aspius aspius
0
Липсва въздействие.
Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus)
0
Липсва въздействие.
Обикновен щипок
Cobitis taenia
0
Липсва въздействие.
Ивичест бибан
Gymnocephalus schraetzer
0
Липсва въздействие.
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО, предмет на опазване в ЗЗ BG0000519
„Моминбродско блато”
Вид
Оценка за степента на въздействие
Распер
Aspius aspius
0
Липсва въздействие.
Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus)
0
Липсва въздействие.
Черна (балканска) мряна
Barbus meridionalis
0
Липсва въздействие.
Виюн
Misgurnus fossilis
0
Липсва въздействие.
Обикновен щипок
Cobitis taenia
0
Липсва въздействие.

5.1.3 Очаквани влияния и степен на въздействие върху херпетофауната, предмет на
опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”,
BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно Линево”

Като цяло не се очаква значително негативно въздействие, което да доведе до промяна на ПС
на видовете в рамките на ЗЗ. Реализацията на разглеждания ОУП не е свързана със
заустването на непречистени отпадъчни води. При спазване на нормативните изисквания за
третиране на отпадъците, не се очаква въздействие от реализацията на ОУП върху
местообитанията и популацията на видовете земноводни, предмет на опазване в защитените
зони.
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Обобщеното въздействие върху видовете земноводни, предмет на опазване в защитените
зони, съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие, е както следва:

Таблица № 5.5
Вид
Оценка за степента на въздействие
ЗЕМНОВОДНИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”
Червенокоремна бумка
Bombina bombina
0 Липсва въздействие
Добруджански тритон
Triturus dobrogicus
0 Липсва въздействие
ЗЕМНОВОДНИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 „Цибър”
Червенокоремна бумка
Bombina bombina
0 Липсва въздействие
Добруджански тритон
Triturus dobrogicus
0 Липсва въздействие
ЗЕМНОВОДНИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 „Река Лом”
Червенокоремна бумка
Bombina bombina
0 Липсва въздействие
Добруджански тритон
Triturus dobrogicus
0 Липсва въздействие
ЗЕМНОВОДНИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато”
Червенокоремна бумка
Bombina bombina
0 Липсва въздействие
Добруджански тритон
Triturus dobrogicus
0 Липсва въздействие
ЗЕМНОВОДНИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000526 „Долно Линево”
Червенокоремна бумка
Bombina bombina
0 Липсва въздействие
Добруджански тритон
Triturus dobrogicus
0 Липсва въздействие

Не се очаква значимо въздействие от реализацията на ОУП върху местообитанията и
популацията на видовете влечуги, предмет на опазване в защитените зони. Възможна е
проява ва въздействие върху вида Ивичест смок (E. quatuorlineata) в границите на ЗЗ „Долно
Линево“ поради реализацията на пътната връзка. Въздействието е свързано с
предполагаемото нарастване на интензивността на ползване на пътя, но е в ниска степен т.к.
пътят е съществуващ и се ползва и в момента.
Очакват се косвени въздействия, но в степен, която няма да доведе до промяна на ПС на
видовете влечуги в рамките на ЗЗ или да се получи фрагментация на потенциални
местообитания.
Обобщената оценка на въздействието върху влечугите, предмет на опазване в защитените
зони, съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие, е както следва:

Таблица № 5.6
Вид
Оценка за степента на въздействие
ВЛЕЧУГИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”
Обикновена блатна костенурка
Emys orbicularis
0
Липсва въздействие
ВЛЕЧУГИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 „Цибър”
Обикновена блатна костенурка
Emys orbicularis
0
Липсва въздействие
Шипоопашата костенурка
Testudo hermanni
0
Липсва въздействие
ВЛЕЧУГИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 „Река Лом”
Обикновена блатна костенурка
Emys orbicularis
0
Липсва въздействие
Шипоопашата костенурка
Testudo hermanni
0
Липсва въздействие
Ивичест смок
E. quatuorlineata
0
Липсва въздействие
ВЛЕЧУГИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато”
Обикновена блатна костенурка
Emys orbicularis
0
Липсва въздействие
ВЛЕЧУГИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000526 „Долно Линево”
Ивичест смок
E. quatuorlineata
Дейността има много слабо отрицателно
1
въздействие.
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5.1.4 Очаквани влияния и степен на въздействие върху бозайниците, предмет на
опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”,
BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно Линево”
Бозайници (без прилепи):

Реализацията на предвижданията на плана не е свързана с реализация на устройствени зони,
които засягат територията на защитените зони. Не се предвиждат и зони в съседство, които
да увеличат антропогенния натиск, респективно да причинят косвено въздействие върху
видовете бозайници, предмет на опазване в защитените зони.

Обобщеното въздействие върху бозайниците (без прилепи), включени в предмета на
опазване на защитените зони, съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие,
съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие, е както следва:
Таблица № 5.7
БОЗАЙНИЦИ (без прилепи), предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”
Вид
Оценка за степента на въздействие
Видра
L. lutra
0
Липсва въздействие
Добруджански среден хомяк
M. newtoni
0
Липсва въздействие
Лалугер
S. citellus
0
Липсва въздействие
БОЗАЙНИЦИ (без прилепи), предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 „Цибър”
Видра
L. lutra
0
Липсва въздействие
Добруджански среден хомяк
M. newtoni
0
Липсва въздействие
Лалугер
S. citellus
0
Липсва въздействие
БОЗАЙНИЦИ (без прилепи), предмет на опазване в ЗЗ BG0000203 „Река Лом”
Видра
L. lutra
0
Липсва въздействие
Добруджански среден хомяк
M. newtoni
0
Липсва въздействие
Лалугер
S. citellus
0
Липсва въздействие
Европейски вълк
C. lupus
0
Липсва въздействие
БОЗАЙНИЦИ (без прилепи), предмет на опазване в ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато”
Видра
L. lutra
0
Липсва въздействие
Добруджански среден хомяк
M. newtoni
0
Липсва въздействие
БОЗАЙНИЦИ (без прилепи), предмет на опазване в ЗЗ BG0000526 „Долно Линево”
Добруджански среден хомяк
M. newtoni
0
Липсва въздействие

Прилепи:
По отношение видовете прилепи, предмет на опазване по Приложение II на Директива
92/43/ЕИО, може да се каже, че в обхвата на новопроектираните устройствени зони видовете
е много малко вероятно да се срещнат при ловуване. Не се засягат летни или зимни
убежища, както и ефективно заети местообитания, тъй като такива отсъстват в обхвата на
новопроектираните устройствени зони. Реализирането на дейности в тях няма да доведе до
трайна промяна на естествените характеристики и общата площ на потенциалните ловни
местообитания на вида в ЗЗ. Дейностите в устройствените зони не засягат убежища и са без
пряко въздействие върху индивидите. Устройствените зони в плана не могат да бъдат
считани за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на местообитанията.
Пространствената фрагментация е с незначително въздействие и няма да предизвика
структурни промени в популацията. Не се прекъсват трайно характерни ландшафтни
елементи, използвани от видовете прилепи по време на миграции в зоните.
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5.1.5 Очаквани влияния и степен на въздействие върху безгръбначните животни,
предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река
Лом”, BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно Линево”
Клас Ракообразни (Crustacea):
Новопроектираните устройствени зони в ОУП не са определени като потенциални
местообитания на видовете ракообразни, предмет на опазване в ЗЗ.
Реализацията на разглеждания ОУП не е свързана със заустване на непречистени отпадъчни
води. При спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците, не се очаква
въздействие от реализацията на ОУП върху местообитанията и популацията на бисерната
мида в ЗЗ.
Клас Насекоми (Insecta):

Новопроектираните УЗ в ОУП не попадат в потенциални местообитания на видовете
безгръбначни животни, в частност насекоми, предмет на опазване в зоните. Не се очаква
значително негативно въздействие върху безгръбначните, предмет на опазване на
защитените зони, което да доведе до промяна на ПС на видовете и фрагментация на
потенциални местообитания.
Обобщената оценка на въздействието върху безгръбначните животни, предмет на опазване в
защитените зони, съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие, е както следва:

Таблица № 5.8
БЕЗГРЪБНАЧНИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река
Лом”, BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно Линево”
Вид
Оценка за степента на въздействие
БЕЗГРЪБНАЧНИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”
Бръмбар рогач
Lucanus cervus
0
Липсва въздействие
БЕЗГРЪБНАЧНИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 „Цибър”
Бръмбар рогач
Lucanus cervus
0
Липсва въздействие
Алпийска розалиа
Rosalia alpina
0
Липсва въздействие
БЕЗГРЪБНАЧНИ, предмет на опазване в BG0000503„Река Лом”
Обикновен сечко
Cerambyx cerdo
0
Липсва въздействие
Бръмбар рогач
Lucanus cervus
0
Липсва въздействие
Буков сечко
Morimus funereus
0
Липсва въздействие
Алпийска розалиа
Rosalia alpina
0
Липсва въздействие
Ивичест теодоксус
T. transversalis
0
Липсва въздействие

5.1.6 Очаквани влияния и степен на въздействие върху растенията, предмет на
опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”,
BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно Линево”
В стандартните формуляри на защитените зони няма описани видове растения, които да
подлежат на специална защита.
5.1.7. Очаквани влияния и степен на въздействие върху птиците, предмет на опазване
в ЗЗ BG0002006 „Рибарници Орсоя” и BG0002104 „Цибърско блато”
По данни от доклада за Есенна миграция през 2011г. за ЗЗ BG0002006 „Рибарници Орсоя“, в
района на наблюдателната точка при с. Сливата са установени 73 вида птици, от които 60
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вида с характер на мигриращи птици. Сред тях са двата вида щъркели, 17 вида грабливи
птици, брегова лястовица и пчелояд. Реещите се видове птици са общо 19 вида. Сред
мигриращите видове птици е установен 1 световно застрашен вид – вечерната ветрушка
/Falco vespertinus/. В района около наблюдателната точка Сливата не са наблюдавани
нощуващи щъркели или грабливи птици.

Съгласно Докладът за есенна миграция районът на наблюдателна точка Сливата се определя
като място с ниско интензивна миграция на птиците. През деня през района са установени да
мигрират общо 16046 птици, от които 972 са реещи се птици: 606 щъркели и 366 грабливи
птици.
Характерът на миграцията се определя основно от характера на миграцията на нереещите се
птици. Повечето птици през деня летят на височина под 200м., а през нощта – над 500 м.
Повечето от нощните мигранти, летящи на височина над 500 м осъществяват локални
придвижвания.

Видно от фигурите по-горе ОУП не съдържа устройствени решения, разположени в близост
до ЗЗ „Рибарници Орсоя“, освен да придаде устройствен статут на вече съществуващи
урбанизирани територии, което означава, че не се очаква пряко въздействие върху
популациите и местообитанията на видовете птици, предмет на опазване. Възможни са
незначителни косвени въздействия съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие,
представени в таблицата по-долу.
ОУП не съдържа и устройствени решения, разположени в близост до ЗЗ „Цибърско блато“
което означава, че не се очаква пряко или косвено въздействие върху популациите и
местообитанията на видовете птици, предмет на опазване.
Обобщената оценка на въздействието върху птиците, предмет на опазване в защитените
зони, съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие, е както следва:
Таблица № 5.10

ПТИЦИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0002006 „Рибарници Орсоя”
Вид
Оценка за степента на въздействие
Дейността има много слабо отрицателно
Горска чучулига
Lullula arborea
1
въздействие.
Ливаден дърдавец
Crex crex
0
Липсва въздействие.
Дейността има много слабо отрицателно
Червеногърба сврачка
Lanius collurio
1
въздействие.
Скален орел
Aquila chrysaetos
0
Липсва въздействие
Дейността има много слабо отрицателно
Земеродно рибарче
Alcedo atthis Linnaeus
1
въздействие.
Дейността има много слабо отрицателно
Късопръст ястреб
Accipiter brevipes
1
въздействие.
Голям корморан
Phalacrocorax carbo
0
Липсва въздействие
Дейността има много слабо отрицателно
Черночела сврачка
Lanius minor
1
въздействие.
Дейността има много слабо отрицателно
Тръстиков блатар
Circus aeruginosus
1
въздействие.
Дейността има много слабо отрицателно
Полски блатар
Circus cyaneus Linnaeus
1
въздействие.
Голяма бяла чапла
Egretta alba
0
Липсва въздействие
Малка бяла чапла
Egretta garzetta
0
Липсва въздействие
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Ръждива чапла
Нощна чапла

Липсва въздействие
Липсва въздействие
Дейността има много слабо отрицателно
Ливаден блатар
Circus pygargus Linnaeus
1
въздействие.
Дейността има много слабо отрицателно
Бял щъркел
Ciconia ciconia
1
въздействие.
Черен щъркел
Ciconia nigra
0
Липсва въздействие
Бял ангъч
Tadorna tadorna
0
Липсва въздействие
Голям горски водобегач
Tringa ochropus
0
Липсва въздействие
Малък горски водобегач
Tringa glareolа
0
Липсва въздействие
Дейността има много слабо отрицателно
Обикновен пчелояд
Merops apiaster
1
въздействие.
Дейността има много слабо отрицателно
Белоопашат мишелов
Buteo rufinus
1
въздействие.
Черна рибарка
Chlidonias niger
0
Липсва въздействие
Белобуза рибарка
Chlidonias hybridus
0
Липсва въздействие
Белочела рибарка
Sterna albifrons ridus
Липсва въздействие
Речна рибарка
Sterna hirundo
0
Липсва въздействие
Каспийска рибарка
Sterna caspia
0
Липсва въздействие
Бойник
Philomachus pugnax
0
Липсва въздействие
Малка чайка
Larus minutus
0
Липсва въздействие
Белоока потапница
Aythya nyroca
0
Липсва въздействие
Бяла лопатарка
Platalea leucorodia
0
Липсва въздействие
Кокилобегач
Himantopus himantopus
0
Липсва въздействие
Голям воден бик
Botaurus stellaris
0
Липсва въздействие
Малък воден бик
Ixobrychus minutus
0
Липсва въздействие
Дейността има много слабо отрицателно
Вечерна ветрушка
Falco vespertinus
1
въздействие.
Белоопашат морски орел
Haliaetus albicilla
0
Липсва въздействие
Голяма белочела гъска
Аnser albifrons
0
Липсва въздействие
Дългоклюна чайка
Larus genei
0
Липсва въздействие
Голяма бекасина
Gallinago media
0
Липсва въздействие
Дебелоклюна чучулига
Melanocorypha calandra
0
Липсва въздействие
Златистопер дъждосвирец
Pluvialis apricaria
0
Липсва въздействие
Сирийски пъстър кълвач
Dendrocopos syriacus
0
Липсва въздействие
Черногуш гмуркач
Gavia arctica
0
Липсва въздействие
Гривеста чапла
Ardeola ralloides
0
Липсва въздействие
Дейността има много слабо отрицателно
Синявица
Coracias garrulus
1
въздействие.
Блестящ ибис
Plegadis falcinellus
0
Липсва въздействие
Малък корморан
Phalacrocorax pygmeus
0
Липсва въздействие
Бяла лопатарка
Platalea leucorodia
0
Липсва въздействие
Орел рибар
Pandion haliaetus
0
Липсва въздействие
Средна пъструшка
Porzana parva
0
Липсва въздействие
ПТИЦИ, предмет на опазване в ЗЗ BG0002104 „Цибърско блато”
Голям воден бик
Botaurus stellaris
0
Липсва въздействие
Малък воден бик
Ixobrychus minutus
0
Липсва въздействие
Белобуза рибарка
Chlidonias hybridus
0
Липсва въздействие
Ръждива чапла
Ardeola purpurea
0
Липсва въздействие
Белоока потапница
Aythya nyroca
0
Липсва въздействие
Обикновена калугерица
Vanellus vanellus
0
Липсва въздействие
Зеленоножка
Gallinula chloropus
0
Липсва въздействие
Речна чайка
Larus ridibundus
0
Липсва въздействие
Крещалец
Rallus aquaticus
0
Липсва въздействие
Ardeola purpurea
Nycticorax nycticorax

0
0

По принцип, увеличението на застроената площ в обхвата на ОУП, както и в други такива
случаи, ще доведе до известно увеличаване на обитаващите населени места и други
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застроени площи видове птици, докато индивидите на избягващите селищната среда видове
ще се изтеглят извън засегнатите площи.
В застроените терени ще протече процес на увеличаване количествата на индивидите на
видовете, които нормално се размножават в населени места – най-вече на т. нар. завършени
(пълни) и развити синурбанисти – домашно врабче, селска лястовица, полудив гълъб,
гугутка, бял щъркел, полско врабче, градска лястовица, кадънка, зеленика, обикновен скорец,
голям синигер, син синигер, сива врана, сврака, чавка, обикновена кукумявка и др., като
индивиди на една част от тези видове ще бъдат привлечени от новия сграден фонд, а друга
част – от внесената при озеленяването на застроените площи.
В крайна сметка, като цяло върху територията на общината, фауната ще претърпи известна
промяна от сегашното си състояние към по-селитебен (селищен) тип, но само в количествено
отношение, т. е. с известно и то пропорционално на големината на обхванатите площи
увеличение на количеството на селитебния фаунистичен компонент като цяло, което е
съпътстващо в такива случаи и непредотвратимо като явление.
По отношение на ЗЗ, от направения анализ дотук се вижда, че реализацията на
предвижданията на ОУП не засяга в негативен план приоритетните видове птици. След
приключване на строителството предвидено за някои от устройствените територии (извън
ЗЗ) и след извършването на съответните озеленителни мероприятия, вкл. покрай
съществуващите пътища, ще се подобрят местата за гнездене и съответно има вероятност да
се увеличи броят на гнездящите двойки на видовете, понасящи човешко присъствие и
гнездящи в дървесната и храстова растителност.
Заключение: Реализацията на ОУП не се очаква да окаже негативно въздействие на
орнитофауната в този район на страната и на видовете предмет на опазване в ЗЗ. Не се
очаква новопроектираните устройствени зони и режими да предизвикат структурни промени
в популациите им, както и да са непреодолима пречка при полета им, тъй като не
представляват бариера при използване на потенциалните местообитания от птиците при
миграциите, при ловуване и търсене на храна.
5.2. Описание и анализ на въздействието на ОУП върху целостта на защитените
зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на
местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на
видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по
време на реализацията, така и при експлоатацията на елементите на
разглеждания ОУПО
5.2.1 Защитени зони BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”,
BG0000519 „Моминбродско блато” и BG0000526 „Долно Линево” по Директивата за
местообитанията
Структура
Въздействие върху структурата на ЗЗ от новите устройствени зони няма.
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Функции и природозащитни цели
Новите устройствени зони, предвидени с предварителния проект на ОУП, не се очаква да
нарушат функциите и природозащитните цели на защитените зони.
Загуба на местообитания
Не се очаква загуба на местообитания.
Бариерен ефект/Фрагментация
Не се очаква ефект на фрагментация на местообитанията, предмет на опазване в ЗЗ, вкл. и
такива на целеви животински видове, тъй като новопроектираните устройствени зони в
разглеждания ОУП не засягат природни местообитания. Приложен е и устройственият
принцип на „прекъсната урбанизация“, осигуряваща свързаност на природните ареали и похармонично вписване на природните елементи.
Унищожаване и обезпокояване на индивиди
Унищожаване на индивиди е малко вероятно, най-вече в ЗЗ „Долно Линево“. Не се
засягат ефективно заети местообитания. Риск от целенасочено и умишлено унищожаване
на такива индивиди извън пределите на предвижданото застрояване от недобронамерени
лица несъмнено съществува, но той е трудно да бъде овладян.
Нарушаване на видовия състав
Има вероятност от нарушаване на видовия състав в района, което е свързано основно с риск
от инвазия на чужди и нетипични агресивни видове в резултат от интродуциране на такива
при масово озеленяване, най–вече на по-големите УЗ в границите на ОУП. В тази връзка,
към последващото устройствено планиране е необходимо да бъде разработена и реализирана
проектна част „Озеленяване”, като в нея бъде заложено такова да се извършва само с
представители на характерните за страната или геоботаническия район дървесни и храстови
видове, с оглед недопускането на инвазия на чуждоземни и/или нехарактерни за района
храсти и дървета.
Химически промени
Няма да има химически промени в границите на защитените зони, тъй като ОУП не
предвижда в близост до тях да се реализират химически производства или добив на полезни
изкопаеми, които да емитират такива замърсители.
Хидроложки промени
Не се очакват. В границите на новопроектираните устройствени зони в ОУП отсъстват
естествени стоящи повърхностни водни тела (езера, блата, заблатени участъци и др.), т.е.
подходящи влажни площи, които могат да пресъхнат в резултат на строителство. Няма
да има хидроложки изменения, които да доведат до промени в режима на водния отток и
няма да има заустване на непречистени отпадъчни води. Не се предвижда изграждане на
хидротехнически съоръжения.
Геоложки промени
Не се очакват.
106

ДОСВ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ

5.2.2 Защитени зони BG0002006 „Рибарници Орсоя” и BG0002104 „Цибърско блато“ по
Директивата за опазване на дивите птици
Структура
Въздействие върху структурата на ЗЗ от новите устройствени зони няма.

Функции и природозащитни цели
Новите устройствени зони, предвидени с предварителния проект на ОУП, не се очаква да
нарушат функциите и природозащитните цели на защитените зони.
Загуба на местообитания
Не се очаква загуба на местообитания.
Бариерен ефект/Фрагментация
Не се очаква ефект на фрагментация на местообитанията, предмет на опазване в защитената
зона, вкл. и такива на целеви животински видове, тъй като новопроектираните устройствени
зони в разглеждания ОУП не засягат природни местообитания. Приложен е и устройственият
принцип на „прекъсната урбанизация“, осигуряваща свързаност на природните ареали и похармонично вписване на природните елементи.
Унищожаване и обезпокояване на индивиди
При реализацията на предвижданията на ОУП не се очаква да бъдат пряко физически
унищожени видове птици, включени в Приложените № 2 на ЗБР и Приложение I на Дир.
2009/147/ЕС. Риск от целенасочено и умишлено унищожаване на такива индивиди (вкл.
гнезда с яйца или малки) извън пределите на предвижданото застрояване от
недобронамерени жители или посетители на града и околните села несъмнено съществува.
Всички територии, попадащи в плана, ще продължат да се ползват, както досега и по
отношение на птиците, рискът се очаква да се запази близо да настоящето си равнище.
Нарушаване на видовия състав
Има вероятност от нарушаване на видовия състав в района, което е свързано основно с риск
от инвазия на чужди и нетипични агресивни видове в резултат от интродуциране на такива
при масово озеленяване, най–вече на по-големите УЗ в границите на ОУП. В тази връзка,
към последващото устройствено планиране е необходимо да бъде разработена и реализирана
проектна част „Озеленяване”, като в нея бъде заложено такова да се извършва само с
представители на характерните за страната или геоботаническия район дървесни и храстови
видове, с оглед недопускането на инвазия на чуждоземни и/или нехарактерни за района
храсти и дървета.
Химически промени
Няма да има химически промени в границите на защитените зони, тъй като ОУП не
предвижда в близост до тях да се реализират химически производства или добив на полезни
изкопаеми, които да емитират такива замърсители.

107

ДОСВ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОМ

Хидроложки промени
Не се очакват. В границите на новопроектираните устройствени зони в ОУП отсъстват
естествени стоящи повърхностни водни тела (езера, блата, заблатени участъци и др.), т.е.
подходящи влажни площи, които могат да пресъхнат в резултат на строителство. Няма
да има хидроложки изменения, които да доведат до промени в режима на водния отток и
няма да има заустване на непречистени отпадъчни води. Не се предвижда изграждане на
хидротехнически съоръжения.
Геоложки промени
Не се очакват.

6. Предложения
за
смекчаващи
мерки,
предвидени
за
предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на
неблагоприятните въздействия от осъществяване на ППП/ИП
върху защитените зони и определяне на степента им на
въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в
резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки.
6.1 Оценка на възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и
възможно
възстановяване
на
неблагоприятните
въздействия
от
осъществяване на ОУП върху консервационно значимите групи организми и
местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”, BG0000199
„Цибър”, BG0000503 „Река Лом”, BG0000519 „Моминбродско блато”,
BG0000526 „Долно Линево”, BG0002006 „Рибарници Орсоя” и BG0002104
„Цибърско блато”

Възможните мерки и дейности за предотвратяване, смекчаване и възможно възстановяване
на потенциалните неблагоприятни преки и косвени въздействия от осъществяване на ОУП
върху консервационно значимите групи организми и местообитания, предмет на опазване в
ЗЗ BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”, BG0000519
„Моминбродско блато”, BG0000526 „Долно Линево”, BG0002006 „Рибарници Орсоя” и
BG0002104 „Цибърско блато” са представени по-долу.
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№

Мярка за предотвратяване, смекчаване или възможно
възстановяване на негативното въздействие

1.

ППП/ИП произтичащи от предвижданията на ОУП, за които се
изисква провеждане на процедура по реда на глава шеста от
ЗООС (ОВОС или ЕО) и/или по реда на ЗБР, да се одобряват по
реда на съответния специален закон, само след произнасяне с
акт за съгласуване от компетентния орган по околна среда.

За кое природно
местообитание/вид се отнася
мярката
За всички природни
местообитания, видове и техните
местообитания

2. Към отделните планове или проекти, които по – нататък ще се Растителни съобщества в и извън
изготвят за отделните устройствени зони и територии на ОУП в границите на ЗЗ.
проектна част „Озеленяване”, да бъде заложено същото да се
извършва само с представители на характерните за страната или
геоботаническия район дървесни и храстови видове,
включително и по отношение на озеленяването покрай пътната
инфраструктура.
Общинската
управа
да
съблюдава
изпълнението на заложените изисквания и параметри в
проектите при мероприятията по озеленяването и при
неспазването им да налага санкции
3. Предотвратяване унищожаване на целеви видове - преди Видове, предмет на опазване в ЗЗ
започване на строителни работи да се извършва обход и при
наличие на видове от фауната, същите да се преместват на
подходящи места, вкл. преместване на защитени видове растения
4. По време на строителните дейности на отделните обекти в Прилежащо биоразнообразие
съответната устройствена зона на ОУП да не бъдат засягани
пряко по какъвто и да било начин терените, оставащи извън
определените им граници, като се съблюдава в тях да не навлиза
безразборно и строителна техника. За целта да се маркират с
трайни знаци и табели външните регулационни граници на тези
територии и зони

За смекчаване на кое
негативно въздействие се
отнася мярката и/или
ефект от прилагането и.
Минимизиране на
безпокойство, шум,
фрагментация, вкл.
минимизиране
фрагментацията на
биокоридори
Предотвратяване на
разпространението на чужди
инвазивни видове храсти и
дървета в района, които могат
да навлязат и постепенно да
подменят видовата структура
на коренната растителност
характерна за
местообитанията, предмет на
опазване
За избягване на потенциални
преки и косвени негативни
въздействия върху целеви
видове птици
Предотвратяване на ненужни
преки въздействия върху
подходящи местообитания и
местообитания на целеви
видове от фауната.

Таблица № 6.1.1.
Пространствено
местоположение, където
мярката да се прилага
За всички устройствени
територии в границите на ОУП

За всички устройствени зони в
границите на ОУП, за които се
предвижда озеленяване

За устройствени зони в
близост до границите на ЗЗ

Прилежащите терени,
оставащи извън определените
граници на устройствените
зони и територии, които се
обособяват с разглеждания
ОУП.
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5. За новите устройствени зони да се осигури приоритетно Подходящи местообитания на
изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и голяма част от видовете предмет
съоръжения за пречистване на отпадъчните води
на опазване в защитените зони и
всички естествени биотопи на
видове, с които външните
граници на населените места от
ОУП граничат.

Влошаване качеството на
За целия обхват на ОУП.
съседни местообитания, както
в ЗЗ така и извън тях.

6. По време на строителството и експлоатацията на отделните
обекти в обособените устройствени зони и територии с ОУП, да
се спазват стриктно разпоредбите на Закона за управление на
отпадъците и подзаконовите нормативни актове за неговото
прилагане. На нарушителите да се налагат съответните санкции.

За целия обхват на ОУП.
Недопускане на излишно
влошаване качеството на
подходящи естествени
местообитания в прилежащите
терени на устройствените зони

Подходящи местообитания на
голяма част от видовете предмет
на опазване в защитените зони и
всички естествени биотопи на
видове, с които външните
граници на населените места от
ОУП граничат.
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6.2. Предложени компенсиращи мерки по чл. 34 на ЗБР.

По отношение на местообитанията и видовете предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 „Орсоя”,
BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”, BG0000519 „Моминбродско блато”,
BG0000526 „Долно Линево”, BG0002006 „Рибарници Орсоя” и BG0002104 „Цибърско
блато”, при изпълнение на заложените в предната точка смекчаващи мерки, предписването и
изпълнението на компенсиращи такива не се налага.

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното
въздействие върху защитените зони, включително нулева
алтернатива.
7.1 Алтернативи по териториалния обхват на ОУП.

Алтернативи по териториалния обхват на ОУП не съществуват и не са разглеждани,
единствената алтернатива на разглеждания териториален обхват на плана е нулевата.
7.2 Алтернативи по местоположение на отделните компоненти на ОУП.

7.1.1 Предложени алтернативи за местоположение на отделните компоненти от
проектантите, изготвили ОУП.
ОУП е изработен в съответствие със Задание от възложителя, Община Лом, като с него се
обособяват следните типове устройствени зони /чл. 107 от ЗУТ/:
- жилищни територии;
- производствено- складови територии;
- територии за паркове и градини, територии за спорт и забавления;
- територии за обществено обслужване;
- територии с обекти на културно- историческо наследство;
- територии за курортно –туристическо и вилно строителство;
- територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
- земеделски територии;
- горски територии;
- територии за природозащита;
- нарушени територии за възстановяване;
- територии със специално, с друго или със смесено предназначение;
Варианти по отношение на това разположение не се разглеждат, т.к., както е казано по-горе
проектите на ОУП не съдържат алтернативи.

7.1.2 Предлагана алтернатива от колектива от експерти изготвил оценката за
степента на въздействие (ОС) върху ЗЗ BG0000182 „Орсоя”, BG0000199 „Цибър”,
BG0000503 „Река Лом”, BG0000519 „Моминбродско блато”, BG0000526 „Долно
Линево”, BG0002006 „Рибарници Орсоя” и BG0002104 „Цибърско блато”
Към настоящия момент не се налага предлагане на алтернативи по отношение на
разположението на отделните устройствени територии и зони предвиждани с ОУП. Такава
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необходимост може да възникне едва на следващия етап на планиране, свързано с
прилагането на ОУП.
7.3 Нулева алтернатива.
Според т. 8 на допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта на
планове и програми с целите на опазване на защитените зони, ,,нулевата алтернатива” е
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите когато
инвестиционните намерения, които се прилагат, не могат да бъдат осъществени. Нулевата
алтернатива, т.е. неосъществяването на ОУП, няма да предизвика каквото и да било
неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда извън съществуващото
от други фактори в момента в защитените зони. Тази алтернатива е изцяло съвместима с
целите и предмета на опазването им.
Развитието на територията на общината без прилагане на ОУП не може да се приеме като нулева алтернатива, защото това би означавало неизпълнение на изискванията на ЗУТ както и
общината да се лиши от един важен и законово регламентиран инструмент за управление на
социално-икономическото й развитие и благоустрояване на селищната и природната й среда.

8. Картен материал с местоположението на всички елементи на ОУП
спрямо защитените зони и техните елементи.
Картен материал с местоположението на опорния план и елементите на ОУП, фаза
Предварителен проект спрямо защитените зони и техните елементи е даден в електронен
вариант като отделни приложения към оценката за степента на въздействие.

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно
критериите по чл. 22.

При съобразяване на всички смекчаващи и превантивни мерки, предвидени по законов и
нормативен ред, както и тези от настоящия доклад, ще се гарантира недопускане на
негативно действащите фактори върху целите и предмета на опазване на ЗЗ BG0000182
„Oрсоя”, BG0000199 „Цибър”, BG0000503 „Река Лом”, BG0000519 „Моминбродско
блато”, BG0000526 „Долно Линево”, BG0002006 „Рибарници Орсоя” и BG0002104
„Цибърско блато”, като при това положение реализацията на разглеждания ОУП на този
етап на планиране ще бъде съвместимо с тях.

Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително
доказателства за това предложение за конкретни компенсиращи
мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на
опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден
от реализирането на плана, програмата и проекта, и че не е налице
друго алтернативно решение.
10.

Предвид направеното по-горе заключение, реализацията на разглеждания ОУП ще бъде
съвместимо с предмета и целите на опазване в защитените зони, не е необходимо да се
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разглеждат изключения по чл. 33 (1) от Закона за биологичното разнообразие и да се
посочват компенсиращи мерки по чл. 34 от същия закон.
11. Информация за използваните методи на изследване, включително

времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и
оценка на въздействието, източници на информация, трудности при
събиране на необходимата информация.

Използвани са флористични, геоботанически и екосистемни методи за оценка на
съвременното състояние и прогноза за измененията на флората, фауната и типовете
местообитания. При разработването на Доклада за оценка степента на въздействие са
използвани стандартните методи за полеви изследвания, прилагани за определяне на видовия
състав при висшите растения и гръбначните животни.
Оценката за степента на въздействие и прогнозата за бъдещи изменения е направена на
базата на резултатите от:
• Теренните проучвания - оглед на местата определени за устройствени зони, наблюдение
за птици, обхождане на трансекти за гнезда на птици, наличие на земноводни и влечуги и
защитени растения. Огледи са проведени през периода март-април 2018г.;
• Проучване на съществуващата научна информация – „Червена книга на България,
„Орнитологично важните места в България и Натура 2000, „Атлас на гнездещите птици в
България;

• Резултатите от докладите от проучванията по проект на МОСВ: „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I;

• Изискванията на основните нормативни документи, свързани с природозащитното
законодателство: Инструкция за оценка на защитени зони по чл.7 ал. 3 във връзка с чл. 6 ал.
1 т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие;
• Стандартни формуляри за набиране на данни за защитените зони; Заповеди за обявяване
на защитените зони;

При проучванията на фауната в района са използвани и данните от следните литературни
източници: Бигон и др. (1989а,б), Ботев & Пешев (1985), Бешков & Нанев (2002),
Костадинова (1997, 2002), Нанкинов (2000), Нанкинов и др. (1997), Наумов & Станчев
(2004), Петров (1990), Симеонов § Мичев (1991), Симеонов и др. (1990), Костадинова &
Михайлов (2002), резултатите от докладите от проучванията по проект на МОСВ:
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I.
При изследване на растителния свят в границите на устройствените зони е използван
маршрутният и полустационарен метод за визуално наблюдение. Определянето на видовете е
извършено по Флора на Република България, том 1-10 (Йорданов, 1963- 1979; Велчев, 19821989, Кожухаров, 1995) и по Определител на висшите растения в България (Кожухаров,
1992) и по Определител на растенията в България (Делипавлов и Чешмеджиев, 2003).
Определянето на местообитанията е според Ръководството за определяне на местообитания
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от европейска значимост в България (Кавръкова, Димова, Димитров, Цонев & Белев, 2005).

За определяне на земноводните и влечугите е ползван Определител на земноводните и
влечугите в България. София, Зелени Балкани, 2007г.

При определяне на засегнатите площи е работено в среда на Географски информационни
системи.
Методи за прогноза и оценка на въздействието

Оценките са извършени въз основа на нормативната база по българското екологично
законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на околната среда, Закона
за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и произтичащите от тях
нормативни документи. Методиката за оценка се основава на изискванията на Наредба за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, като в
детайлите са следвани изискванията на методичното ръководство на Европейската комисия
за Оценка на планове и проекти, значително засягащи Натура 2000 места.
При прогнозите и оценките на въздействието е ползван многогодишния практически опит,
натрупан при проучването и мониторинга на, защитени територии, на редки, застрашени и
защитени видове в България.

При определяне на параметрите, според които се оценява въздействието върху видовете, са
използвани резултати от теренните наблюдения, резултатите от докладите по „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”,
както и литературни данни. Взети са предвид и методическите указания в „Оценка на
планове и проекти значително засягащи НАТУРА 2000 места, Методическо ръководство по
разпоредбите на чл. 6 (3) и чл. (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО".

За определяне представителността на природните местообитания в планираните
устройствени зони и оценяване на въздействието е използвано Ръководство за определяне на
местообитания от Европейска значимост в България (2005), резултатите от докладите по
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I” и Ръководство за определяне и установяване на благоприятния
природозащитен статус на видове и местообитания от Директива 92/43/ЕИО (Зингстра и др.
2009). Приложени са критериите описани в Ръководството за оценка на благоприятното
природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по НАТУРА
2000 в България (2009) . Взети са под внимание консервационната стойност на хабитатите
съгласно Закона за биологичното разнообразие (2002), респ. съгласно Директива 92/43/ЕЕС.
За оценка и прогноза на въздействието върху компонентите на природната среда и
възможността за преки и косвени въздействия върху местообитания са използвани главно
методиките упоменати в "Справочник на съществуващите методи за оценка и прогноза на
въздействието върху околната среда", издание на МОСВ, 1997 год.

За оценка и прогноза на въздействието върху земноводни и влечуги е използвана базата
данни от „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I и чрез използване на ГИС-софтуер.
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За оценка състоянието на бозайната фауна са използвани преки теренни наблюдения и
литературни източници. Оценките са извършени въз основа на нормативната база по
българското екологично законодателство, адаптирано с европейското. Ползвани са и
„Червена книга на България”, Натура формулярите на защитените зони, наличната
Информационна система за защитени зони от екологичната мрежа на Натура 2000.
Степента на въздействие е оценена на базата на стандартните критерии за оценка на
въздействията, залегнали в Европейските директиви - дългосрочност, обратимост,
периодичност, кумулативност, тип на въздействие (основно, вторично), възможност да бъдат
приложени смекчаващи/компенсиращи мерки. Направените анализи и изводи са в
съответствие с изискванията на Директивите на Европейския съюз, на всички международни
конвенции, по които Република България е страна и хармонизираното българско
природозащитно законодателство. За оценка на кумулативния ефект върху защитената зона е
ползвана базата данни на РИОСВ и МОСВ.
11.2 Използвана литература и източници на информация

i. Общ устройствен план (ОУП) на община Лом, фаза „Предварителен проект”;

ii. Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г., посл. изм.
ДВ бр. 76 от 17.09.2017 г.);

iii. Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91/25.09.2002 г., попр. бр.
98/18.10.2002 г., посл. изм. ДВ бр. 96 от 1.12.2017 г.

iv. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони ( Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007 г., посл. изм. ДВ бр.94 от 30
Ноември 2012г.);

v. ДИРЕКТИВА на Съвета 92/43/ЕИО от 21.05.1992 за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна. Directive 92/43/EEC on the conservation of
natural habitats and of wild fauna and flora. - OJ L 206, 22.7.1992, 7–50.

vi. ДИРЕКТИВА на Съвета 79/409/ЕИО от 02.04.1979 за опазване на дивите птици;

vii. ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30.11.2009
относно опазването на дивите птици;

viii. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона ЗЗ BG0000182 „Oрсоя”,
2008.02.

ix. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона BG0000199 „Цибър”, , 2008.02.

x. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона BG0000503„Река Лом”,
2008.02.

xi. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона BG0000519 „Моминбродско
блато”, 2008.02.

xii. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона BG0000526 „Долно Линево”,
2008.02.

xiii. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона BG0002006 „Рибарници
Орсоя”, 2008.02.

xiv. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона BG0002104 „Цибърско блато”,
2008.02.
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xv. География на България, 2002, Географски институт при БАН.

xvi. Обща биогеография. Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 1994 г.

xvii. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България

xviii.
Бондев, И., 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600000 с обяснителен
текст. Университетско издателство “Климент Охридски”. София

xix. Апостолова, И., Славова, Л., 1997. Конспект на растителните съобщества в България.
София, БАН
xx. Любенова М., 2004. Фитоекология. Академично издателство “Марин Дринов”, София

xxi. Асьов, Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев, 2006. Конспект на висшата флора на
България. Българска фондация Биоразнообразие, София

xxii. Велчев, В. (отг. ред.). 1982. Флора на НР България. Т. 8. Изд. БАН, София.
xxiii.

Велчев, В. (отг. ред.). 1989. Флора на НР България. Т. 9. Изд. БАН, София.

xxiv.
Йорданов, Д. (отг. ред.). 1963-1979. Флора на НР България. Т. 1 – 7. Изд. БАН,
София.

xxv. Велчев, Вл., Ст. Кожухаров, М. Анчев (ред.), 1992. Атлас на ендемичните растения в
България. БАН, София.
Кожухаров, С. (ред.). 1992. Определител на висшите растения в България. Наука
xxvi.
и изкуство, София.

xxvii. Пешев, Ц., Д. Нанкинов, Д. Пешев, 2003. Гръбначните животни в България.
„Булвест”, София

xxviii. Пешев и др., 1964. „Учебна практика по зоология на гръбначните животни”, ДИ
„Наука и изкуство”, София.

xxix.
Бешков, В., К. Нанев, 2002. Земноводни и влечуги в България. „Пенсофт”.
София
xxx. Бисерков, В. (Ред.). 2007. Определител на земноводните и влечугите в България.
София, Зелени Балкани
xxxi.

Карапеткова M., M. Живков, 1995. Рибите в България. Sofia. "Гея Либрис"

xxxii. Карапеткова M., M. Живков, Александрова-Колеманова K. 1993. Статус и оценка
на рибните ресурси в България. В: Национална Стратегия за опазване на
биоразнообразието. Том I.

xxxiii. Попов, В., А. Седефчев, 2003. Бозайниците в България. Определител. „Геософт”
ЕООД, София

xxxiv. Иванова, Т., 2005. Концепция за опазване на прилепна фауна и местообитания в
България в рамките на Натура 2000. Национален природонаучен музей – БАН.

xxxv. Петров Б.2008. Прилепите – методика за изготвяне на оценка за въздействие
върху околната среда и оценка за съвместимост. Наръчник за възложители и експерти
в областта на околната среда. Национален природонаучен музей – БАН, 88 с.
xxxvi. Янков П. Видов състав на кълвачите в населените места на България. “Природа”,
(НРБ), 1986
xxxvii. Орнитологично важни места в България и Натура 2000. БДЗП, София

xxxviii. Симеонов С., T. Мичев. 1991. Птиците на Балканския п-ов. Петър Берон, София
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xxxix.

Атлас на гнездящите птици в България, БЗДП, 2007 г.

xl. Червена книга на България, БАН, 2012 г.

xli. Основни райони за пеперуди
butterfly_areas_bg /index_bg.php.

в

България

(http://www.lepidopterology.com/

xlii. Ботев, Б., Ц. Пешев, (ред.), 1985. Червената книга на НР България.1985.
Животни, Изд. на БАН, София.

Том II:

xliii. Списък на обекти за мониторинг, предложени за включване в НСМБР - видове и
типове местообитания (хабитати).

Ръководства

Интерпретационен наръчник за хабитатите в Европейския съюз, 1999. Издание на
Сдружение „Зелени Балкани”.

i

ii Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К., /ред./
2005. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в
България. Първо издание, 129 с. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско –
Карпатска програма и федерация „Зелени Балкани”.

iii Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009.
Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България.
Второ, преработено и допълнено издание, 131 с. София, Световен фонд за дивата
природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация „Зелени Балкани”.
iv Managing Natura 2000 Sites. The provisions of Article 6 of the “Habitats” Directive
92/43/EEC. European Communities, 2000.
Assessment of plans and projects significantly affecting NATURA 2000 sites,
Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive
92/43/EEC, EC, November 2001.

v

vi Оценка на планове и проекти значително засягащи НАТУРА 2000 места –
методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6(3) и (4) на Директивата за
местообитанията 92/43/ЕИО, Ноември 2001 г.
vii Guidance document on Article 6(4) of the “Habitats” Directive 92/43/EEC.Clarification of
the concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest,
compensatory measures, overall coherence, opinion of the commission, January, 2007.

viii Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков, П. (ред.) 2009.
Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове
природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска
фондация Биоразнообразие. София.
ix Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7, ал. 3 и 4 от Закона за биологичното
разнообразие, включващи местообитания на видове птици.

Костадинова И., М. Михайлов (съст.), 2002. Наръчник за НАТУРА 2000 в България.
БДЗП, Природозащитна поредица. Книга 5. БДЗП, София, 80 с.

x

xi Собствени теренни наблюдения и проучвания на терените от ОУПО на територията
на община Лом:
-

Площни;

Маршрутни;
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-

Стационарни;

12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3.




Копие от Диплома за завършено
квалификационна степен ,,магистър”;

висше

образование,

с

образователно-

Документи, удостоверяващи стаж по специалността, съгласно чл. 9, ал. 1 т. 2 и т. 3
от Наредбата за ОС;
Декларации, съгласно чл. 9 ал. 3 от Наредбата за ОС
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