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Увод

В  оценката  на  степента  на  въздействие  са  залегнали  следните  основни
принципи:

- Принцип на предпазливост,  залегнал като основа за опазване на околната
среда  в  Договора  за  създаването  на  зоните  с  ЕС,  като  в  дадения  случай  е
възприет  като  приемане  на  възможно най-лош сценарий  за  всяко  вероятно
въздействие в рамките на научните предпоставки за съществуването на такова
въздействие.

-  Използване  на  най-добрата  достъпната  съвременна  информация  за
извършване на оценката.

-  Връзката  между  чл.6  (3)  на  Директива  92/43  ЕИО,  изискващ  оценка  от
последствията за целостта на защитените зони и мрежата Натура 2000, като
цяло от  една страна  и чл.  2(2)  на  Директивата,  посочващ,  че предприетите
мерки по тази директива следва да водят до опазване или възстановяване на
благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания.

- В съответствие с горното, целостта и целите за опазване на защитените зони,
които са от значение за общността са тълкувани в светлината на подробните
параметри  за  благоприятен  природозащитен  статус  (БПС)  на  природните
местообитания и видове, разработени в съответствие с определенията на чл.1
на Директивата  от  Програма  BBI-MATRA (Холандия)  и  българо-холандски
консорциум,  където  особена  тежест  се  дава  на  параметрите  на  БПС  на
отделните  популации  в  зоната  (природни  местообитния  и  видове),  на
структурата  и  функцията  на  местообитанията,  както  и  параметрите  към
критериите – бъдещи перспективи, които сами по себе си в повечето случаи
представляват въздействия.

- Освен общите параметри на БС на всеки вид и местообитание са оценени
въздействията на структури и функция и роля, важни за съответните видове
местообитание.

- При оценката на въздействието по отношение на количествените параметри –
площ  на  местообитанието  (природни  местообитания  и  местообитания  на
видове)  и  популации  на  видове,  за  референтни  местообитания  са  взети
стойностите при научното описание на ЗЗ. При оценка на възможностите за
възстановяване се оценява реалистичното състояние.  Това означава,  че там,
където в миналото е имало трайно увредени площи, без реални възможности
за  възстановяване,  не  се  включват  в  референтните  стойности  за  площ  на
популация.  Такива  са  случаите  с  вече  изградени  инфраструктури  и  други
застроени територии.

1. Анотация на „Общ устройствен план на Община Велинград”

Инвестиционното  предложение  „Общ  устройствен  план  на  Община
Велинград” попада в две защитени зони  BG 0001030 “Родопи Западни” и
BG 0001386 „Яденица”. BG 0001030 “Родопи Западни” е тип К, което означава
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защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена
зона по Директива за птиците- BG0002063 „Западни Родопи” Защитена зона
по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива
за местообитанията;.  Зоната включва обширни иглолистни и смесени гори.
Районът е предложен за природен парк. Втората защитена зона BG 0001386
„Яденица”е  тип  В,  което  означава  защитена  по  Директива  92/43  ЕЕС  за
опазване  на  природните  местообитания  и  на  дивата  флора и  фауна.  Зоната
представлява  биокоридор  между  Национален  парк  Рила  и  Западни
Родопи.Това са слабо засегнати територии, в които се опазват масиви от бял
бор и ела (едни от най-големите в България). Зоната е място за размножаване и
миграция на мечката.

Разпределението  на  поземлените  ресурси  по  видове  територии  според
предназначението им и по землища е дадено в фиг.1.

С най-голяма площ от землищата е това на с. Кръстава – 158922 дка,
или  19,8%  от  цялата  територия  на  общината.  Следват  землищата  на
гр.Велинград със 125400 дка (15,6%), гр. Сърница – 111732 дка (13,9%), с.
Грашево – 75762 дка (9,4%) и  т.н.  С най-малък размер са  землищата на  с.
Враненци – 2289 дка,  или 0,3% от територията на общината,  и на с.  Горна
Дъбева – 2716 дка (0,3%). Пет населени места нямат самостоятелни землища:
землищата на с. Всемирци,  с.Долна Дъбева и с. Алендарова са включени в
землището на с .Света Петка; землището на с. Горна Биркова е към землището
на с. Кръстава и на с. Кандови – към с.Пашови.
Земеделските  територии  заемат  100717  дка,  или  12,5%  от  територията  на
общината. Най-голяма е площта им в землищата на гр.Велинград – 24010 дка,
гр.Сърница  – 13626 дка, с.Кръстава – 12104 дка, с.Драгиново – 11839 дка и
т.н.

Фиг.1.  Разпределение  на  поземлените  ресурси  по  видове  територии  според
предназначението им

Относителният  дял  на  земеделските  територии  спрямо  общата  площ  на
землищата е най-голям в землищата на селата Бутрева – 44,0%, Горна Дъбева
– 40,8%, Враненци – 39,8%, а най-малък е делът им в землищата на с.Побит
камък – 1,2% и с.Юндола – 3,6%.
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Разпределение на площта на община Велинград по видове територии
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Територии за добив на полезни изкопаеми /109 дка/ Територии за транспорт и инфраструктура /2188 дка/



Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 66566
дка. 

Най-много обработваема земя има в землищата на гр.Велинград – 17747
дка, гр.Сърница – 10272 дка и с.Драгиново – 8412 дка и т.н.,  а най-малко в
землищата на селата Юндола – 277 дка и Цветино – 285 дка.

Относителният дял на обработваемата земя е най-висок в землищата на
селата Бутрева – 29,1% от площта на землището,  Враненци – 27,1%, Горна
Дъбева – 21,6%, Биркова – 21,0%. Най-нисък е относителният дял в землищата
на с. Побит камък – 0,9% и с. Юндола – 2,0%. 

Обработваемата  земя  включва  в  себе  си  площта  на  нивите  с
относителен  дял  58,3%,  трайните  насаждения  –  4,3%,  естествени  ливади  –
37,4% и разсадници – 0,05%.

В  общината  са  изградени  7109  дка  поливни  площи  (10,7%  от
обработваемата земя) за напояване от държавни водоизточници. От тях 2147
дка са годни за напояване. Негодни за напояване поради напълно разрушени и
амортизирани хидротехнически съоръжения  и напоителни системи са 4962
дка. Технически е възможно те да бъдат възстановени за напояване.

Мерите и пасищата заемат площ от 23556 дка. Заедно с обработваемата
земя  те  формират  т.н.  стопанисвана  земя  –  общо 90122  дка,  или  11,2% от
територията на общината.

Останалата  част  от  земеделските  територии  се  заема  от  други  не
обработваеми земи с обща площ 10595 дка. От тях 2572 дка са заети от гори,
създадени  върху  земеделски  земи,  3437  дка  са  заети  от  полски  пътища  и
прокари и 4586 дка са непригодни земи (скали, пясъци и др.).

Горските  територии  заемат  най-голяма  част  от  територията  на
общината - 670232 дка,  или 83,5%. Включват площта на Държавния горски
фонд.   Относителният  им дял спрямо територията  на  землищата  варира от
54,5% в землището на с.Враненци  до 97,9% в землището на с.Побит камък.
Залесената част от горските територии е 634738 дка, а обработваемите земи –
1854 дка.

От  площта  на  горския  фонд  на  общината  234003  дка  са  защитни  и
рекреационни гори и земи.  От тях водоохранни гори и земи са  15069 дка,
противоерозионни  -  12806  дка,  мелиоративни  гори  и  земи  2872  дка,
рекреационни гори и земи - 187696 дка (курортни гори), и други гори и земи -
15560  дка.  Защитените  територии  в  горския  фонд  са  с  площ  8663  дка
(природния забележителности и защитени местности). Горските пасища са с
площ3214 дка.

Останалата  част  от  горските  територии  се  заема  от  гори  и  земи  с
основно  дървопроизводителни и средообразуващи функции. 

Населените места и другите урбанизирани територии са с обща площ
14451 дка (1,8% от общата площ на общината). От тях 13523 дка се заемат от
селищните територии на населените места в регулационни граници, 96 дка –
промишлени  и  складови  зони,  36  дка  –  курортни  комплекси,  648  дка  –
застроени обекти извън населените места и 148 дка - гробища и извънселищни
паркове.

Територията на водните течения и водните площи заема 15366 дка. От
тях 1844 дка  е  площта  на  реките,  13408 дка са заети от язовири,  водоеми,
канали, 96 дка – езера, 1 дка блата и мочурища и 17 дка рибарници.
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Площта  на  териториите  за  добив  на  полезни  изкопаеми  и  депа  за
отпадъци  е  най-малка  –  109  дка,  като  кариерите  заемат  24  дка,  депата  за
промишлени отпадъци – 39 дка и депата за битови отпадъци – 46 дка.

Останалата  част  от  територията  на  общината  се  заема  от  територии  за
транспорт и инфраструктура с обща площ 2188 дка. От тях 357 дка са ж.п.
линии и съоръжения, 1054 дка пътища от републиканската пътна мрежа, 776
дка  местни  и  ведомствени  пътища  и  1  дка  наземни  проводи  и  инженерни
съоръжения.

Земеделските земи заемат 100717 дка. От тях 66566 дка са обработваеми земи.
При това съотношение 13324 дка от територията на общината е възможно да
променят предназначението за ползуване. Това са земи с ниска категория – от
ІХ – Х категория с бал до 20 по бонитетната скала. Тук се отнасят и тези 220
дка от землищата на Велинград и с. Драгиново, които са обект на оценка.

Разликата между 13324 дка и сумата от площите 11351.68 дка получена
от картен материал вероятно се дължи на гори създадени върху земеделски
земи. Така тези 13324 дка се предвиждат за далеко перспективен период на
усвояване за бъдещи инвестиционни намерения, с цел запазване на населените
места и техния поминък, както и при тяхно бъдеще разширяване. В ОУП тези
територии  на  промяна  на  предназначението  са  само  предложени  и  не  са
задължителни.

Промяна  на  предназначението  на  земята  е  в  обществен  интерес  и  има
социален, а също така и икономически характер с ефект върху развитието на
градоустройството  и  инфраструктурата  на  община  Велинград,  както  и
развитието на туризма в община Велинград.

Общата площ, която ще бъде засегната от ОУП е 1339 дка. Тя се формира по
следния начин.

 104  дка  от  пътя  Аврамово.  Трайното  ползуване  е  за
инфраструктурна връзка 

между селища. Извън мрежата “NATURA 2000”
 12  дка  ще  бъде  засегната  при  реконструкция  на  водопровод  м.

“Чукура” – 
Велинград. По старото трасе на водопровода само 4 км.е в мрежата “NATURA
2000”.  Засегнати  са  Бял  борови  гори  (91СА),  Богати  на  видове  Картълови
съобщества  (6230)  и  Гори  от  смърч  (9410),  широко  разпространени
местообитания  в  страната  с  коефициент  0.0008  спрямо  3те  природни
местообитания. Останалата част не попада в мрежата “NATURA 2000”. 

 4  дка  ще  се  заемат  от  допълнителното  водоснабдяване  на  с.
Драгиново, което 

от части е в мрежата “NATURA 2000”. 
Засегнати минимално са две (Гори от мизийски бук (91WO и Обикновен бук
9110) природни местообитания, и обработваеми земи с трайно ползуване.

 20 дка. заемат водоема от 1000 м3 кв. Крушата – гр. Сърница заедно
със 

каптажната  и  водопреносна  мрежа.  Те  засягат  с  0.07%  природното
местообитание “Планински сенокосни ливади” ползуване за паша и добив на
сено.
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 9 дка се заемат от градска пречиствателна станция на Велинград в с.
Драгиново,  върху  обработваеми  земеделски  площи.  Обектът  е  в  мрежата
“Натура 2000” и е в близост до две незасегнати природни местообитания.

 1250 дка площ ще бъде засегната ако 20  KW електропровод за гр.
Сърница 

мине  по  плануваното  трасе.  Ще  бъдат  съществено  засегнати  две  основни
горски природни местообитания със сравнително висок коефициент 0.165% -
Рило-Родопски и Старопланински гори от Бял борови гори (91СА) и Богати на
видове Картълови съобщества (6230). Територията се ползува за дърводобив.
Така се формират 1339 дка, които в ниска степен, с изключение на площта на
20KW електропровод, ще бъдат засегнати.

Най-съществените предложения, залегнали в проекта, са:
 Изграждане на обходен път на гр. Велинград.

Перспективното  развитие  на  гр.  Велинград,  а  и  на  цялата  община,  като
туристическа  дестинация  за  български  и  чуждестранни  туристи,  както  и
разрастването на почивната база – ще доведе до нарастване на транспортните
потоци  по  трасетата  на  Републиканската  пътна  мрежа  на  общината.
Второкласният  път  ІІ-84 е  основният  носител  на  транзитното  и  товарно
движение  през  гр.  Велинград  от  посоките  София,  Бургас,  Кулата,  ГКПП
“Илинден”  и  др.  Това  налага  изграждането  на обходно  трасе  на  гр.
Велинград,  за да се  изнесе  от  населеното  място транзитното и товарно
движение, което натоварва главната улична мрежа и замърсява околната
среда. Настоящият проект предлага алтернативно трасе, което частично
минава  по  съществуващия  в  момента  общински  път  (ІІІ-843)  –  с.
Абланица и по новопроектирано трасе се включва в общинския път (ІІ-
84-Аврамово)-с. Кондови.
 Изграждане на нови трасета до новите урбанизирани зони.
 Доизграждане и ремонт на трасетата до туристическите обекти.

Предвижданата  бъдещата  урбанизация  на  нови  територии  изисква
изграждането  на  допълнителни  водоеми,  а  също  и  довеждащи  и
разпределителни водопроводи до тези територии.

Приоритетни проекти за изграждане са:

 Реконструкция  на  6  км  главен  водопровод  –  водовземане  "Чукура"-
ПСПВ Велинград

 Изграждане на нов електропровод Велинград - Сърница

 Водоем 1000 м³ - м."Нежовица" -Велинград

 Водоснабдяване -гр. Сърница (І-ви етап), водоем 1000 м³ - кв. Крушата,
водопровод от м. ”Хановете” – североизточно от гр. Сърница.

Канализация
 Градска пречиствателна станция за  отпадни води-Велинград – отреден

терен в землището на с. Драгиново (на север от селото)
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 Градска пречиствателна станция за отпадни води- гр. Сърница – отреден
терен между Сърница и мах.”Бърдуче”

Нови ТП 20/0,4 кV ще са необходими в близките до Велинград села, където се
предвижда “изнасяне” на обитаването от града и развитие на вилен отдих.  В
района  на  гр.  Сърница  също  се  предвижда  сериозно  разрастване  на
териториите за отдих, което ще наложи изграждане на нови ТП.  Броят и
мощностите на ТП ще бъдат в зависимост от параметрите на застрояването.

За качествено ел. захранване на зоните за отдих е необходимо да се изградят
нови отклонения от ЕЛ 20 кV за присъединяване на нови и съществуващи ТП.
Развитието  на  нова  мрежа  СН  с  изграждане  на  нови  ТП  20/0,4  кV и
присъединяването им към съществуващи или нови изводи 20 кV е предмет на
проучвания в следващ етап.

На територията на общината при благоприятно природо-географски условия и
дадености, са  формирани три групи населени места: първа – “източна”;
втора – “южна” и трета – “западна”. В източната група спадат: Велинград
и Драгиново. В землищата на тези населени места се предлага: 

●  обособяване  и  запазване  на  природозащитни  територии  (“Клептуза”,
“Каратепе” и др.).

●  в  жилищната  зона  на  гр.Велинград  се  предлагат  за  включване  в
регулация  територии  със  жилищни  функции  и  рекреационни  дейности,  а
именно:  всички параметри,  свързани с устройствени зони в  територията  на
Велинград подробно ще бъдат илюстрирани и развити в ОУП на града.

В  южната  група  спадат:  гр.  Сърница  и  м.  ”Бърдуче,  м.  Крушата,  м.
Орлино,  с.  Медени поляни,  м.  Горелци,  с.  Побит камък,  в.з.  Каратепе,
ДГС  Селище,  ДГС  Чехльово.  В  землищата  на  тези  населени  места  се
предлага: обособяване на земеделски територии с допустима промяна на
предназначение  (м.  Бърдуче,  м.  Крушата,  м.  Орлино)  –  гр.  Сърница.
Такава  допустима  промяна  се  предлага  и  в  другите  населени  места  в
южните територии.

В  тези  терени  устройствените  режими  и  параметрите  на  застрояване  ще
достигат до тези за вилен отдих, според Наредба № 7 на МРРБ. 

В третата група спадат голяма част от населените места, разположени в
западната територия на Общината. Селищата са с устройствена жилищна
зона  (Жм),  с  малка височина на  застрояване.  Предлагат  се  земеделски
територии  с  допустима  промяна  на  предназначението,  с  устройствен
режим за вилен отдих.

В  община  Велинград  всички  ново-предложени  територии  за  промяна  на
предназначението, се обособяват за краткотраен вилен отдих. Вилните зони (в
селищата) ще се изграждат практически извън естествените местообитания,
върху селскостопански земи или вече са изградени и функционират от години.
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Предвижда  се  подобряване  на  пътната  и  водоснабдителната  мрежи.
Доставката  на  материалите  и  монтажната  дейност  ще  се  извършват  по
стандартни  начини,  с  предвидена  рекултивация  и  щадящо  отношение  към
почвения  слой.  По  време  на  експлоатацията  не  се  предвиждат  дейности
нарушаващи природната среда.

2.  Описание  на  характеристиките  на  други  планове,  програми,
проекти/инвестиционни предложения,  съществуващи и/или в процес на
разработване  или  одобряване,  които  в  съчетание  с  оценявания  ОУП,
могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.

Общия устройствен план на община Велинград предстои да бъде осъществен
на територия, на която има съществуващи инфраструктурни обекти:

● Селища - с. Аврамово, с. Драгиново, с. Пашово, с. Медени поляни, с.
Абланица, с. Грашево, вилна зона Каратепе, гр. Сърница, с. Побит камък.

● Пътища от републиканската пътна мрежа и селскостопански пътища.
Изграждането на обиколен път няма да създава конфликт със съществуващата
пътна  инфраструктура.  Той  е  предвиден  като  необходима  връзка  за
подобряване  на  съществуващите  такива.  В  отсечката  с.  Аврамово  –  с.
Абланица, ще бъде подобрен съществуващ черен път до връзката с трасето за
Велинград в близост спирка Острец.

Общата площ върху която се реализират дейностите в ОУП възлиза на 1399
дка. Това се равнява на 0.05% от общата площ на Защитената зона “Родопи
Западни” BG 0001030. В Защитена зона BG 0001386 “Яденица” този процент е
0.005%.  Тези  стойности  могат  да  се  приемат  за  незначително  ниво  на
повлияност върху структурната цялост на ЗЗ. Естеството на дейностите в ОУП
не води до кумулативен ефект, още повече, че отделните обекти се намират на
6-50 км разстояние един от друг.

3. Описание  на  елементите  на  ОУП,  които  самостоятелно  или  в
комбинация с други планове, програми и проекти биха могли да окажат
значително въздействие 

На табл. 1. са систематизирани съществуващите връзки между предвидените
елементи в инвестиционно предложение, възникващите от тях въздействия с
потенциално  отражение  върху природните  местообитания,  местообитанията
на растителните видове, както и оценка на възможността тези въздействия да
бъдат  оценени  на  етапа  на  планиране  и  необходимостта  от  условия  за
следващите етапи на планиране.

Таблица  1.  Действия  с  потенциално  въздействие  върху  природните
местообитания, местообитанията на растителните видове, както и оценка на
възможността тези въздействия да бъдат оценени на този етап на планиране
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Елементи на ОУП Характер на потенциално въздействие
1.  Изграждане  на  трасе  на  обходен  път  на  гр.
Велинград

Предполага  частична  фрагментация  на
местообитания  за  бозайници  и  влечуги,
минимална загуба на площ с естествена флора и
фауна
Трафик с общо антропогенно натоварване

2. Изграждането на допълнителни водоеми Утъпкване,  промяна  на  воден  режим,
унищожаване на популации

3.  Реконструкция  на  6  км  гл.  водопровод  –
водовземане "Чукура"-ПСПВ Велинград

Утъпкване, унищожаване на популации
Огнище за инвазивни видове
Инвазивни видове

4. Водоем 1000 м3 - м."Нежовица" -Велинград Утъпкване, загуба на площ с естествена флора и
фауна
Огнище за инвазивни видове

5.  Градска  пречиствателна  станция  за  отпадни
води-Велинград – отреден терен в землището на
с. Драгиново 

Утъпкване,  евентуално понижаване качеството
на водата след заустване

6. Изграждане на електропровод
Фрагментация  на  природни  местообитания,
унищожаване  на  видове,  нарушаване  на
горското  равновесие  –  ветровали,  ветроломи,
инвазивни  видове,  промяна  на  водния  режим,
утъпкване,  коридор  за  разпространение  на
вредители по иглолистните дървета

7.  Градска  пречиствателна  станция  за  отпадни
води-  гр.Сърница  –  отреден  терен  между
Сърница и мах.”Бърдуче”

Унищожаване на растителни видове, утъпкване,
промяна на  характеристиката  на речните  води
след мястото на заустване
Обезпокояване  на  животински  видове  при
строителните  работи  –  шум,  фрагментация  на
природни местообитания
Промяна  на  пейзажа,  причинена  от
фрагментация на природни местообитания

8.  Водоснабдяване  -гр.Сърница  /І-ви  етап/,
водоем 1000 м³ -кв. Крушата, водопровод от м.
”Хановете” – североизточно от гр. Сърница

Утъпкване, унищожаване на видове, загуба на 
площ с естествена флора и фауна
Частична фрагментация (работни пътища и пр.)

3.1. Вероятни въздействия върху типовете природни местообитания
и растителни видове и рискове.

3.1.1.Преки въздействия

Унищожаване на местообитания
Пряко  унищожаване  на  местообитания  вследствие  на  строителни  работи,
свързани с изкопаване на земна маса, депониране на отпадъци от строителната
дейност, увреждания при създаване и поддържане на инфраструктурата. 
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Унищожаване  на индивиди
Възможно е унищожаване на части от популации на растителни видове при
пряко въздействие на техни местообитания, включително при строителство и
поддържане на инфраструктурата в границите на естествено разпространение
на популациите им, или фрагментиране на местообитанията на видове.

Прегради  за  нормално  функциониране  на  местообитанията
(фрагментация)
Възможно  е,  при  извършване  на  строителните  работи,  изграждането  на
укрепителни съоръжения,  при ненавременното оползотворяване и извозване
на  строителни  отпадъци,  сериозно  нарушаване  на  водния  режим с  които  е
възможно  да  се  получат  прегради.  При  определени  условия   те  могат  да
предизвикат  фрагментация  на  местообитания,  с  което  може  да  се  влоши
тяхното природозащитно състояние.

3.1.2. Косвени въздействия 
Повишена опасност от пожари 

При експлоатация и поддържане на инфраструктурата,  съществува опасност
от пожари.  Същите са възможни и при движението на по-големи човешки,
включително и туристически потоци, следствие от което се достига до пряко
унищожаване на индивиди на растителни видове и местообитания – обект на
опазване в зоната.

Нахлуване на чужди растителни видове в природните местообитания
При строителството и експлоатацията на обекти от такъв тип, при създаването
на зелени площи, при ползване на сгради и съоръжения и при придвижването
на големи групи хора, е възможно внасяне на чужди, инвазивни, плевелни и
рудерални  растителни  видове,  които  променят  видовата  структура  на
местообитанията  и  местообитанията  на  растителните  видове,  влошават
природозащитното  състояние  и  могат  да  бъдат  конкуренти  на  растителни
видове обект на опазване в зоната,  както и на типични за местообитанията
видове.  Създават  се  предпоставки  за  генетична  ерозия  на  видове  с  чужди,
близки до тях.

4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на
управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване
(отчитане) при изготвянето на инвестиционното предложение 

По  представената  от  МОСВ  –  Национална  служба  за  Защита  на
природата  информация  за  защитена  Зона  “Родопи  Западни”  BG 0001030,
съдържанието,  предмета  и  целите  на  опазване,  стандартния  формуляр,
основните данни които са определящи за зоните са следните:

Географска дължина: Е 24° 45´43´´
Географска ширина: N 41° 45´9´´
Площ: 2 719 092.15 дка
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Целите на опазване на защитената зона “Родопи Западни” BG 0001030 са:

 Запазване  на  площта  на  природните  местообитания  и  на
местообитанията  на  видовете  и  техните  популации,  предмет  на  опазване  в
рамките на ЗЗ.

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

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние
на  приоритетните  природни  местообитания  и  местообитанията  на  видове,
както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на ЗЗ. 

 Предмет  на  опазване  в  ЗЗ  са:  39  типа  природни  местообитания  от
Директивата за природни местообитания (92/43 ЕЕС), 5 вида висши растения,
18 вида  бозайници,  5  вида  земноводни и  влечуги,  2  вида  риби,  и  15  вида
безгръбначни  животни.  Техните  конкретни  представители  ще  бъдат
коментирани в следващи раздели от доклада.

Зона Яденица BG0001386

Географска дължина: 240 6' 23"
Географска ширина: 420 6' 18"

Площ: 170163.13 дка

Целите на опазване на защитената зона BG 0001386 „Яденица” са:

 Запазване  на  площта  на  природните  местообитания  и  на
местообитанията  на  видовете  и  техните  популации,  предмет  на  опазване  в
рамките на ЗЗ.

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

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние
на  приоритетните  природни  местообитания  и  местообитанията  на  видове,
както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на ЗЗ. 

 Предмет  на  опазване  в  ЗЗ  са:  16  типа  природни  местообитания  от
Директивата за природни местообитания (92/43 ЕЕС), 15 вида бозайници, 5
вида  земноводни  и  влечуги,  1  вид  риба,  и  16  вида  безгръбначни  животни.
Техните конкретни представители ще бъдат коментирани в следващи раздели
от доклада.
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Обща характеристика на природните местообитания и растителни видове

Зона “Родопи Западни”

● Общ брой на природни местообитания - 39
- Брой на приоритетните природни местообитания - 10 бр.

●  Общ брой на видовете с приоритет съобразно Директива 92/43 на ЕС 
- 3 вида цветни растения
- 2 вида мъхове 
- Общо 5 вида висши растения
-  Общ  брой  консервационно  значими  видове  от  категорията  “Други
значими растителни видове”.
-  В  зона  “Западни  Родопи”  -  139  вида  висши  растения,  от  които  70
ендемични вида.

Зона “Яденица”

●  Общ брой на природни местообитания - 16
- Брой на приоритетните природни местообитания – 3
- Брой на приоритетните видове съобразно директива 92/43 ЕЕС
- Няма установени
Общ брой консервационно значими видове от категорията “Други значими
растителни видове”.
- В зона “Яденица” - 25 вида висши растения, от които 20 ендемични вида.

Списък на приоритетните видове цветни растения и мъхове от двете зони 
“Родопи Западни” и “Яденица”

Зона “Родопи Западни”

Таблица 2. Цветни растения

№ Код Име Разпространение

1 4067 Echium russicum
Червено усойниче

Среща  и в двете зони,  но присъствието му
не е потвърдено на територията на ОУПО*

2 4096 Gladiolus palustris
Блатно петльово перо

Среща  и в двете зони,  но присъствието му
не е потвърдено на територията на ОУПО*

3 1845 Fritillaria gussichiae
Гусихиева ведрица

Среща се  само в  района на  Бесапарските
ридове  и  в  района  на  гр.  Пещера   -  по
данни  на  РИОСВ  –гр.  Пазарджик.
Установено  ново  находище  –  между
Велинград и гр. Сърница, при разклона за
с. Кръстава. /Непубликувано/.

4 4116 Tozia carpatica
Карпатска тоция

Среща се само в района на Беглика

УПO* – общ устройствен план на общината
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Таблица 3. Мъхове

№ Код Име Разпространение

1 1386 Buxbaumia viridis Известно е едно находище в резерват 
“Беглика”, но не е изключено и 
намирането му по други места. Може да се
открие по изгнили вековни дървета

2 1393 Drepanocladus vernicosus Не е установен в двете зони; Може да се 
открие по торфища и мочури

Таблица 4. Други значими растителни видове

№
Вид

Червена
книга

Ендемит
Приложение II
на Директива

92/43
ЗБР

Бернска
конвенция

1 Abies borisii-regis
(Борисова ела)

X

2 Acer heldreichii
(Жешля)

X Х

3 Achillea clypeolata
(Жълт равнец)

X

4 Achillea depressa
(Крилатолистен равнец)

X

5 Alchemilla bulgarica
(Българско шапиче)

X X

6 Allium melanantherum
(Чернотичинков лук)

X

7 Allium rhodopaeum
(Родопски лук)

X

8 Androsace hedraeantha
(Балкански оклоп)

X X

9 Anemone narcissiflora
(Нарцисоцветна съсънка)

X

10 Angelica pančičii
(Балканска пищялка)

X X

11 Anthemis orbelica
(Рилско подрумиче)

X X X

12 Anthemis strybrny
(Стрибърниево 
подрумиче)

X X X

13 Anthyllis aurea
(Златна раменка)

X X

14 Aquilegia aurea
(Златиста кандилка)

X X X
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15 Arctostaphylos uva-ursi
(Мечо грозде)

X

16 Armeria rumelica
(Обикновено лъжичниче)

X

17 Astragalus centralpinus
(Алпийско сграбиче)

X X X

18 Astragalus spruneri
(Спрунерово сграбиче)

X

19 Barbarea balcana 
(Балканска злина)

X

20 Buxbaumia viridis
(Зелена буксбаумиа)

X

21 Caltha polypetala
(Кичест блатняк)

X

22 Campanula lanata
(Вълнеста камбанка)

X X X

23 Campanula jordanovii
(Йорданова камбанка)

X X

24 Campanula moesiaca
(Мизийска камбанка)

X

25 Campanula velebitica
(Велебитска камбанка)

X

26 Carduus thracicus
(Тракийски  магарешки
бодил)

X X X

27 Carduus tmoleus
(Многокошничков
магарешки бодил)

X

28 Carex tricolor
(Трицветна острица)

X

29 Carum graecum
(Гръцки ким)

X X

30 Centaurea cuneifolia
(Клинолистна метличина)

X

31 Cephalaria flava
(Жълта звездоглавка)

X

32 Cerastium decalvans
(Балкански рожец)

X

33 Cerastium moesiacum
(Мизийски рожец)

X

34 Chamaecytisus 
absinthioides
(Балкански зановец)

X
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35 Chamaecytisus calcareus
(Скален зановец)

X

36 Cirsium appendiculatum
(Балканска паламида)

X

37 Clematis alpina
(Алпийски повет)

X X

38 Colchicum borisii
(Борисов мразовец)

X X

39 Crocus olivieri
(Оливиеров минзухар)

X X

40 Crocus veluchensis
(Планински минзухар)

X

41 Crucianella graeca
(Гръцка кръстатка)

X

42 Cynoglossum rotatum
(Кръгла наумка)

X X

43 Dactylorhiza
baumanniana
(Бауманов
дланокоренник)

X Х

44 Dactylorhiza incarnata
(Месночервен
дланокоренник)

X

45 Dianthus gracilis
(Изящен карамфил)

X X

46 Dianthus microlepis
(Дребнолюспест
карамфил)

X

47 Dianthus moesiacus
(Мизийски карамфил)

X

48 Dianthus tristis
(Мрачен карамфил)

X

49 Digitalis laevigata
(Вълнест напръстник)

X X

50 Digitalis viridiflora
(Зеленоцветен
напръстник)

X

51 Drepanocladus vernicosus
(Лъскав дрепанокладус)

X X

52 Drosera rotundifolia
(Кръглолистна росянка)

X X

53 Echium russicum
(Руско усойниче)

X
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54 Festuca balcanica
(Старопланинска 
власатка)

X

55 Festuca penzesii
(Бодлива власатка)

X

56 Fritillaria gussichiae
(Гусихиева ведрица)

X X X

57 Fritillaria orientalis
(Източна ведрица)

X

58 Galium boreale
(Северно еньовче)

X

59 Galium mirum
(Необикновено еньовче)

X

60 Galium rhodopeum
(Родопско еньовче)

X X X

61 Genista rumelica
(Румелийска жълтуга)

X

62 Geum rhodopaeum
(Родопско омайниче)

X X

63 Gladiolus palustris
(Блатно петльово перо)

X X X

64 Haberlea rhodopensis
(Родопски силивряк)

X X X X

65 Hammarbya paludosa
(Блатна хамарбия)

X

66 Heracleum verticillatum
(Мъхнат девесил)

X

67 Hieracium pannosum
(Перестовлакнеста
рунянка)

X

68 Himantoglossum
carpinum
(Обикновена пърчовка)

X X X

69 Hypericum rumeliacum
(Румелийска звъника)

X

70 Iris reichenbachii
(Райхенбахова перуника)

X

71 Jasione bulgarica
(Българско вятърче)

X X

72 Knautia ambigua
(Едроцветно 
червеноглавче)

X
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73 Knautia midzorensis
(Миджурско 
червеноглавче)

X

74 Lathyrus alpestris
(Алпийско секирче)

X

75 Linum thracicum 
(Тракийски лен)

X

76 Marrnbium 
frivaldskyanum
(Фривалдскиев пчелник)

X X

77 Medicago rhodopaea
(Родопска люцерна)

X X X

78 Melampyrum scardicum
(Туфеста гайтаника)

X

79 Menyanthes trifoliata
(Трилистна  водна
детелина)

X X

80 Micromeria dalmatica
(Далматинска
микромерия)

X

81 Minuartia bosniaca
(Босненска мишовка)

X

82 Minuartia bulgarica
(Българска мишовка)

X

83 Minuartia rhodopaea
(Родопска мишовка)

X X

84 Myosotis aspera
85(Грапаволистна 
незабравка)

X

85 Past87inaca hirsuta
(Планински пащърнак)

X

86 Pedicularis hoermanniana
(Хьорманиево
пропадниче)

X

87 Pedicularis petiolaris
(Дръжколистно
пропадниче)

X

88 Petkovia orphanidea
(Орфанидова петковия)

X X X

89 Peucedanum vittijugum
(Влакнеста  самодивска
трева)

X X

90 Pinguicula balcanica X
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(Балканска петлюга)

91 Pinus peuce
(Бяла мура)

X

92 Poa jordanovii
(Йорданова ливадина)

X X

93 Polygala rodopea
(Родопска телчарка)

X X

94 Potentilla fruticosa
(Храстовиден очиболец)

X

95 Potentilla palustris
(Мочурен очиболец)

X

96 Potentilla regis-borisii
(Български очиболец)

X

97 Ranunculus fontanus
(Кладенчово лютиче)

X

98 Ranunculus stojanovii
(Стояново лютиче)

X X X

99 Satureja pilosa 
(Влакнеста чубрица)

X

100 Saxifraga sempervivum 
(Вечнозелена
каменоломка)

X

101 Saxifraga stribrny
(Стрибърниева
каменоломка)

X X

102 Scrophularia aestivalis
(Лятно живениче)

X

103 Sedum kostovii
(Костова тлъстига)

X X

104 Sedum stefčo
(Стефчова тлъстига)

X X

105 Sempervivum ciliosum
(Ресничест дебелец)

X X X

106 Sempervivum leucanthum
(Белоцветен дебелец)

X

107 Senecio macedonicus
(Македонски спореж)

X

108 Senecio pancicii
(Панчичев спореж)

X Х

109 Seseli rhodopaeum
(Родопски порезник)

X Х

110 Sesleria comosa 
(Планинска гъжва)

X
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111 Sideritis scardica
(Пирински чай)

X Х

112 Silene frivaldskyana
(Фривалдскиево
плюскавиче)

X

113 Silene  roemeri  subsp.
balcanica
(Рьомерово плюскавиче)

X Х

114 Silene velenovskyana
(Веленовскиево
плюскавиче)

X Х

115 Silene waldsteinii
(Валдщайново
плюскавиче)

X

116 Soldanella rhodopaea
(Родопско крайснежно звънче)

X

117 Soldanella chrysostricta
(Рилско  крайснежно
звънче)

X

118 Spiraea salicifolia
(Върболистна спирея)

X

119 Thymus albanus
(Албанска мащерка)

X

120 Thymus stojanovii
(Стоянова мащерка)

X

121 Tozzia carpathica
(Алпийска тоция)

X X

122 Trachelium rumelianum
(Румелийски тръбоцвет)

X Х X

123 Tragopogon balcanicum
(Балканска козя брада)

X X

124 Tragopogon stribrny
(Стрибърнова козя брада)

X Х X

125 Trifolium heldreichianum
(Хелдрейхова детелина)

X

126 Trifolium pignantii
(Пинантиева детелина)

X

127 Trifolium trichopterum
(Балканска детелина)

X

128 Trifolium velenovsky
(Веленовскиева детелина)

X

129 Trollius europaeus
(Европейски планински 
божур)

X
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130 Utricularia australis
(Южна мехурка)

X

131 Utricularia minor
(Дребна мехурка)

X X

132 Verbascum nobile
(Благороден лопен)

X Х

133 Vеrbascum rorripifolium
(Поречолистен лопен)

X X

134 Veronica krumovii
(Крумово великденче)

X

135 Veronica rhodopaea
(Родопско великденче)

X X

136 Viola aetolica
(Етолийска теменуга)

X

137 Viola orbelica
(Рилска теменуга) X Х X

138 Viola palustris
(Блатна теменуга)

X

139 Viola rhodopeia
(Родопска теменуга)

X Х

Защитена зона “Яденица”.
Забележка: Приоритетни растителни видове от Приложение ІІ на 

Директивата 92/43 на ЕЕС не са установени в зоната.

Географска дължина: 240 6' 23"
Географска ширина: 420 6' 18"

Площ: 170163.13 дка

Таблица 5 Други значими растителни видове

№
Вид

Червена
книга

Ендемит
Приложение II
на Директива

92/43
ЗБР

Бернска
конвенция

1 Abies borisii-regis
(Борисова ела)

X

2 Allium melanantherum
(Чернотичинков лук)

X

3 Angelica pančičii
(Балканска пищялка)

X X

4 Arctostaphylos uva-ursi
(Мечо грозде)

X
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5 Centaurea cuneifolia
(Клинолистна
метличина)

X

6 Chamaecytisus 
absinthioides
(Балкански зановец)

X

7 Cirsium appendiculatum
(Балканска паламида)

X

8 Clematis alpina
(Алпийски повет)

X X

9 Crocus veluchensis
(Планински минзухар)

X

10 Digitalis viridiflora
(Зеленоцветен
напръстник)

X

11 Genista rumelica
(Румелийска жълтуга) X

12 Galium rhodopeum
(Родопско омайниче)

X X X

13 Hieracium pannosum
(Перестовлакнеста
рунянка)

X

14 Hypericum rumeliacum
(Румелийска звъника)

X

15 Iris reichenbachii
(Райхенбахова
перуника)

X

16 Polygala rodopea
(Родопска телчарка)

X X

17 Potentilla regis-borisii
(Български очиболец)

X

18 Sedum kostovii
(Костова тлъстига)

X X

19 Sedum stefčo
(Стефчова тлъстига)

X X

20 Silene frivaldskyana
(Фривалдскиево
плюскавиче)

X

21 Silene  roemeri  subsp.
balcanica
(Рьомерово
плюскавиче)

X Х

22 Soldanella rhodopaea X
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(Родопско  крайснежно
звънче)

23 Vеrbascum
rorripifolium
(Поречолистен лопен)

X Х

24 Veronica rhodopaea
(Родопско великденче)

X Х

25 Viola rhodopeia
(Родопска теменуга)

X Х

5.  Описание  и  анализ  на  вероятността  и  степентта  на  въздействие  на
„Общ устройствен план на Община Велинград” върху предмета и целите
на опазване на защитените зони.

Характерът на инвестиционните намерения е различен и може да бъде 
обобщен по следния начин: 

Група І – инвестиционните намерения с минимална щета върху природата и
биоразнообразието  –  те  ще  бъдат  осъществени  на  земеделски  площи.
(Пречиствателна станция за Велинград, с. Драгиново, водоем “Нежовица” във
Велинград,  разширяване  на  Клептуза  във  Велинград,  подобряване  на
общинския център Велинград.
Група ІІ - инвестиционните намерения, чиято площ ще заеме незначителни
територии в естествени местообитания,  (Водопровод “Чукура” – Велинград,
допълнителен  водопровод  Драгиново,  система  от  водопроводи  “Скарата
Бърдуче – Сърница” 

Група ІІІ - инвестиционните намерения, чиято площ е разположена изцяло на
територията на естествени местообитания (нов електропровод на гр. Сърница,
урбанизиране на територия за отдих на гр. Сърница).

При  описаното  по  горе  съотношение  на  трите  групи  инвестиционни
намерения се налага извода за задължително търсене на алтернативно решение
при построяването на електропровода към гр. Сърница.

За  първите  две  групи  проекти  са  предписани  и  осъществени  мерки
ограничаващи отрицателния ефект от тяхното построяване.

5.а. Описание  и анализ на въздействието на  „Общ устройствен
план на Община Велинград” върху типовете природни местообитания и
видовете – предмет на опазване в ЗЗ

5.а.1. Местообитания (природни местообитания)
Зона  “Западни  Родопи”  –  BG  0002063”  типове  местообитания  по
директива 92/43 на ЕЕС

- Обща площ на зоната: 2719092.5 дка
- Минимална надморска височина: 285 м
- Максимална надморска височина: 2167 м
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Таблица 6. Приоритетни природни местообитания

Код Име Засегнатост от ОУПO*
91ЕО Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior

(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Не е засегнат

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

Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

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

Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас
Thero-Brachypodietea

Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

6230 Богати на  видове  Картълови съобщества  върху силикатен
терен в планините

Засегнат – 0.02% от обект Чукура. 
0.07%
от обект Крушата. 0.005% от обект
елетропровод за гр. Сърница.

9180 Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни
склонове

Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

9530 Субсредиземноморски  борови  гори  с  ендемични
подвидове черен бор.

Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

9560 Ендемични гори от Juniperus spp. Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

91АА Източни гори от космат дъб Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

91DO Мочурни гори Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

*  ОУПО – Общ устройствен план на общината

Таблица 7. Неприоритетни пиродни местообитания

Код Име Засегнатост от ОУПO*

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

Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

5210 Храсталаци с Juniperus spp. Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

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

Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

6510 Низинни сенокосни ливади Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

6520 Планински сенокосни ливади Засегнат  –  0.007% от  площта  на
хабитата  при  водоем  1000 м3 за
Сърница

7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

8210 Хазмофитна  растителност  по  варовикови  скални
склонове

Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

8220 Хазмофитна  растителност  по  силикатни  скални Не е засегнат, няма пряк контакт с 
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склонове ОУП
8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите

Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii 
Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

8310 Неблагоустроени пещери Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum Засегнат  –  0.012% от  площта  на
хабитата  с.  Драгиново  –
пречиствателна станция 

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum
9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) Не е засегнат, няма пряк контакт с 

ОУП
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum Не е засегнат, няма пряк контакт с 

ОУП
9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis Не е засегнат, няма пряк контакт с 

ОУП
9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския

пояс (Vaccinio-Piceetea)
Засегнат  –  0.008% от  площта  на
хабитата  при  водопровод
“Чукура”

62АО Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

62DO Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

40BO Родопски съобщества на Potentilla fruticosa Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

91BA Мизийски гори от обикновена ела Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори Засегнат – 0.10% от обект Чукура.
0.02%  от  обект  път  Аврамова-
Абланица.  0.7%  от  обект
електропровод.

91MO Балкано-панонски церово-горунови гори Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

91WO Мизийски букови гори Засегнат  -  0.012%  от  площта  на
хабитата- пречиствателна станция
Драгиново

91ZO Мизийски гори от сребролистна липа Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

92CO Гори от Platanus orientalis Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

95AO Гори на бяла и черна мура Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

* ОУПO – Общ устройствен план на общината

Дейностите  по  ОУП  в  ЗЗ  “Западни  Родопи”  от  10  приоритетни  природни
местообитания е  засегнат  само хабитат  6230 – Богати на  видове картълови
съобщества върху силикатен терен в планините,  като е засегната 0.165% от
площта  на  хабитата.  От  29  неприоритетни  природни  местообитания  са
засегнати 5, като степента на засегнатата територия варира от 0.07% до 0.12%
-  стойности  показващи  ниска  степен  на  засегнатост. С изключение  на
потенциалното  трасе  за  електропровод  “Велинград  –  Сърница”,  където  би
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могло да има известна фрагментация на хабитатите и заплаха за популации на
видове растения и животни (разпространени и в други части на планината и
отчасти  страната)  при  останалите  обекти  функционалната  засегнатост  е  на
допустимо ниво.

Защитена зона “Яденица BG 0001386”

Типове местообитания по Приложение І на Директивата 92/43 ЕЕС
Обща площ на зоната: 170163.13 дка
Минимална надморска височина: 335 м.
Максимална надморска височина: 1826 м.

Таблица 8. Приоритетни природни местообитания

Код Име Засегнатост от ОУПО*

91ЕО Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

9180 Смесени  гори  от  съюза  Tilio-Acerion  върху  сипеи  и
стръмни склонове

Не е засегнат, няма пряк контакт с 
ОУП

ОУПO* – Общ устройствен план на общината

Табл. 9. Неприоритетни природни местообитания

Код Име Засегнатост от ОУПО*

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum Засегнат  –  0.012%  от  обект
Драгиново.

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

62DO Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

91BA Мизийски гори от обикновена ела Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

92CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

91MO Балкано-панонски церово-горунови гори Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

91WO Мизийски букови гори Засегнат  –  0.012%  от  обект
Драгиново

92AO Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

6520 Планински сенокосни ливади Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП

8220 Хазмофитна  растителност  по  силикатни  скални
склонове

Не е засегнат, няма пряк контакт с
ОУП
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* ОУПO – Общ устройствен план на общината

Дейностите  по  ОУП  в  зона  “Яденица”  не  засягат  приоритетни  природни
местообитания.  Само  2  от  неприоритетните  природни  местообитания   са
засегнати в много ниска степен.

5.1. Фауна

Оценката на фаунистичното разнообразие се базира на сравнителния анализ на
съществуващото  биологично  разнообразие  на  територията  на  ОУП  и
предвидените цели на опазване в  защитените зони.
Съобразно данните на техническата документация и в резултат на проведените
срещи и проучвания на литературни източници е констатирано следното:
ОУП се реализира в участък от 1399 дка, в което има наличие на 39 природни
местообитания – обект на опазване в ЗЗ “Родопи Западни” BG 0001030 и 16
природни местообитания в защитена зона “Яденица” – BG 0001386.

Приоритетните бозайници представени на табл. 10 в зоната са 18 вида. От тях
12 вида са прилепите. Реализирането и експлоатацията на предложението няма
да повлияе пряко или косвено, отрицателно на местообитанията за денуване
(пещери и хралупати дървета), на ловната им територия и популациите им в
ЗЗ.

Таблица 10. Консервационно значима фауна, включена в предмета и целите за
опазване от Приложение II към Директива 92/43/EEC 

Бозайници

Код Видове ЗБР/
прил
 №

Червена
книга
НРБ

Бернска
конвенция
прил. №

Бонска
конвенция
прил. №

CITES
прил.
№

Директива
92/43/ЕЕС
прил. №

IUCN
световно
защитен
и видове

1302 Подковонос на
Мехели
Rhynolophus
mehelyi

№2;3+ + уязвим +Рез.6 + №2 + + 

1303 A малък подковонос
Rhynolophus
hipposiderus

№2;3+ +  слабо
засегнат

+Рез.6 + №2;4+ +

1304 C голям подковонос
Rhynolophus
ferrumeequinum

№2;3+ +почти
застраше
н

+Рез.6 + №2;4+ +

1308 Широкоух  прилеп
Barbastella
barbastellus

№2;3 + + уязвим + + +

1305 Южен подковонос
Rhynolophus
euryale

№2;3+ + уязвим +Рез.6 + №2;4+ + 

1324 Голям нощник
Myotis myotis

№2;3+ +почти
застраше
н

+Рез.6 + №2;4+ +

1306 Средиземноморск №2;3 + + уязвим +Рез.6 +
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и подковонос
Rhynolophus
blasii

1307 Остроух нощник
Myotis blithi

№2;3+ +почти
застраше
н

+ + №2; 4 + +

1321 Трицветен
нощник
Myotis
emarginatus

№2;3+ +уязвим +Рез.6 + №2;4+

1323 Дългоух нощник
Myotis bechsteini

№2;3+ + уязвим + №2;4 +

1316 Дългопръст
нощник 
Myotis capaccinii

№2;3 + + уязвим +Рез.6 +

1310 Дългокрил прилеп
Minioptrus
schreibersii

№2;3+ + уязвим №2+ + №2;4+ + уязвим

1335 Лалугер
Spermophilus
citellus

№2 + + уязвим +Рез.6

2617 Мишевиден
сънливец
Myomimus roachi

№2+ + уязвим

2635 Пъстър пор
Vormela
peregusna

№2; 3+ + уязвим

1355 Видра
Lutra lutra

№2;3+ + уязвим №2 +Рез.6 №1 + №2;4 + +

1352 Вълк
Canis lupus

№2;4+ + №2 +
Рез.6

№2 + №4 +

1354 Кафява мечка
Ursus arctos

№2;3+ + №2+
Рез.6

№2 + №2;4 +

1371 Дива коза
Rupicapra
rupicapra

№ 3+

1171 Гребенест  тритон
Triturus  cristatus
karelinii

№2;3+ + №4+ +

1219 Шипобедрена
костенурка
Testudo graeca

№2;3+ №2 +
Рез.6

+ №2; +

1217 Шипоопашата
костенурка 
Testudo hermanni

№2;3+ №2 +
Рез.6

+ №2; +

1220 Обикновена
блатна костенурка
Emys orbicularis

№2;3+

1193 Жълтокоремна
бумка
Bombina variegata

№2;3+ №2 +
Рез.6

1084 Осмодерма
Osmoderma

№2 +
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eremita
1087 Алпийска  розалиа

Rosalia alpina
№2 + №2 +

1088 Голям
(обикновен) сечко
Cerambyx cerdo

№2 №2 +

1089 Буков  сечко
(Morimus funereus)

№2 №2 +

1083 Бръмбър  рогач
Lucanus cervus

№2 + №2

1032 Бисерна мида
Unio crassus

№2 №2 +

1093 Ручеен рак
Austropotamobius
torrentium

№2 +

4053 Обикновен
паракалоптенус
Paracaloptenus
caloptenoides

№2

4052 Одонтоподизма
Odontopodisma
rubripes

№2 +

4046 Кордулегастер
Cordulegaster
heros

№2

4032 Dioszeghyana
schmidtii

№2

1074 Торбогнездница
Eriogaster catax

№2

1065 Еуфидриас
Euphydryas
aurinia

№2

1078 Callimorpha
quadripunctaria

№2 + №2 +

4042 Полиоматус
Polyommatus
eroides

№2

1137
Маришка мряна
Barbus plebejus

№2 +застра
шен

1134
Европейска
горчивка
Rhodeus  sericeus
amarus

№2

BG 0001030 “Родопи Западни” от Натура 2000 е със значимост за прилепите в
България,  защото  в  нея  попадат  убежища,  ловни коридори  и  миграционни
пътища.

1302 Rhynolophus mehelyi Подковонос на Мехели. Видът е изцяло свързан с
пещерите като убежища. Заплахи за вида се главно пещерен туризъм. Не се
засяга от ОУП.
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1303  Rhynolophus  hipposiderus Малък  подковонос.  Повсеместно
разпространен, но най-често обитава карстови райони. Ловува в широколистни
и смесени гори, храсталаци, край обрасли с растителност реки. Отрицателни
въздействия  имат  унищожаването  и  фрагментацията  на  естествените
широколистни горски природни местообитания. Не се засяга от ОУП.

1304  Rhynolophus ferrumeequinum Голям подковонос. Този вид е включен в
списъка на IUCN (2004) с категория „почти застрашен”. Със същата категория
е предложен за включване и в новата Червена книга  на България.  Видът е
колониален  и  свързан  изключително  с  подземни  убежища  и  потенциално
застрашен  от  антропогенно  въздействие.  Отрицателно  въздействие  оказват
нарушаване на ловните местообитания и летателни коридори. Не се засяга от
ОУП. 

1308  Barbastella barbastellus Широкоух прилеп. Обитава карстови и влажни
горски  райони,  предимно  над  500  м  н.в.  Територията  му  на  Балканския
полуостров представлява реликтна част от европейския му ареал. Заплахите се
слабо известни.  Като се има предвид ниската  му популационна плътност и
ниския  размножителен  потенциал,  може да  се  предположи,  че  е  уязвим  от
изсичане на стари хралупести дървета и общо намаляване на площите на стари
гори. Не се засяга от ОУП.

1306  Rhynolophus  blasii Средиземноморски  подковонос.  Разпространението
му е свързано с топлите южни части на страната с изразено средиземноморско
климатично  влияние.  Обитава  карстови  райони  в  равнинните  и  хълмисти
части.  Зимуващи  колонии  са  известни  само  от  няколко  пещери  в  Източни
Родопи. Доказано е негативното влияние на застрояването, доколкото видът
избягва урбанизираните местообитания. Не се засяга от ОУП.

1305 Rhynolophus  euryale Южен  подковонос.  Обитава  гористи  равнинни  и
карстови райони. Тясно е свързан с естествени и изкуствени подземни кухини.
Отрицателно  действащи  фактори  са  преобразуване  на  местообитания,  в
частност  унищожаването  и  фрагментацията  на  естествените  широколистни
гори. Не се засяга от ОУП.

1324 Myotis myotis Голям нощник. В България е обикновен и често срещащ
вид. Типичен обитател на карстови райони. Избягва урбанизирани територии.
Не се засяга от ОУП

1307 Myotis blithi Остроух нощник. Видът се придържа към райони с пресечен
релеф – хълмове, скални ландшафти,  пещери.  Отрицателен фактор се явява
пещерния туризъм. Не се засяга от ОУП.

1321  Myotis  emarginatus Трицветен  нощник.  Характерен  обитател  на
нископланинските карстови райони. Според Pandurska (2000) в ЗЗ се намира
едно от най-големите и многочислени находища. Чувствителен към промени в
местообитанията. ОУП не ги засяга.

1323 Myotis  bechsteini Дългоух  нощник.  Характерен  обитател  на  стари
широколистни  и  смесени  гори,  където  е  с  относителни  висока  численост.
Отрицателно  действащи фактори са  отсичане  на  стари  хралупести  дървета.
Дървесната растителност е представена предимно от иглолистни насаждения и
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няма  стари  гори  с  хралупати  дървета,  които  биха  могли  да  бъдат
местообитания на този животински вид. Не се засяга от ОУП.

1316 Myotis capaccinii Дългопръст нощник.  Разпространен на територията на
цялата страна, без най-високите планински райони. Отрицателно действащите
фактори  са  безпокойство  и  промяна  на  местообитанията,  т.е.  подземните
убежища. Не се засяга от ОУП.
1310 Minioptrus schreibersii Дългокрил прилеп. Рядко се среща в планински
райони. Типичен обитател на карста в цялата страна. Отрицателно действащ
фактор е пещерния туризъм. Не се засяга от ОУП.

1355 Lutra lutra Видрата. Видрата е включена в Световния червен списък на
IUCN  (Международния  съюз  за  защита  на  природата),  в  конвенцията  за
опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания
(Бернска  конвенция)  и  в  конвенцията  за  международната  търговия  със
застрашени  видове  от  дивата  флора  и  фауна  (CITES).  В  българското
законодателство видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие. В
Червената книга на Република България е включен в категорията “застрашен
от  изчезване”.  В  Европа  се  среща  във  почти  всички  страни,  но  е  рядка,
застрашена  и  защитена  повсеместно.  Oсновни  местообитания,  в  които  се
среща са реки с постоянен воден дебит, езера  (включително соленоводни),
потоци, заливни гори, оризища, канали, океански брегове,  пещери, фиорди и
др. У нас видът е разпространен в предпланините и ниските планини до 1000 –
1200 м.н.в. Най-плътните популации на вида за цяла Европа са установени в
Странджа  и  Източните  Родопи.  ОУП  не  застрашава  местообитанието  и
популацията.

1371  Rupicapra  rupicapra  balcanica Дивата  коза.  Включена  е  в  ЗБР  –
Приложение 2 и 4; обитава стръмни, скалисти терени в планините. В защитена
зона  “Западни  Родопи”  дивата  коза  обитава  резерват  "Купена".  ОУП  не
застрашава местообитанието и популацията.

2635  Vormela peregusna Пъстрият  пор е  рядък хищник.  На територията  на
България, ареалът му бързо намалява. Той е нощно активно животно. Живее
поединично  и  обитава  открити  и  сухи  терени,  като  обитава  степи,
полупустини  и  пустини.  Загубата  на  местообитания  и  бракониерството,  са
причина днес вида или негови следи да се наблюдават изключително рядко..
Както всички порови – невестулки, златки, белки,  той е преследван от човека
заради щетите,  които нанася на стопаните.  В повечето случаи,   обаче те са
пренебрежимо малки и не оправдават убиването му. На територията засегната
от ОУП практически липсва.

1335  Spermophilus citellus Лалугерът нямат местообитание в територията на
ОУП  и  не  са  били  наблюдавани  там.  Реализирането  и  последващата
експлоатация на ОУП не застрашава местообитанието и популацията. 

1352  Canis  lupus Европейският  вълк  е  с  обширна  ловна  територия.
Популацията му има особено висока плътност най-често в широколистни  и
по-рядко  в  иглолистни  гори,  както  и  в  хълмистите,  пустеещи  планински
райони  в  Западните  Родопи.  Той  рядко  е  регистриран  в  района  на  ОУП.
Според Серафимов и  др.  (2008)  на  територията  на  ДЛС „Широка  поляна“,
„Родопи“,  „Ракитово“  са  установени  2  възрастни  и  2  –  3  малки  индивида.
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Според авторите за периода 2004 – 2007 г. е установено присъствието на 2 – 5
вълка, но само като преминаващи. Според ловните надзиратели в района на
ДЛС  „Борово“,  „Беглика“,  „Ракитово“,  „Чепино“,  „Родопи“  и  „Широка
поляна“ през пролетта на 2004 г са обикаляли две глутници от по 4 индивида.
07.11.2006 г. са засечени следи на 9 вълка, които са преминали ДЛС „Родопи“.
Друга глутница от 5 индивида, преминала в посока на ДЛС „Ракитово“.
Вълкът,  като хищник е принуден  постоянно да  обикаля своя индивидуален
или  семеен  участък.  Размерът  на  територията  му  зависи  от  гъстотата  на
жертвите. Авторите отбелязват постоянното му присъствие на територията от
Батак до Велинград и Доспат.
Към  отрицателните  фактори,  влияещи  върху  популацията  може  да  се
отбележат горските сечи и намаляване на дивеча и пашуващи селскостопански
животни. Най-важен отрицателен фактор е човешкият.  Възможно е отделни
животни  да  преминават,  но  тъй  като  числеността  му в  района  не  е  много
висока, то ОУП като цяло няма да повлияе отрицателно на популацията на
вида и неговите местообитания няма да бъдат засегнати.

1354  Ursus  arctos Кафява  мечка.  Основни  местообитания  на  мечката  са
старите  широколистни  гори  в  средните  и  високи  горски  пояси.  Временни
местообитания може да бъдат високопланински открити терени около или над
горната  граница  на  гората,  като  за  временни  убежища  могат  да  използват
храстови формации и обрасли скалисти долове.
Spiridonov и Mileva (непубл. данни) споменават за периода 1989-90, че  Рило-
Родопската популация на мечката възлиза на 210 индивида.
Според  Dutsov  и др. (2005) най-вероятно 150 – 200 екземпляра обитават на
територията на Старопланинската верига и около 400-500 екземпляра в Рило-
Родопския  масив.  По  предварителни  данни  мечките  се  появяват  в  отделни
горски участъци, където преди това не са били регистрирани. Не е ясно дали
понастоящем популацията на мечката нараства или намалява.
В Западни Родопи видът обитава подходящи местообитания над 700 – 1200 м
н.в. ЗЗ е най-голямата предложена защитена зона в България и едновременно с
това  ключова  място  за  опазване  на  мечката.  Активно  влияещ  отрицателен
фактор  е  разрушаването  на  местообитанията  и  изолирането  на
микропопулациите.  Според Генов и др. (2005) и ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА
КАФЯВАТА  МЕЧКА  В  БЪЛГАРИЯ  (МОСВ  2008)  в  Родопите  общо
числеността  на  мечката  е  по-малко  от  200  индивида.  В  Западни  Родопи  –
защитени са до 18 възрастни индивида.
В BG0001030 Родопи – Западни покритието на ЗЗ за вида възлиза на 58.7 за 
популацията от възрастни индивиди, което е 20,1% местообитания с 
постоянно присъствие на мечки.

Експерти  от  РИОСВ-Пазарджик  взели  участие  в  пролетната  таксация  на
кафявата  мечката  в  Западни  Родопи.  Нощно  преброяване  е  осъществено  в
района  на  Държавно  дивечовъдно  стопанство  “Борово”  в  землището  на
община Батак и в района на Държавно дивечовъдно стопанство “Ракитово”.
Служители  на  Регионалното  управление  на  горите,  природозащитници  и
служители  на  екоинспекцията  преброили  13  мечки  на  различна
възраст.Според описанието им едрите екземпляри са били 5, по-малките - 3,
екземплярите на възраст до 1 година – 4 , до 2 години – 1. На събраните косми
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и екскременти от животните ще се направи ДНК анализ, който ще допълни
данните за броя на мечките и структурата на популацията им.

http://www.moew.government.bg/ns/bulletin.php?action=fullnew

Площите, които ще бъде засегнати от ОУП не са потенциално местообитание
на мечката. Реализирането на ОУП не застрашава унищожаване на пригодни
горски местообитания в ЗЗ. Строителни дейности, свързани с изграждането на
инфраструктура може да предизвика единствено незначително безпокойство.

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

Обикновена  блатна  костенурка  и  двата  вида  сухоземни  костенурки  са
защитени по Бернската конвенция.

1220 Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка – Видът е разпространен
на територията на цялата страна, като достига до 1100 м надморска височина.
В  повечето  области  от  ареала  си,  видът  може  да  бъде  открит  в  блатисти
местности и разнородни бавно течащи води – устия на реки, дренажни канали,
рибарници,  блата,  езерца,  реки  и  малки  потоци.  Обикновената  блатна
костенурка  е  дневно  активен  хищник,  хранещ се  с  насекоми,  ракообразни,
мекотели,  червеи,  риби  и  земноводни,  които  улавя  главно  под  водата  На
територията на ОУП няма водоеми, в които да живеят и се размножават.

1217 Testudo  hermanni Шипоопашата  сухоземна  костенурка  най-често  се
среща  в  нископланински  и  хълмисти  райони,  обраснали  с  храсти  и  ниски
разредени гори. Този вид е по тясно свързан с гората. Среща се от морското
равнище до около 1400 1450 м.н.в. Изцяло дневен вид, храни се предимно с
растителна  храна  (тревисти  растения),  окапали  плодове,  също  така  яде
мекотели и други  безгръбначни животни.  Не се  среща в района на  ОУП –
видът няма да бъде засегнат. 

1217  Testudo graeca Шипобедрената сухоземна костенурка е разпространена
от морското  равнище до 1300 м.  н.  в.  Предпочита  открити  пространства  с
тревиста растителност, през летните горещини често навлиза в храсти и гори,
долове и дерета. Както предходния вид и този е дневно активен, хранителния
спектър  не  се  различава  от  този  на  предходния  вид.  Видът  няма  да  бъде
засегнат.

1193  Bombina  variegata Жълтокоремна  бумка  Много  от  находищата  са  в
планините от 800до 1400 м надморска височина. Обитава както застояли, така
и течащи води. Жълтокоремната бумка се храни главно с насекоми и ларви на
комари,  основната  част  от  които  поглъща  под  водата.  Зимата  прекарва  на
сушата,  скрита  между камъни или  под паднали листа. ОУП не застрашава
местообитанието и популацията им в ЗЗ.
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1171 Triturus karelinii Южен гребенест тритон. Видът е разпространен почти в
цялата  страна  от  морското  равнище  до  1350  –  1400  м.  Обитава  блата,
наводнени изкопи и други застояли водоеми, като предпочита изобилстващите
с  подводна  растителност.  При  пребиваването  си  на  сушата  се  храни  през
нощта  с  червеи,  насекоми,  дребни мекотели и  други.  Видът е  защитен  и  е
включен в Бернската конвенция, ще бъде включен и в новата Червена книга на
България.Реализирането и последващата експлоатация на ОУП не застрашава
местообитанието и популацията им в ЗЗ. 

Риби, включени в Приложение II на Дир. 92/43/EEC 

Консервационно  значимата  рибна  фауна,  включена  в  предмета  и  целите  за
опазване в “Родопи Западни” с код BG 0001030 e представена от следните
видове от Приложение II към Директива 92/43/EEC:

1137 Barbus  plebejus Маришка  мряна.  Не  се  очаква  да  има  значимо
въздействие и върху популацията, която е локализирани в по-ниските речни
участъци  –  т.  нар.  "шаранови  води”.  На  територията  на  ОУП  няма
местообитание на двата приоритетни вида риби за ЗЗ:

1134  Rhodeus sericeus  amarus Европейска  горчивка.  Среща се  в  долните  и
средни течения на повечето реки в България. Реализирането и последващата
експлоатация на ОУП не застрашава местообитанието и популацията им в ЗЗ.
Изграждането на пречиствателните станция  в с.Сърница,  и изпускането на
третираните води няма да окаже въздействие върху изброените видове.

Безгръбначни, включени в Приложение II на Дир. 92/43/EEC

1093  Austropotamobius  torrentium Ручейният  рак е  постоянен  обитател  на
влажните  зони.  Реализирането  и  последващата  експлоатация  на  ОУП  не
застрашава местообитанието и популацията му в ЗЗ. 

1032 Unio  crassus Бисерна  мида  е  постоянен  обитател  на  влажните  зони.
Реализирането  и  последващата  експлоатация  на  ОУП  не  застрашава
местообитанието и популацията й в ЗЗ. 

4053 Paracaloptenus caloptenoides Обикновен параканоптенус. Този скакалец
не обитава  високопланинските  иглолистни  и букови  гори.  Реализирането  и
експлоатацията на ОУП няма да застраши популацията на този вид в ЗЗ чрез
пряко или косвено унищожаване на местообитанията му.

4052 Odontopodisma  rubripes Одонтоподизма  Този  скакалец  не  обитава
високопланинските  иглолистни  и  букови  гори.  Реализирането  и
експлоатацията на ОУП няма да се застраши популацията на този вид в ЗЗ
чрез пряко или косвено унищожаване на местообитанията му.
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4046 Cordulegaster  heros Кордулегастер.  Видът  е  откриван  по  единични
екземпляри от различни части на страната. Всички съобщения са от планински
райони  с  надморска  височина  над  400  м.  В  района  на  ОУП  няма
местообитание  на  това  водно  конче  и  ларвите  му.  Реализирането  и
експлоатацията на ОУП няма да се застраши популацията на този вид в ЗЗ
чрез пряко или косвено унищожаване на местообитанията му.

4032 Dioszeghyana schmidtii Тази пеперуда обитава зоната на дъбовите гори,
каквито няма в района на ИП. Реализирането и експлоатацията на ОУП няма
да  се  застраши  популацията  на  този  вид  в  ЗЗ  чрез  пряко  или  косвено
унищожаване на местообитанията му.

1074 Eriogaster  catax Торбогнездица.  Районът  на  ОУП  е  потенциално
местообитание на тази пеперуда предимно в южната и източна част, където
има  зони  с  широколистни  храсталаци  и  дървета.  Реализирането  и
експлоатацията на ОУП няма да доведе до унищожаването им и да застраши
популацията на вида в ЗЗ.

1065 Euphydryas aurinia Еуфидриас. Много локален  разпространен главно в
планините, на надморска височина от морското равнище до 2000 м. Обитава
тревисти ливади и поляни. Ливади в територията на ОУП няма, а поляните
няма  да  бъдат  унищожени  с  реализирането  и  експлоатацията  на  ОУП.
Популацията  на  тази  пеперуда  няма  да  бъде  застрашена  в  ЗЗ  от
предложението.

1078 Callimorpha  quadripunctaria е  средиземноморски  елемент  в
лепидоптерната ни фауна. Среща в изолирани популации; в планините до 2100
м. Включен като уязвим в Червена книга на европейските дневни пеперуди.
Пеперудата  няма  местообитание  в  района  на  ОУП.  Реализирането  и
експлоатацията на ОУП няма да застраши популацията на този вид в ЗЗ чрез
пряко или косвено унищожаване на местообитанията му.

4042 Polyommatus  eroides Полиоматус  е  привързан  към  тучна  тревна
растителност и понася каменисти участъци в местообитанието си предимно
във  високите  части  на  планините  ни.  Такива  в  територията  на  ОУП няма.
Реализирането и експлоатацията на ОУП няма да се застраши популацията на
този вид в ЗЗ чрез пряко или косвено унищожаване на местообитанията му.

1088 Cerambyx  cerdo Обикновения  сечко  и  ларвите  му  са  предимно  в
дървесината на стари дъбови дървета.  На територията на ОУП няма такива
местообитания. Реализирането и последващата експлоатация на ОУП няма да
застраши популацията на този вид в ЗЗ чрез пряко или косвено унищожаване
на местообитанията му.

1083 Lucanus cervus Бръмбар рогач е  най-големият наш бръмбар,  обитател
основно  на  стари  дъбови  гори.  Популациите  на  тези  бръмбари  силно  са
намалели.  Основни фактори за  това  са  сравнително  бавното му развитие  и
значителното  ограничаване  на  жизнената  му  среда. Масовото  отсичане  и
събиране  на  изгнилите  дървета,  в  които  се  хранят  ларвите,  комбинирано  с
факта, че по-голямата част от живота си бръмбара прекарва в ларвен стадий са
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пагубни за  вида.  ОУП не включва в територията  си такива местообитания.
Реализирането  и  последващата  експлоатация  на  ОУП  няма  да  застраши
популацията  на  този  вид  в  ЗЗ  чрез  пряко  или  косвено  унищожаване  на
местообитанията му.

1089 Morimus funereus Буков сечко. Той е обитател предимно на стари букови
гори.  Популацията  на  този  вид  в  ЗЗ  няма  да  се  застраши  чрез  пряко  или
косвено унищожаване на местообитанията му.

1084 Osmoderma eremita Осмодерма. Този сапроксилофаген бръмбар изисква
първични  гори,  предимно  от  дъб,  в  които  има  стари  дървета  с  хралупи.
Реализирането  и  последващата  експлоатация  на  ОУП  няма  да  застраши
популацията  на  този  вид  в  ЗЗ  чрез  пряко  или  косвено  унищожаване  на
местообитанията му. 

1087 Rosalia  alpina Всеядно животно, среща се по широколистните дървета.
Предпочита най-вече брези, но също и брястове, габъри липи, кестени. Живее
предимно  в  стари  букови  гори  на  височина  500-1000  метра.  Ларвите  се
развиват в стари букови дървета и изсичането им се счита за основна причина
за упадъка в числеността на розалията в Европа.

Други значими животински видове в ЗЗ

Сред безгръбначните са посочени 34 значими вида за ЗЗ. Районът на ОУП е
потенциално  местообитания  на  17  вида  според  наличните  природни
местообитания  и  надморската  му  височина  (Таблица  1).  Техните
местообитания и популации нямат да бъдат повлияни от дейностите по общия
устройствен  план.  Местообитания  –  шест  вида бръмбари бегачи:  Calosoma
sycophanta, Carabus intricatus, Pterostichus vecors и трите вида от род Trechus
се  предполага,  че  няма  да  бъдат  засегнати.  Няма  конкретни  данни  за
числеността на тези бръмбари в ЗЗ и специални проучвания за въздействието
върху популациите им от враговете им. Посочените видове са мобилни, лесно
се  придвижват  по  растителността,  а  движението  им  към  и  от  околните
територии  няма  да  бъде  затруднено.  Очакваното  въздействие  върху
популациите им е 0,066 % от местообитанието им в ЗЗ, може да се счита за
незначително.

Посочени  са  два  вида  риби като  значими  в  ЗЗ.  Те  нямат  местообитание  в
територията  на  ОУП.  Реализирането  на  ОУП  няма  да  застраши
местообитанията и популациите им в ЗЗ. 

Последното важи и за постоянните обитатели на водоемите, каквито са Гръцка
дългокрака жаба Rana graeca и Планинска жаба Rana temporaria. Останалите
три значими за зоната вида жаби се срещат у нас предимно до към 1300 н.в.
Територията  на  ОУП  попада  над  зоната  с  подходящи  местообитания.
Реализирането  и  последващата  експлоатация  на  ОУП  няма  да  застраши
популациите им в ЗЗ.

Двата значими вида бозайника за ЗЗ посещават територията на ОУП: Дивата
котка Felis  silvestris и  Златката Martes  martes.  Тези  два  хищника  са  имат
сравнително добре запазени местообитания на територията на защитената зона
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и реализирането на общия устройствен план няма да се отрази негативно на
популациите  им  както  чрез  пряко  или  косвено  унищожаване  на
местообитанията им.

Таблица 11. Други значими животински видове, свързани с природозащитата
за  които  територията  на  Инвестиционното  предложение  е  потенциално
местообитание

Код Видове ЗБР/
прил. 
№

Червена 
книга 
НРБ

Бернска 
конвенция
прил. №

Бонска
конвенция
прил. №

CITES
прил. 
№

Директива 
92/43/ЕЕС
прил. №

IUCN
световно 
защитен
и видове

Златка
Martes martes

№3+ застраше
н

нисък 
риск

Дива котка
Felis silvestris

№3 + №2 + №2, + №4,+ +

Земноводни  и
влечуги
Голяма  крастава
жаба
Bufo bufo

+

Зелена  крастава
жаба
Bufo viridis

№3 №2 +

Планинска  водна
жаба
Rana temporaria

№2,4 + №3 +

Горска  дългокрака
жаба
Rana dalmatina

№2 + №2 +

Гръцка жаба
Rana graeca

№3 + №3 +

рядък Златист гъсеничар
Calosoma sycophanta

рядък Ирисова апатура
Apatura iris

+ LR 
CORINE

Carabus intricatus +
ендемит Coenonympha 

rhodopensis
Родопско сатирче 

+ LR 
CORINE

рядък Duvalius bureschi
Erebia medusa №2 + LR 

CORINE
Erebia oeme V
Glaucopsyche alexis №2 + LR 

CORINE
Maculinea arion №2 №2 + 

CORINE
Limenitis populi + 

CORINE
Maculinea alcon
Melitaea aurelia
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Melitaea trivia + 
CORINE

рядък Molops rhodopensis
Neptis rivularis + LR
Nevrorthus apatelios
Niphargus bureschi
Nymphalis 
xanthomelas
Parnassius apollo 
Червен аполон 

№2 + №2 CORINE

Parnassius 
mnemosyne Аполон 
черен, мнемозина

№2 + LR

Pieris ergane + 
CORINE

Pseudophilotes 
vicrama

рядък Pterostichus vecors
ендемит Pyrgus cinarae

Scolitantides orion +уязвим CORINE
Thymelicus acteon

рядък Trechus rhodopeius
рядък Trechus rubens

Trechus szujeckii
Troglodicus 
meridionale

ендемит Trogolchyphantes 
drenskii
Zerynthia polyxena №2 CORINE
Речен кефал
Leuciscus cephalus

№3

Лешанка
Phoxinus phoxinus
Речна пъстърва
Salmo trutta

рядък Говедарка
Alburnoides 
bipunctatus

+

Уклей
Alburnus alburnus

+

Струмски гулеш
Barbatula bureshi

Защитена зона BG 0001386 „Яденица”

Таблица 12. Консервационно значима фауна, включена в предмета и целите за
опазване от Приложение II към Директива 92/43/EEC 

Код Видове
ЗБР/
прил. 
№

Червена 
книга НРБ

Бернска 
конвенц
ия
прил. №

Бонска
конвенция
прил. №

CITES
прил. 
№

Директива 
92/43/ЕЕС
прил. №

IUCN
световно 
защитени 
видове

1302 Подковонос на 
Мехели

№2;3+ + уязвим +Рез.6 + №2 + +
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Rhynolophus 
mehelyi

1303 A малък подковонос
Rhynolophus 
hipposiderus

№2;3+ +слабо
засегнат

+Рез.6 + №2;4+ +

1304 C голям подковонос
Rhynolophus 
ferrumeequinum

№2;3+ +почти 
застрашен

+Рез.6 + №2;4+ +

1306 Средиземноморск
и подковонос
Rhynolophus 
blasii

№2;3 + + уязвим +Рез.6 + №2;4+

1308 Широкоух прилеп
Barbastella 
barbastellus

№2;3 + + уязвим + + №2;4+

1305 Южен подковонос
Rhynolophus 
euryale

№2;3+ + уязвим +Рез.6 + №2;4+ +

1324 Голям нощник
Myotis myotis

№2;3+ +почти 
застрашен

+Рез.6 + №2;4+ +

1307 Остроух нощник
Myotis blithi

№2;3+ +почти 
застрашен

+ + №2; 4 + +

1321 Трицветен 
нощник
Myotis 
emarginatus

№2;3+ + уязвим +Рез.6 + №2;4+ +

1323 Дългоух нощник
Myotis bechsteini

№2;3+ + уязвим + + №2;4 + +

1316 Дългопръст 
нощник
Myotis capaccinii

№2;3 + + уязвим +Рез.6 + №2;4+

1310 Дългокрил прилеп
Minioptrus
schreibersii

№2;3+ + уязвим №2+ + №2;4+ +

1355 Видра
Lutra lutra

№2;3+ + №2 
+Рез.6

№1 + №2;4 + +

1352 Вълк
Canis lupus

№2;4+ + №2 +
Рез.6

№2 + №4 +

1354 Кафява мечка
Ursus arctos

№2;3+ + №2+
Рез.6

№2 + №2;4 +

1171 Гребенест тритон
Triturus cristatus 
karelinii

№2;3+ + №4+ +

1219 Шипобедрена
костенурка
Testudo graeca

№2;3+ №2 +
Рез.6

+ №2; +

1217 Шипоопашата
костенурка 
Testudo hermanni

№2;3+ №2 +
Рез.6

+ №2; +

1220 Обикновена  блатна
костенурка 
Emys orbicularis

№2;3+ + 
потенциалн
о застрашен

1193 Жълтокоремна
бумка

№2;3+ №2 +
Рез.6
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Bombina variegata
1084 Осмодерма

Osmoderma
eremita

№2 +

1087 Алпийска  розалиа
Rosalia alpina

№2 + №2 +

1088 Голям 
(обикновен) сечко
Cerambyx cerdo

№2 №2 +

1089 Буков сечко 
Morimus funereus

№2 №2 +

1083 Бръмбър рогач 
Lucanus cervus

№2 №2

1032 Бисерна мида
Unio crassus

№2 №2 +

1093 Ручеен рак
Austropotamobius 
torrentium

№2 +

4053 Обикновен 
паракалоптенус
Paracaloptenus 
caloptenoides

№2

1065 Еуфидриас
Euphydryas 
aurinia

№2

1078 Callimorpha 
quadripunctaria

№2 + №2 +

1137 Маришка мряна
Barbus plebejus

№2 +
застрашен

Прилепите

1302 Rhynolophus mehelyi Подковонос на Мехели. Видът е изцяло свързан с
пещерите като убежища. Заплахи за вида се главно пещерен туризъм. Не се
засяга от ОУП.
1303  Rhynolophus  hipposiderus Малък  подковонос.  Повсеместно
разпространен, но най-често обитава карстови райони. Ловува в широколистни
и смесени гори, храсталаци, край обрасли с растителност реки.Отрицателни
въздействия  имат  унищожаването  и  фрагментацията  на  естествените
широколистни горски природни местообитания. Не се засяга от ОУП.

1304  Rhynolophus ferrumeequinum Голям подковонос. Този вид е включен в
списъка на IUCN (2004) с категория „почти застрашен”. Със същата категория
е предложен за включване и в новата Червена книга  на България.  Видът е
колониален  и  свързан  изключително  с  подземни  убежища  и  потенциално
застрашен  от  антропогенно  въздействие.  Отрицателно  въздействие  оказват
нарушаване на ловните местообитания и летателни коридори. Не се засяга от
ОУП. 

1308  Barbastella  barbastellus Широкоух  прилеп.Обитава  карстови  и  влажни
горски  райони,  предимно  над  500  м  н.в.  Територията  му  на  Балканския
полуостров представлява реликтна част от европейския му ареал. Заплахите се
слабо известни.  Като се има предвид ниската  му популационна плътност и
ниския  размножителен  потенциал,  може да  се  предположи,  че  е  уязвим  от
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изсичане на стари хралупести дървета и общо намаляване на площите на стари
гори. Не се засяга от ОУП.

1306  Rhynolophus  blasii Средиземноморски  подковонос.  Разпространението
му е свързано с топлите южни части на страната с изразено средиземноморско
климатично  влияние.  Обитава  карстови  райони  в  равнинните  и  хълмисти
части.  Зимуващи  колонии  са  известни  само  от  няколко  пещери  в  Източни
Родопи. Доказано е негативното влияние на застрояването, доколкото видът
избягва урбанизираните местообитания. Не се засяга от ОУП.

1305 Rhynolophus  euryale Южен  подковонос.  Обитава  гористи  равнинни  и
карстови райони. Тясно е свързан с естествени и изкуствени подземни кухини.
Отрицателно  действащи  фактори  са  преобразуване  на  местообитания,  в
частност  унищожаването  и  фрагментацията  на  естествените  широколистни
гори. Не се засяга от ОУП.

1324 Myotis myotis Голям нощник. В България е обикновен и често срещащ
вид. Типичен обитател на карстови райони. Избягва урбанизирани територии.
Не се засяга от ОУП.

1307 Myotis blithi Остроух нощник. Видът се придържа към райони с пресечен
релеф – хълмове, скални ландшафти,  пещери.  Отрицателен фактор се явява
пещерния туризъм. Не се засяга от ОУП.

1321  Myotis  emarginatus Трицветен  нощник.  Характерен  обитател  на
нископланинските карстови райони. Според Pandurska (2000) в ЗЗ се намира
едно от най-големите и многочислени находища. Чувствителен към промени в
местообитанията. ОУП не ги засяга.

1323 Myotis  bechsteini Дългоух  нощник.  Характерен  обитател  на  стари
широколистни  и  смесени  гори,  където  е  с  относителни  висока  численост.
Отрицателно действащи фактори са отсичане на стари хралупести дървета. Не
се засяга от ОУП.

1316 Myotis capaccinii Дългопръст нощник.  Разпространен на територията на
цялата страна, без най-високите планински райони. Отрицателно действащите
фактори  са  безпокойство  и  промяна  на  местообитанията,  т.е.  подземните
убежища. Не се засяга от инвестиционното предложение.
1310 Minioptrus schreibersii Дългокрил прилеп. Рядко се среща в планински
райони. Типичен обитател на карста в цялата страна. Отрицателно действащ
фактор е пещерния туризъм. Не се засяга от ОУП.

1355  Lutra lutra Видра. Oсновни местообитания, в които се среща са реки с
постоянен  воден  дебит,  езера  (включително  соленоводни),  потоци,  заливни
гори, оризища, канали, океански брегове,  пещери, фиорди и др. У нас видът е
разпространен в предпланините и ниските планини до 1000 – 1200 м.н.в. Най-
плътните  популации  на  вида  за  цяла  Европа  са  установени  в  Странджа  и
Източните Родопи. ОУП не застрашава местообитанието и популацията.

1352 Canis lupus Вълк. Видът няма местообитание в територията на ОУП и не
е бил наблюдаван там. Реализирането и последващата експлоатация на ОУП
не застрашава местообитанието и популацията. 
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1354  Ursus arctos Кафява мечка.  Защитената  зона представлява биокоридор
между  Национален  парк  Рила  и  Западни  Родопи.  Това  са  слабо  засегнати
територии, в които се опазват масиви от бял бор и ела (едни от най-големите в
България). Зоната е място за размножаване и миграция на мечката.
Основни местообитания на мечката са старите широколистни гори в средните
и  високи  горски  пояси.  Временни  местообитания  може  да  бъдат
високопланински открити терени около или над горната граница на гората,
като за временни убежища могат да използват храстови формации и обрасли
скалисти  долове.  Според  Генов  и  др.  (2005)  и  ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ  ЗА
КАФЯВАТА  МЕЧКА  В  БЪЛГАРИЯ  (МОСВ  2008)  в  Родопите  общо
числеността на мечката е по-малко от 200 индивида. 

При  BG0001386  Яденица  покритието  на  ЗЗ  за  вида  възлиза  на  2.9  за
популацията  от  възрастни  индивиди,  което  е  0,98%  местообитания  с
постоянно присъствие на мечки.
Тези  територии  представляват  предимно  крайречни  галерии  от  елша,
които се намират покрай дълбоките долини на р. Яденица и р. Чепинска.
Зоната  позволява  постоянно  обитание  само   на  няколко  мечки.  В  ЗЗ
“Яденица” в ОУП е предвидено изграждане само пречиствателна станция
и то на територия, която не засяга местообитания на кафявата мечка.

Риби

Консервационно  значимата  рибна  фауна,  включена  в  предмета  и  целите  за
опазване  в  ЗЗ„Яденица”,  с  код  BG  0001386  e  представена  от  един  вид  от
Приложение II към Директива 92/43/EEC - Маришка мряна  Barbus plebejus.
Не са посочени водни местообитания, включени в Приложение I на Директива
92/43/EEC.

Река Яденица  почти  по цялото  си протежение  се  отнася  към пъстървовите
води,  където речната  пъстърва е типичен,  често единствен представител на
ихтиофауната.  Маришка  мряна  се  среща  само  в  най-долните  участъци  на
реката, където е твърде малочислена. Популацията на речната пъстърва също е
твърде малочислена и нестабилна, като резултат от негативните въздействия
на хидротехническто строителство и наводненията през 2005 г. Изграждането
на пречиствателните станция в с.  Драгиново,  и изпускането на третираните
води в р. Яденица няма да окаже въздействие върху изброените видове. 

Земноводни и влечуги

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

1220 Emys  orbicularis Обикновената  блатна   може  да  бъде  открита  в
разнородни  бавно  течащи  води  или  блатисти  местности,  някои  от  които
напълно  могат  да  пресъхнат  по  време  на  лятото.  Типични  примери  са
дренажни канали, рибарници, блата, езерца, реки и малки потоци, бракичните
води.  Характерно  за  местообитанията  е  наличието  на  богата  водна
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растителност.  Практически  не  се  засята  местообитанието  и  популацията  на
вида.

Двата  вида  сухоземни  костенурки  -  1219  Testudo  graeca Шипобедрена
костенурка  и  1217  Testudo  hermanni Шипоопашата  костенурка  са
разпространени в цялата страна в областите с надморска височина до 1300 –
1400  м  с  изключение  на  Северозападна  България,  Добруджа  и  равнинни
райони с интензивно земеделие. Предпочитат тревисти терени и редките гори.
Практически не се засягат местообитанията и популациите им от ОУП.

1193  Bombina variegata Жълтокоремна бумка се среща в цялата страна, най-
често  в  нископланинските  райони.  Обитава  както  застояли,  така  и  течащи
води. Местообитанията и популацията й не са застрашени.

1171  Triturus cristatus karelinii Гребенест тритон е зависим от наличието на
водоеми  от  различен  тип,  необходими  им  за  размножаването  му.
Реализирането  и  последващата  експлоатация  на  ОУП  не  застрашава
местообитанието и популацията му в ЗЗ. На територията на предложението
няма водоеми, в които да живеят и се размножават.

Безгръбначни животни

1093  Austropotamobius  torrentium Ручейният  рак е  постоянен  обитател  на
влажните  зони.  Реализирането  и  последващата  експлоатация  на  ОУП  не
застрашава местообитанието и популацията му в ЗЗ. 

1032 Unio  crassus Бисерна  мида  е  постоянен  обитател  на  влажните  зони.
Реализирането  и  последващата  експлоатация  на  ОУП  не  застрашава
местообитанието и популацията й в ЗЗ. 

4053 Paracaloptenus caloptenoides Обикновен параканоптенус. Този скакалец
не обитава  високопланинските  иглолистни  и букови  гори.  Реализирането  и
експлоатацията на ОУП няма да застраши популацията на този вид в ЗЗ чрез
пряко или косвено унищожаване на местообитанията му.

1065 Euphydryas aurinia Еуфидриас. Много локален главно в планините, на
надморска височина от морското равнище до 2000 м. Обитава тревисти ливади
и  поляни.  Ливади  в  територията  на  ОУП няма,  а  поляните  няма  да  бъдат
унищожени с реализирането и експлоатацията на ОУП Популацията на тази
пеперуда няма да бъде застрашена в ЗЗ от предложението.
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1078 Callimorpha  quadripunctaria е  средиземноморски  елемент  в
лепидоптерната ни фауна. се среща в изолирани популации; в планините до
2100  м.  Включен  като  уязвим  в  Червена  книга  на  европейските  дневни
пеперуди. Пеперудата няма местообитание в района на ИП. Реализирането и
експлоатацията на ОУП няма да застраши популацията на този вид в ЗЗ чрез
пряко или косвено унищожаване на местообитанията му.

1088 Cerambyx  cerdo Обикновения  сечко  и  ларвите  му  са  предимно  в
дървесината на стари дъбови дървета.  На територията на ОУП няма такива
местообитания. Реализирането и последващата експлоатация на ОУП няма да
застраши популацията на този вид в ЗЗ чрез пряко или косвено унищожаване
на местообитанията му.

1083 Lucanus cervus Бръмбар рогач е  най-големият наш бръмбар,  обитател
основно  на  стари  дъбови  гори.  Популациите  на  тези  бръмбари  силно  са
намалели.  Основни фактори за  това  са  сравнително  бавното му развитие  и
значителното  ограничаване  на  жизнената  му  среда. Масовото  отсичане  и
събиране  на  изгнилите  дървета,  в  които  се  хранят  ларвите,  комбинирано  с
факта, че по-голямата част от живота си бръмбара прекарва в ларвен стадий са
пагубни за  вида.  ОУП не включва в територията  си такива местообитания.
Реализирането  и  последващата  експлоатация  на  ОУП  няма  да  застраши
популацията  на  този  вид  в  ЗЗ  чрез  пряко  или  косвено  унищожаване  на
местообитанията му.

1089 Morimus funereus Буков сечко. Той е обитател предимно на стари букови
гори.  Популацията  на  този  вид  в  ЗЗ  няма  да  се  застраши  чрез  пряко  или
косвено унищожаване на местообитанията му.

1084 Osmoderma eremita Осмодерма. Този сапроксилофаген бръмбар изисква
първични  гори,  предимно  от  дъб,  в  които  има  стари  дървета  с  хралупи.
Реализирането  и  последващата  експлоатация  на  ОУП  няма  да  застраши
популацията  на  този  вид  в  ЗЗ  чрез  пряко  или  косвено  унищожаване  на
местообитанията му. 

1087 Rosalia  alpina Всеядно животно, среща се по широколистните дървета.
Предпочита най-вече брези, но също и брястове, габъри липи, кестени. Живее
предимно  в  стари  букови  гори  на  височина  500-1000  метра.  Ларвите  се
развиват в стари букови дървета и изсичането им се счита за основна причина
за  упадъка  в  числеността  на  розалията  в  Европа.  ОУП  няма  да  застраши
популацията  на  този  вид  в  ЗЗ  чрез  пряко  или  косвено  унищожаване  на
местообитанията му.

Риби

1137  Barbus plebejus Маришка мряна. Живее в долните  течения на  реките.
Застрашена е от свръх улов.
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Таблица 13. Други значими животински видове, свързани с природозащитата 
за които територията на Инвестиционното предложение е потенциално 
местообитание

К
од

Видове ЗБР/
прил. 
№

Червена
книга 
НРБ

Бернска 
конвенция
прил. №

Бонска
конвенция
прил. №

CITES
прил. №

Директива 
92/43/ЕЕС
прил. №

IUCN
световно 
защитени 
видове

Безгръбначни
Ирисова апатура
Apatura iris
Балканска 
жълтушка
Calosoma 
rhodopensis
Coenonympha 
rhodopensis
Българска 
кадифянка
Erebia orientialis
Градински охлюв
Helix pomatia

4

Гигантска 
синевка
Maculinea arion

3

Lestes dryas
Nymphalis 
xanthomelas

уязвим

Червен аполон
Parnassius apollo

3 2 застрашен

Малък аполон
Parnassius 
mnemosyne
Pieris ergane нисък 

риск
Pseudophilotes 
vicrama

нисък 
риск

Синевка
Scolitantides orion

нисък 
риск

Thymelicus 
acteon

нисък 
риск

Salmo 
macedonicus

6.  Описание  и  анализ  на  въздействието  на  ОУП  върху  целостта  на
защитените  зони  с  оглед  на  тяхната  структура,  функции  и
природозащитни  цели  както  по  време  на  реализацията,  така  и  при
експлоатацията на инвестиционното предложение.

6.1. Оценка на инвестиционните намерения
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6.1.1.Новостроящ се път с. Аврамово - Св. Петка – с. Абланица.

Обектът е извън мрежата НАТУРА 2000, но е включен в оценката.
Разполага  се  по  трасето  на  стар  черен  път  функциониращ  и  сега  от  с.
Аврамово на юг към с. Абланица.

Приблизителна ширина заедно със сервитутна ивица и придружаващи
съоръжения – 20 м

Приблизителна дължина - 5200 м (5.2 км)
Работни пътища – съвпадат със трасето
Пътят  пресича  горски  природни  местообитания  от  следния  тип:

Смърчови гори (9410), Бял борови гори (91СА) и различни преходи между тях.
Площ заета от обекта – 104000 м2 (104 дка)
Засегната площ от природни местообитанията в проценти – 0.0008 %

спрямо двете природни местообитания.
Не са известни популации от приоритетни растителни видове. Не са известни
основни популации от категорията “Други значими растителни видове”.
В района е установена милионна популация (по открити места) от пролетен
минзухар (Crocus veluchensis), които е Балкански ендемит. В края на юни-юли
могат  да  се  Установят  фрагменти  от  популациите  на  Родопската  теменуга
(Viola  rhodopeia)  –  Родопски  ендемит.  И  двата  вида  са  много  широко
разпространени  в  Родопите.  Не  е  изключено  фрагмент  от  популацията  на
Стефчова тлъстига (Sedum stefco) (известен от района) да попадне в горното
трасе.

Въздействието на пътя с. Аврамово - Св. Петка – с. Абланица не се оценява
по отношение въздействието върху предмета и целите на ЗЗ, тъй като е извън
мрежата НАТУРА 2000.

Алтернативи: Възможните алтернативни трасета ще попаднат в територии от
защитени зони от Натура 2000, при което ще се окаже по-силно отрицателно
въздействие върху природните местообитания. 

6.1.2. Реконструкция на 12 км главен водопровод “Чукура – ПСПВ
Велинград”.

Обектът  се  разполага  по  трасе  южно  от  пещерата  Лепеница  на  север-
североизток край с. Грашево, като югоизточно от вр. Студиня се осъществява
връзка с Бистришката деривация и се създават условия за необходимия воден
напор  към  Велинград.  Изкопните  работи  по  реконструкцията,  които  са
разположени на територията на ЗЗ “Родопи Западни” възлизат на 4000 м (4
км). Останалата част не попада в територия от NATURA 2000.

Ширина на изкопа: 1м 
Височина на изкопа: 1 м 
Дължина на изкопа: 12000 м (12 км)
Вероятен обем изкопана земна маса: 12000 м3

Остатъчна земна маса след зариване: около 300 м3

Обектът пресича основни горски природни местообитания от следния тип: Бял
борови гори (91СА), Богати на видове картълови съобщества върху силикатен
терен (6230), Ацидофилни гори от смърч в алпийския пояс (9410).

Цялата площ заета от обекта – 12000 м2 (12 дка). В  NATURA 2000 –
4000 м2 (4 дка).
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Общо засегната площ от природни местообитания в проценти – 0.0008
% спрямо трите природни местообитания; само в NATURA 2000: 0.0003%.
Не са известни популации от приоритетни растителни видове. 
В  района  е  известна  милионна  популация  (по  открити  места)  от  пролетен
минзухар  (Crocus  veluchensis), които  е  Балкански  ендемит,  Румелийска
звъника  (Hypericum  rumeliacum),  зеленоцветен  напръстник (Digitalis
viridiflora).

Реконструкцията  на  главния  водопровод  “Чукура  –  ПСПВ  Велинград” е
съвместим с предметите и целите на ЗЗ “Родопи Западни” поради малката
засегната площ. Незначително ще бъдат увредени природни местообитания от
смърчови гори (9410).

Алтернативи:  Възможен е алтернативен подход през скалисти и окарстени
терени без природозащитна стойност, но дължината на трасето ще се увеличи
приблизително  три  пъти.  При  тази  алтернатива  ще  бъдат  изсечени
допълнително борови и смърчови дървета. Алтернативата е неприемлива.

6.1.3. Допълнително водоснабдяване с. Драгиново.
Обектът се разполага по трасе от местността Бялата вода на северозапад към с.
Драгиново и заема територия от мрежата НАТУРА 2000 в централната част
на южната периферия от зона “Яденица” в близост до с. Драгиново.

Ширина на изкопа – 1м
Височина на изкопа – 1 м
Дължина на изкопа - 4000 м (4 км)
Вероятен обем изкопана земна маса – 4000 м3

Остатъчна земна маса след зариване – около 100 м3

Площ заета от обекта: 4000 м2 (4 дка)

Обектът  пресича  основни  природни  местообитания:  Обикновен  бук
(Luzulo  fagetum) (9110);  Гори  от  мизийски  бук  (91WO)  и  значителни
селскостопански площи.

Засегната площ от природни местообитания в проценти – 0.24% спрямо
двете природни местообитания.
Не са известни популации от приоритетни растителни видове. От категорията
“Други значими растителни видове” е разпространена Мизийската камбанка
(Campanula moesiaca).
В района  е  известна  милионна  популация  (по  открити  места)  от  пролетен
минзухар (Crocus veluchensis), които е Балкански ендемит.

Изкопът  за  допълнително  водоснабдяване  на  с.  Драгиново  е  съвместим  с
предметите и целите на ЗЗ “Яденица” поради малката площ, като се засягат
природни местообитания от букови гори.

Алтернативи: При всяко друго алтернативно решение дължината на трасето
ще се увеличи приблизително два пъти и ще бъде необходимо припомпване на
водата.  При  тази  алтернатива  ще  бъдат  изсечени  допълнително  букови
дървета. Алтернативата е неприемлива.

6.1.4. Водоем от 1000 м3  разположен в кв. Крушата в гр. Сърница. 

Посоченият водоем се захранва от 2 основни посоки и групи водоизточници –
от югоизток (местността Хановете) на 2 км от м. Сърница и от северозапад (м.
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Скарата) на 3 км от гр. Сърница. Системата е действаща. Водоемът попада
изцяло в защитена територия “Родопи Западни” от мрежата НАТУРА 2000.

Водната маса се събира от 45 каптажа, формиращи 5 групи съобразно
теренното си разположение: 

Група “Бърдуче” – 4 каптажа
Група “Сърница североизток” – 10 каптажа
Група “Сърница север” – 10 каптажа
Група “Сърница юг” – 12 каптажа
Група “Южна зона за отдих” – 9 каптажа

Посредством тези каптажи и функциониращия от 1988 г. водоем се събират
води от един основен хабитат: Планински сенокосни ливади (6520)
Независимо от  благоприятната  обща  климатична  характеристика  на  района
каптирането  на  водите  е  довело  до  известно  засушаване  на  естествените
местообитания по склонове на язовир “Доспат”.

Площ заемана от обекта – 20 000 м2 (20 дка)
Засегната площ от природни местообитания в проценти – 0.07% спрямо

природното местообитание.
Процентът  се  изчислява,  като  % от  общата  територия,  27190 дка  =  1% от
общата територията на 33 Родопи Западни - от Планинските сенокосни ливади
в  защитената  зона  “Родопи  Западни”.  Не  са  известни  популации  от
приоритетни  растителни  видове.  Известни  са  популации  от  категорията
“Други значими растителни видове” Рьомерово плюскавиче; (Silene romeri);
Румелийска жълтуга (Genista rumelica), Родопски омайник (Geum rhodopeum)
и др.
В  района  е  известна  милионна  популация  (по  открити  места)  от  пролетен
минзухар (Crocus veluchensis), които е Балкански ендемит.

Забележка: 
Източник  на  вода  №32,  извор  “Чибуците”,  не  се  намира  в  Защитената
територия “Тъжник”. Оценката за състоянието на растителното разнообразие е
необходимо  да  бъде  направена  на  място  през  вегетационния  сезон.
Популацията от Spirea salicifolia (Върболистен тъжник) не се засяга.

Изграждането на водоема е съвместимо с предметите и целите на ЗЗ “Родопи-
Западни” защото не засяга приоритетни природни местообитания – Планински
сенокосни ливади.

Алтернативи:  При  всяко  друго алтернативно  решение  за  изграждане  на
водоема  ще  наложи  изместването  на  21  от  довеждащите  водопроводи  от
каптажите Сърница – юг –12 каптажа и от Южна зона за отдих – 9 каптажа и
ще се наложи изсичане на смърчови дървета. Алтернативата е неприемлива.

6.1.5.  Допълнително  водоснабдяване  местността  “Скарата  -
Бърдуче –гр. Сърница”

Заедно с каптажите от местността “Петелско дере” и “местността Сърнишко
дере” този водопровод е включен в системата за набиране на води за главния
1000  м3   водоем.  Разположен  е  основно  естествено  приоритетно  природно
местообитание  “Планински  сенокосни  ливади  (6520)”.  Техническите
параметри са взети под внимание при изчисляване от процента от територии,
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които обекта заема от природното местообитание при оценката на водоема от
1000 м3 в гр. Сърница.

Изграждането на водопровода за допълнително водоснабдяване на местността
“Скарата - Бърдуче –гр. Сърница” е съвместимо с предметите и целите на
ЗЗ “Родопи-Западни” То засяга в незначителна степен приоритетно природно
местообитание – Планински сенокосни ливади (6520),  като  въздействието е
оценено при изграждане на водоема от 1000 м3.
Алтернативи:  При  всяко  друго алтернативно  решение  за  изграждане  на
водопровода  ще  наложи  преминаване  през  приоритетно  природно
местообитание – планински сенокосни ливади, като освен при удължено трасе
се изсекат смърчови дървета. Алтернативата е неприемлива.

6.1.6.  Градска  пречиствателна  станция  за  отпадни  води  на
Велинград – в землището на с. Драгиново
Обектът  се  разполага  в  землището  на  с.  Драгиново  на  север  от  селото  в
квартал Водениците.  Обектът се разполага  близо до брега на р.  Яденица,  в
близост  до  следните  природни  местообитания:  Алувиални  гори  с  Almus
glutinosa и Fraxinus excelsior (91EO); Крайречни галерии от  Salix alba; Popilus
alba (92AO). Засегната площ от природни местообитания няма.
Обектът се разполага в ЗЗ от НАТУРА 2000 “Яденица”.

Обща площ – 9000 м2 (9 дка)
Определеният  терен  е  разположен  върху  земеделски  площи,  извън

естествени местообитания.
Данни за друга необходима площ и за инфраструктурни елементи не са

известни.

В района на обекта са известни следните популации висши растения: 
Приоритетни видове: няма
Други  важни  видове:  Ostrya  carpinifolia  (воден  габър), Pistatia

terebinthus  (кукуч), Syringa  vulgaris  (люляк).  Видовете  са  извън  мястото  на
инвестиционните намерения.

Изграждането  на  пречиствателната  станция  е  съвместимо  с  предметите  и
целите  на  ЗЗ  “Яденица”  защото  не  засяга  от  приоритетни  природни
местообитания.

Алтернативи:  При  всяко  друго алтернативно  решение  за  изграждане  на
градска  пречиствателна  станция  няма  да  засегне  приоритетни  природни
местообитания. Алтернативата е икономически неизгодна и неприемлива .

6.1.7. Електропровод 20 KW за град Сърница.
Според проектното предложение се предвижда електропроводът да премине,
като просека  в  посока север -  юг от  с.  Грашево,  през  територията  на  ДГС
Чехльово  към  вилна  зона  Кара-тепе.  По-нататъшната  част  на  трасето  не  е
отбелязано в представените ни картни материали. 
Трасето  на  електропровода  се  разполага  в  ЗЗ  от  НАТУРА  2000  “Родопи-
Западни”.

Ширина на просеката - 5+5 м (10 м теоретично)
Височината  на  дървостоя  по трасето  е  средно  около 25 м.  При това

обстоятелство,  за  да  не  се  засягат  електропровода  при  падане  на  дървета
ширината на просеката е необходимо да се планира на минимум 50 м.
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Дължина на просеката – 11 км по въздушна линия.
Поради  изключително  насечения  терен  тази  основна  дължина  ще

нарасне  минимум  със  100  %,  което  практически  прави  реалната  дължина
около 22-25 км. 
Това  трасе  пресича  основно  природни  местообитания  -  “Рило-Родопски  и
Старопланински  бял  борови  гори”  (91СА)  и  Тревни  съобщества  с  къртъл
богати на видове (6230). 
Като се вземат предвид горните обстоятелства е видно, че площта, която би
заела просеката в природни местообитания е около 1250 дка. 

Засегната площ на природни местообитания в % - 0.165 %.

Забележка:  При плътност на насаждението 98% запаса  от  дървесна маса  е
около  600  м3  на  ха.  При  това  положение  ще  бъдат  унищожени  75000  м3

първокласни  гори  „Рило-Родопски  и  Старопланински  бялборови  гори„  и
„Богати  на  видове  Картълови  съобщества  върху  силикатен  терен  в
планините„  без  аналог  в  Европейската  флора.  Ще  бъдат  унищожени
популации  от  около  50  вида  висши растения,  както  и  местообитанията  на
птици,  дребни бозайници,  едри бозайници,  влечуги и множество насекомни
видове др. Ще се създадат предпоставки за развитие на ерозия, ще предизвика
съществена фрагментация проникване на инвазивни видове, масово развитие
на горски вредители, като ръждивата  борова листна  оса (Neodiprion sertifer),
което още повече ще влоши екологическата обстановка.

Изграждането на електропровода по даденото в ОУП трасе не е съвместимо
с предметите и целите на ЗЗ “Родопи Западни” защото засяга от приоритетни
природни местообитания и популации на растителни и животински видове.

Алтернативи: -  Необходимо е  да  се  търси  алтернативно  трасе.  Възможни
решения са свързани с ползуването на вече съществуващи противопожарни
просеки; с отклоняването през района на с. Медни поляни и близко до него; с
развиване  на  електрическата  мрежа  в  сервитута  на  съществуващия  път
Велинград – Сърница.
- При взимане на окончателното решение отново ще бъде преценена неговата
съвместимост и въздействие върху благоприятното състояние на природната
среда. Необходимо е да се отбележи, че стойността 0.165 % засегната площ от
природни  местообитания  в  този  случай  е  няколко  пъти  по-висока  от
стойностите получени при оценката на останалите обекти от ОУП. Този факт
насочва още веднъж към търсене на алтернативно решение. Прокарването на
електропровода  може да  стане,  като  се  използват  сервитутните  ивици край
пътищата или трасетата на противопожарните просеки.
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Таблица  14.  Заемани  територии  от  инвестиционни  намерения  в  природни
местообитание в %

Обект Код Име на природни местообитания
(обобщено)

%

Път 
Аврамов-Абланица

91СА
9410

Смърчови; Бял-борови гори 0.0008

Водопровод
“Чукура - Велинград”

91СА
6230

Бял  борови  гори,  Богати  на  видове
Картълови съобщества

0.0008

Допълнително
водоснабдяване
“Драгиново”

9110
91WO

Гори от обикновен и мизийски бук 0.024

Водоснабдяване
“Сърница”  водоем  и
допълнения

6520 Планински сенокосни ливади 0.07

Градска  пречиствателна
станция “Драгиново”

91EO
92AO

Крайречни гори от елша, ясен, топола,
върба извън, но в близост до обекта

няма

Електропровод  за  гр.
Сърница 20 KW

91CA
6230

Бял  борови  гори;  Богати  на  видове
Картълови съобщества

0.165

Оценката  на  степента  на  въздействие  на  инвестиционните  предложения  за
реализиране на Общия устройствен план на община Велинград и възможни
алтернативни решения върху защитените зони се базира на влиянието върху
всеки от критериите за Благоприятен природозащитен статус  – популация в
зоната, площ на местообитанията в зоната (където има специфични по-малки
по  площ,  но  важни  местообитания  се  отчитат  отделно),  качество  на
местообитанията  (структурни  и  функционални  параметри),  бъдещи
перспективи (други важни параметри). Отделно се отчитат и други структурни
и  функционални  параметри,  като  общата  функционална  роля  на  зоната  за
свързаността  на  мрежата  –  биокоридорна  функция,  географска  свързаност.
Характеристиката на всеки един от типовете въздействия е разгледан в т. 5.а.

За определяне степента на въздействието е използвана 10-степенна скала на
оценката, която позволява да се отчетат различните параметри на значимостта
на едно въздействие, спрямо стандартните показатели за оценка на степента на
въздействие (таблица 15).

Таблица 15. 10-степенна скала за определяне степента на въздействие

Оценка Критерии

0 Дейността не оказва въздействие

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия

3 Дейността  може  да  предизвика  краткосрочни   отрицателни
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въздействия

4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия

5 Дейността  може  да  предизвика  кумулативни  отрицателни
въздействия

6 Дейността може да предизвика синергични въздействия

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

8 Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни,
синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде
премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.

9 Дейността  предизвиква  значителни,  средносрочни  или
дългосрочни/постоянни  отрицателни  въздействия.  Въздействието
може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.

10 Дейността  предизвиква  значително  и  постоянно/необратимо
отрицателно  въздействие.  Въздействието  не  може  да  бъде
премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.

Възприети  са  следните  четири  степени  на  въздействие  в  зависимост  от
балните оценки:
0 - няма въздействие
от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на
специални  мерки  освен  спазване  на  най-добрите  практики  при  строеж  и
експлоатация;
от 4 до 6 – средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в
комбинация  с  други  фактори и да  се  препоръчат  мерки  за  намаляване или
премахване
от 7 до 10 – значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато
чрез  избор  на  алтернативи  или  прилагане  на  смекчаващи и  компенсаторни
мерки;
Оценката на степента на въздействие на инвестиционното предложение за общ
устройствен план на община Велинград е свързано с целостта на Защитени
зони „Яденица”,  с  код BG 0001386 “Родопи Западни”  с  код BG 0001030 с
оглед  опазване  на  нейната  структура,  функции  и  природозащитни  цели,  е
представена в таблица 16.

Таблица 16. Степен на въздействие на предложението върху местообитанията
и растителните видове

ОУП
Обща площ и код на

местообитанието, в което се
разполага ОУП

Естествена
флора

Инвазивни
видове

Новостроящ се път с. 
Аврамово-с. Абланица

104 дка, 
природни местообитания:
91СА

1 1
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9410
Главен водопровод
Чукура-Велинград

12 дка, 
природни местообитания:
6230
91СА
9410

1 0

Допълнително 
водоснабдяване 
“Драгиново”

4 дка, 
природни местообитания:
9110
91WO

1 0

Водоем 1000м3 в кв. 
Крушата, гр. Сърница и 
мрежата за захранване

20 дка. мрежата е в хабитат 
6520;
Водоемът е в селищна система

4 0

Градска пречиствателна 
станция в кв. Драгиново

9 дка на земеделска земя, в 
контакт с природни 
местообитания 91ЕО; 92АО

0 1

Електропровод 20 KW за 
гр. Сърница

1250 дка, 
природни местообитания:
91СА
62390

9 4

Коментар: 
От приложената  таблица се вижда,  че  само електропровода  за  гр.  Сърница
носи  сериозен  отрицателен  ефект  върху  местообитанията  и  респективно
видовете. Останалите обекти са напълно съвместими и във висока степен не
нарушават околната среда.

По време на строителството

По време на строителството може да се очаква обезпокояване на видове птици
и дребни бозайници,  предимно гризачи и насекомоядни,  не представляващи
предмет на опазване в защитената зона, както и на такива в съседни терени.
Това  ще  се  дължи  на  шума  от  строителната  техника,  но  ще  бъде  с
кратковременен  ефект.  След  озеленяване  на  обектите  с  предимно  местна
растителност,  в  последствие  се  очаква  заселване  на  по-голям  брой
синантропни и толерантни към човешко присъствие растителни и животински
видове, характерни за населени места и паркове.
Няма  да  бъде  нарушен  благоприятния  природозащитен  статус  на
местообитанията или видовете, предмет на опазване в зоната;

Период на експлоатация

Изграждането на обходния път за гр. Велинград оказва косвено въздействие
само в определен участък от ЗЗ Западни Родопи, тъй като се работи по старото
трасе.
- По време на експлоатация се запазва степента на косвената повлияност върху
ЗЗ от периода на строителството и може да се оцени като незначителна върху
нейната цялост и структура.
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-  Косвеното  засягането  на  природни  местообитания  от  зоната  е  на  ниво  в
периода на строителство. 
- От представителите на животинския и растителен свят в ЗЗ не се посочват
обекти  за  опазване  на  видово  ниво  –  предлагам- От  представителите  на
животинския и растителен свят в ЗЗ в близост до трасето на обходния път не
са установени местообитания на целеви видове.
-  Фауната  от земноводни и влечуги  около трасето на пътя  се оценява като
бедна.

7. Предложения за смекчаващи мерки,  предвидени за предотвратяване,
намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия
от  осъществяване  на  ОУП  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.

Прогресивната  урбанизация,  повишената  консумация  на  вода  и  енергия,
търсене  на  нови  рекреационни  зони,  разрастването  на  пътната  и
електропреносна  мрежа  от  всички  категории,  са  фактори  с  доказано
отрицателно действие върху качествата на околната среда.
Съществуват,  обаче,  подходи,  чието  щадящо  отношение  към  природните
дадености може да допринесе съществено за тяхното опазване. 
По долу ще бъдат отбелязани няколко подхода от тази категория, определени
от спецификата на дейностите в ОУП и характера на зоните, както следва:

7.1. Ефективни смекчаващи мерки по обекти на ОУП Велинград
7.1.1. Новостроящ се път Аврамово - Абланица

* рекултивиране на работните пътища с местни видове
* да не се ползуват тежки машини
* евентуално опазване на вековни дървета
* строителните работи да се извършат извън размножителният сезон (април-
юни), за да се избегне безпокойство на видовете.
*  като  мярка  за  дефрагментация  на  местообитания  на  животински  видове
(дребни бозайници и влечуги) и предотвратяване на смъртност на животни от
пътни инциденти  да  се  предвиди изграждането  на  малки подлези.  За да се
насочат  животните  да  минават  през  подлеза  е  необходимо около тях да  се
запази  достатъчно  растителност,  стари  пънове  или  купчина  камъни.  Около
подлеза да се обособи 50 м буферна зона без достъп на хора.
* при намиране преди започване и по време на строителството на сухоземни
костенурки,  таралежи,  змии  и  други  животински  видове,  те  да  бъдат
пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта.
* да се предвидят и маркират местата за временно депониране на материали от
изкопните дейности, чимове и храстова растителност.
* да не се третират с химически вещества тревната покривка и пътищата.
* да  не  се  допуска  изхвърлянето  на  битови  и  хранителни  отпадъци,  които
могат да доведат до отравяне на почвите и представители на растителния и
животинския свят.
* да  се  проведе  подробна  разяснителна  кампания  сред  участниците  в
строителните  и  експлоатационни  дейности  за  целите  и  предмета  на
защитените  зони  с  оглед  предотвратяване  на  щети  върху  растителния  и
животински свят в района.
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* да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от строителните
машини.

7.1.2. Реконструкция на главен водопровод “Чукура - Велинград”
* запазване нагорния почвен слой
* запазване на вековни дървета
* почистване на строителните отпадъци и земя от изкопа 
* рекултивиране на трасето с местна растителност
* строителните работи да се извършат извън размножителният сезон (април-
юни), за да се избегне безпокойство на видовете.
* при намиране преди започване и по време на строителството на сухоземни
костенурки,  таралежи,  змии  и  други  животински  видове,  те  да  бъдат
пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта.

7.1.3. Водоеми и каптажна мрежа – Сърница (м.Скарата - Бърдуче)
* картиране и следене състоянието на водоизточниците
* осигуряване 30% екологичен обем от води за засегнатите местообитания за
да се подържа водния режим на ощетените местообитания
* почистване на трасето от строителни отпадъци
* озеленяване  на  територията  около  водоема  с  местни  растителни  видове,
кореспондиращи на хабитатната специфика
* при намиране преди започване и по време на строителството на сухоземни
костенурки,  таралежи,  змии  и  други  животински  видове,  те  да  бъдат
пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта.
* да се предвидят и маркират местата за временно депониране на материали от
изкопните дейности, чимове и храстова растителност.
* д а не се допуска изхвърлянето на битови и хранителни отпадъци,  които
могат да доведат до отравяне на почвите и представители на растителния и
животинския свят.
* да  се  проведе  подробна  разяснителна  кампания  сред  участниците  в
строителните  и  експлоатационни  дейности  за  целите  и  предмета  на
защитените  зони  с  оглед  предотвратяване  на  щети  върху  растителния  и
животински свят в района.

7.1.4. Градска пречиствателна станция “Драгиново”
* изграждане на сектори за биологично пречистване на водите
* почистване на района от строителни отпадъци и земя от изкопите
*озеленяване  на  територията  на  станцията  с  местни  растителни  видове,

кореспондиращи на хабитатната специфика
* строителните работи да се извършат извън размножителният сезон (април-
юни), за да се избегне безпокойство на видовете.
* при намиране преди започване и по време на строителството на сухоземни
костенурки,  таралежи,  змии  и  други  животински  видове,  те  да  бъдат
пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта.

7.1.5. Допълнително водоснабдяване “Драгиново”
* запазване на горния почвен слой
* запазване на вековни дървета
* почистване на района от строителни отпадъци и земя от изкопите
* рекултивация  на  терена  с  местни растителни видове,  кореспондиращи на
хабитатната специфика
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* строителните работи да се извършат извън размножителният сезон (април-
юни), за да се избегне безпокойство на видовете.
* при намиране преди започване и по време на строителството на сухоземни
костенурки,  таралежи,  змии  и  други  животински  видове,  те  да  бъдат
пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта.

7.1.6.  Електропровод  20  KW  (при  случай  че  мине  през  горски
проходи или през района на с. Медни поляни)

* да не се ползуват тежки машини 
* да се рекултивират работните площи с местни тревни видове
* да  се  складират  подходящо  и  изнасят  своевременно  изсечения  дървен
материал 
* да не се разрушават мравуняците
* да се запазват (при възможност) вековните дървета
* строителните работи да се извършат извън размножителният сезон (април-
юни), за да се избегне безпокойство на видовете.
* да се направи точно маркиране на маршрутите за подходите към трасето, за
да се предотврати допълнителното унищожение на растителност.
* при намиране преди започване и по време на строителството на сухоземни
костенурки,  таралежи,  змии  и  други  животински  видове,  те  да  бъдат
пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта.
* да не се третира с химически вещества тревната покривка по трасето.
* да  не  се  допуска  изхвърлянето  на  битови  и  хранителни  отпадъци,  които
могат да доведат до отравяне на почвите и представители на растителния и
животинския свят.
* да  се  проведе  подробна  разяснителна  кампания  сред  участниците  в
строителните  и  експлоатационни  дейности  за  целите  и  предмета  на
защитените  зони  с  оглед  предотвратяване  на  щети  върху  растителния  и
животински свят в района.
* да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от строителните
машини.

В  съчетание  с  предвидените  от  закона  защитни  мерки  горните
смекчаващи  мерки  ще  доведат  до  по-добро  опазване  на  популациите  от
растения и животни, по бързото възстановяване на популациите на видовете
растения и животни и природни местообитания (там където е възможно).

8.  Разглеждане  на  алтернативни  решения  и  оценка  на  тяхното
въздействие върху защитените зони, включително нулева алтернатива.

8.1. Растителност и природни типове местообитания

8.1.1. Нулева алтернатива 
При  “нулевата  алтернатива“,  без  реализиране  на  инвестиционното
предложение,  по  отношение  на  растителността  и  типовете  местообитания,
могат да се прогнозират два варианта на естествено развитие. 
При  оптимистичния  вариант,  сукцесионните  изменения  се  развиват  към
формиране  на  устойчиви  растителни  съобщества  и  стабилно  състояние  на
екосистемите в далечно бъдеще и при липса на антропогенно въздействие.
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При  песимистичния вариант се  прогнозира  деградация  на  местообитания,
съчетани с деградация на растителността и дестабилизация на екосистемите.
От това следва, че инвестиционното предложение е възможно да допринесе за
песимистичния  прогнозен  вариант  и  да  има  негативно  въздействие  върху
защитената зона.

 Изграждане на обходен път на гр. Велинград.
Обходното  трасе  на  гр.  Велинград  което  частично  минава  по
съществуващия в  момента  общински път  (ІІІ-843)  –  с.  Абланица  и  по
новопроектирано трасе се включва в общинския път (ІІ-84-Аврамово)-с.
Кондови е най-доброто решение и не е нужно да се търси друго.

 Изграждане  на нови трасета до новите урбанизирани зони  – не  се
нуждаят от алтернативни предложения, поради разполагането им на земи
с променено предназначение.

 Доизграждане и ремонт на трасетата до туристическите обекти – при
доизграждане  и  довършителни работи не са необходими алтернативни
решения.

 Реконструкция на 6 км главен водопровод – водовземане "Чукура"-
ПСПВ Велинград – без алтернатива

 Изграждане  на  нов  електропровод  Велинград  –  Сърница –
Необходимо  е  да  се  търси  алтернативно  трасе.  Възможни  две
предложения за алтернативни решения:

 ползуването  на  вече  съществуващи  противопожарни  просеки;  с
отклоняването през района на с.  Медни поляни и близко до него,  при
което: в максимална степен се съхранява горското биоразнообразие по
проектираното трасе на електропровода,  избягва се фрагментацията  на
местообитанията  и безпокойството  и прякото унищожаване на  видове;
ограничава  се  опасността  от  проникване  на  инвазивни  и  патогенни
видове. В първичен вид си запазва структурата и запасите на дървостоя.

 Електропреносната  мрежа  да  се  развие  в  сервитутната  ивица  на
съществуващия път Велинград – Сърница. От гледна точка на опазването
на околната среда в района този начин това алтернативно решени е най-
подходящо.

 При  взимане  на  окончателното  решение  отново  ще  бъде  преценена
неговата  съвместимост и въздействие върху благоприятното състояние
на природната среда. Необходимо е да се отбележи, че стойността 0.165
% засегната площ от природни местообитания в този случай е няколко
пъти  по-висока  от  стойностите  получени  при  оценката  на  останалите
обекти  от  ОУП.  Този  факт  насочва  още  веднъж  към  търсене  на
алтернативно решение.

 Водоем  1000  м³ -  м."Нежовица"  –Велинград  –  няма  алтернативно
решение, защото вече съществува.

 Водоснабдяване -гр. Сърница (І-ви етап), водоем 1000 м³ - кв. Крушата,
водопровод  от  м.  ”Хановете”  –  североизточно  от  гр.  Сърница  няма
алтернативно решение, защото вече съществува
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Канализация
 -  Градска пречиствателна станция за отпадни води-Велинград – отреден

терен  в  землището  на  с.  Драгиново  (на  север  от  селото).  Построяването  на
пречиствателната  станция  не  засяга  земи  от  естествения  фонд  и  не  се  налага
търсене на алтернативно решение.

 - Градска пречиствателна станция за отпадни води- гр. Сърница – отреден
терен  между  Сърница  и  мах.”Бърдуче”.  Построяването  на  пречиствателната
станция  не  засяга  земи  от  естествения  фонд  и  не  се  налага  търсене  на
алтернативно решение.

Изграждане  на  нови  трафопостове  ТП  20/0,4  кV ще  са  необходими  в
близките до Велинград села, където се предвижда “изнасяне” на обитаването от
града и развитие на вилен отдих. В района на гр. Сърница също се предвижда
сериозно разрастване на териториите за отдих, което ще наложи изграждане
на нови ТП. Броят и мощностите на ТП ще бъдат в зависимост от параметрите на
застрояването.За качествено ел. захранване на зоните за отдих е необходимо да се
изградят  нови  отклонения  от  ЕЛ  20  кV за  присъединяване  на  нови  и
съществуващи ТП. Развитието на нова мрежа СН с изграждане на нови ТП 20/0,4
кV и присъединяването им към съществуващи или нови изводи 20 кV е предмет
на проучвания в следващ етап. Тъй като местоположението им не е локализирано,
то алтернативни предложения не могат да бъдат представени

На територията на общината при благоприятно природо-географски условия и
дадености, са формирани три групи населени места: първа – “източна”; втора –
“южна”  и  трета  –  “западна”.  В  източната  група  спадат:  Велинград  и
Драгиново. В землищата на тези населени места се предлага: 

 обособяване  и  запазване  на  природозащитни  територии  (“Клептуза”,
“Каратепе” и др.).

  в  жилищната  зона  на  гр.Велинград  се  предлагат  за  включване  в
регулация територии със жилищни функции и рекреационни дейности, а именно:
всички  параметри,  свързани  с  устройствени  зони  в  територията  на  Велинград
подробно ще бъдат илюстрирани и развити в ОУП на града.

В  южната  група  спадат:  гр.  Сърница  и  м.  ”Бърдуче,  м.  Крушата,  м.
Орлино, с. Медени поляни, м. Горелци, с. Побит камък, в.з. Каратепе, ДГС
селище, ДГС, Чехльово.  В землищата на тези населени места се предлага:
обособяване  на  земеделски  територии  с  допустима  промяна  на
предназначение (м. Бърдуче, м. Крушата, м. Орлино) – гр. Сърница. Такава
допустима  промяна  се  предлага  и  в  другите  населени  места  в  южните
територии. 

В  тези  терени  устройствените  режими  и  параметрите  на  застрояване  ще
достигат до тези за вилен отдих, според Наредба № 7 на МРРБ. 

В  третата  група  спадат  голяма  част  от  населените  места,  разположени  в
западната  територия  на  Общината.  Селищата  са  с  устройствена  жилищна зона
(Жм), с малка височина на застрояване.  Предлагат се земеделски територии с
допустима  промяна  на  предназначението,  с  устройствен  режим  за  вилен
отдих.
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В  община  Велинград  всички  ново-предложени  територии  за  промяна  на
предназначението,  се  обособяват за  краткотраен вилен отдих.  Вилните зони (в
селищата) ще се изграждат практически извън естествените местообитания, върху
селско стопански земи или вече са изградени и функционират от години.

Общата  площ,  която  ще  бъде  засегната  при  построяването  на  трасето  на
високоволтовия електропровод за Сърница е 1250 дка и представлява 0.045% от
общата територия на Защитена зона “Родопи Западни”.

Предвижда  се  подобряване  на  пътната  и  водоснабдителната  мрежи.
Доставката на материалите и монтажната дейност ще се извършват по стандартни
начини, с предвидена рекултивация и щадящо отношение към почвения слой. По
време  на  експлоатацията  не  се  предвиждат  дейности  нарушаващи  природната
среда.

В  настоящият  ОУП се  предвиждат  само  220  дка  земеделски  земи  с  ниско
качество – 9-та и 10-та категория с бал до 20 по бонитетната оценка, които ще
променят предназначението си в землищата на гр. Велинград и с. Драгиново. Тази
площ  представлява  0.165%  от  общата  площ  предвидена  за  промяна  на
предназначението на земята. Тази промяна няма друго алтернативно решение.

8.1.2. Обща оценка на алтернативите

Табл. 17. Оценка на алтернативите

Алтернативи Местообитания и видове, за които 
остават известни въздействия въпреки
възможните мерки за смекчаване

Възможност за 
компенсиране

Извод

Нулева Има в рамките на съществуващото 
антропогенно натоварване

Изпълнява 
изискваният
а на чл. 6 на 
Директива 
92/43/ЕИО.

Инвестиционни 
предложения

Въздействия върху местообитания Могат да бъдат приложени
допълнителни  смекчаващи
мерки  свързани  с
възстановяване  и опазване
на  растителността  и
местообитанията

Изпълнява 
изискваният
а на чл. 6 на 
Директива 
92/43/ЕИО

17.1. Обекти ОУП Велинград и алтернативни растения

№ Обект Алтернативна възможна Приемливост и 
коефициент на 
засегнатост

1 Новостроящ се път с. Аврамово - 
Абланица

Работи се по съществуващо 
трасе. 
Не са необходими 

Приемлив вариант и 
засегнатост 0.020%
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алтернативни предложения
2 Реконструкция на главен 

водопровод “Чукура - Велинград”
Реконструира се 
съществуващ водопровод
Не са необходими 
алтернативни предложения

Приемлив вариант и 
засегнатост 0.008%

3 Водоем “1000 м3” и каптажна 
мрежа Скарата - Бърдуче

Не са необходими 
алтернативни предложения

Приемлив вариант и 
засегнатост 0.007%

4 Градска пречиствателна станция 
с. Драгиново

Не са необходими 
алтернативни предложения

Приемлив вариант,
засегнатост 
0.012%

5 Допълнително водоснабдяване с. 
Драгиново

Отклоняване през пресечена 
местност и удължаване на 
водопровода

Неприемлив вариант
засегнатост (в момента) 
0.024%

6 Електропровод 20 KW за Сърница * По съществуващи просеки
** По сервитутна ивица
Велинград – Сърница
*** През Медни поляни

** Най-приемлив 
вариант 0.165%

8.2.1.3. Степен на въздействие на смекчаващите мерки върху предмета на
опазване на защитената зона

Реализирането им горепосочените смекчаващи мерки може да спомогнат да се
намали в значителна степен негативното въздействие върху защитената  зона и
биологичното разнообразие в нея.

Естествените  гори  са  застрашени  от  прекомерната  експлоатация  на  горски
ресурси  извън  малкото  защитени  територии.  Премахването  на  стари  умиращи
дървета  и  тези  с  хралупи,  ограничава  значително  възможностите  на  прилепи,
кълвачите и совите да намират подходящи места за укрития, гнездене и храна. 

Изграждането  и  разширяване  на  транспортна  инфраструктура  е  съществена
причина за фрагментация на местообитания, за влошаване на тяхното качество в
прилежащите  зони и възпрепятстват  придвижването  на  сухоземни  животни по
терена, както и повишават смъртността им чрез пътни инциденти. В тази връзка
изграждането на проходи за диви животни е доказана добра практика.

8.3.  Разглеждане  на  алтернативни  решения  и  оценка  на  тяхното
въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива

- Нулева алтернатива

Според т. 8 от допълнителните разпоредби към настоящата наредба „нулева
алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в
случай,  че  инвестиционните  предложения,  които  се  предлагат,  не  бъдат
осъществени. В конкретния случай при реализиране на нулевата алтернатива
би се запазило сегашното състояние и параметри на компонентите на околната
среда и изпълнено условието за опазване на защитената зона и прилагане на
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действащите Закон за биологичното разнообразие,  Директива 79/409/ЕИО и
Директива 92/43/ЕИО.
От  описаното  по-горе  в  доклада  става  ясно,  че  реализацията  на
инвестиционното предложение няма да повлияе съществено върху защитената
зона и нейните елементи. Отсъствие на строителство ще съхрани естествена
територия и ще предпази терена от някои негативни последици по време на
евентуалните строителни дейности – изкопни и насипни работи, депониране
на  строителни  материали,  изграждане  на  пътища  и  басейни,  строителни
отпадъци и др.

- Други алтернативни решения

Има предложение за търсене на алтернатива за електропровода за гр. Сърница
Такива не са отбелязани, не са разглеждани. В рамките на защитените зони
всяко друго алтернативно решение би довело до идентично или значително
по-голямо негативно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет
на опазване в защитените зони.

9. Картен материал с местоположението на обектите/трасетата на плана,
програмата и проекта/инвестиционното предложение спрямо защитените
зони и нейните елементи

(В приложение )

●  В Доклада за ОС не се прилагат:
●  Карти на ЗЗ с обозначение на обектите.
●  Фотоматериали.

10. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие.

Критериите  за  оценка  са  изцяло  съобразени  с  изискванията  на  чл.22  от
Наредбата за ОС, и техният анализ се съдържа в текстовете на точки от 1 до 7.
Въз  основа  на  тези  критерии  решението  за  крайна  оценка  може  да  се
аргументира със следните изводи:

Критерий  1.  Пълна  характеристика  на  плановете,  програмите  и
проектите/инвестиционните  предложения:  териториален  обхват,  обем,
мащаб  и  други  спецификации  на  плановете,  програмите  и
проектите/инвестиционните  предложения,  връзки  на  плановете,
програмите и проектите/инвестиционните  предложения  със защитената
зона (ключови разстояния) и т.н.;

Заключение: 
Върху площ от 1250 дка ще увреди и ще отнеме площи на природни

местообитания  –  предмет  на  опазване  в  ЗЗ.  Ще  се  нарушат  популации  и
местообитания на растителни видове, предмет на опазване в ЗЗ.

Построяването  и  последващата  експлоатация  на  1250  дка  няма  да
доведат до изключване на даден % от площта на потенциалните, много рядко
използвани местообитания на вълка и на даден % от площта на периодично
посещаваните  местообитания  на  мечката  в  ЗЗ.  Въздействието  ще  бъде
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незначително върху популациите им в ЗЗ. Тези 1250 дка имат незначително
въздействие върху популациите на няколко вида предимно наземни бръмбари
от категорията “други значими видове животни” в ЗЗ.

От представените бозайници  само един вид - източноевропейският /белогръд/
таралеж може да бъде намерен в района на терена предвиден за осъществяване
на  проектните  предложения,  но  въздействието  може  да  се  оцени  като
незначително, поради това, че този вид често навлиза, главно нощно време в
дворовете и градините на крайните къщи в малките селища, където си търси
храна,  голи  охлюви  и  домашни  мишки.  Заплаха  за  източноевропейския
таралеж е унищожаването му от моторните превозни средства по пътищата и
магистралите по време на придвижването му от едно местообитание към друго
поради малката скорост на придвижване и на неспособността му за избягване
на сблъсъците с МПС

Няма  да  има  фрагментация  на  местообитание  или  популация  на  видовете
предмет на опазване в защитените зони;
Няма да има кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на
опазване на защитените зони;

Критерий  2.  Характеристики  на  други  планове,  програми  и
проекти/инвестиционни предложения,  съществуващи и/или в процес на
разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваните планове,
програми  и  проекти/инвестиционни  предложения  могат  да  окажат
неблагоприятно въздействие върху защитените зони

В следващата справка са посочени инвестиционните намерения в следните 
РИОСВ: Пазарджик, Смолян, Благоевград

61



Инвестиционни предложения постъпили в РИОСВ – Пазарджик, попадащи в границите на защитена зона „ Родопи Западни”, след 
приемането на защитените зони от МС

Списък на Инвестиционните намерения – гр. Батак

№ Възложител Инвестиционно предложение Имот №  Землище Площ (дка)
12 „Пайн Сити” ООД Вилно селище (попада  частично) 026021 Батак 2.009
18 „Ес Ем Ем” ЕООД Вилно селище 026023 Батак 3.322
22 Йордан Илиев                          

Емил Любенов Крумов
Подробен устройствен план за изграждане на вилна
сграда

031029 Батак 1.851

23 Йордан Илиев Бадьоков,              
Веселин Николов Урумов

Индивидуално вилно застрояване 031028 Батак  1.849

28 Катя Джамбазова - Климентова Индивидуално вилно строителство и семеен хотел 022036 град Батак 1,926 
37 Боян Гъдев Керков Индивидуално вилно строителство 031059 гр. Батак 2,050
38 Венелин Господинов Тончев Пристройка към съществуваща сграда 082102 град Батак 0,873
46 Държавно  ловно  стопанство

„Родопи”
База за интензивно развъждане и ползване на дивеч проект на имот №000824, образуван от 

имот № 000212
гр. Батак 2120,2 

47 Димитър Йорданов Захов Промяна на предназначението на земи от горски 
фонд прилежащи към вилна сграда

000853 гр. Батак 0,615 

60 Държавно  ловно  стопанство
„Беглика”

База за интензивно стопанисване на дивеч - дива 
свиня

гр. Батак 4401,523

62 Община Батак Хидрогеоложко проучване, сондиране за търсене на
пресни подземни води в землището на гр. Батак

054316 гр. Батак 34.589

65 Стефан Иванов Аризанов Изграждане на трафопост към съществуваща 
дърводелска работилница

036015 гр. Батак 0,04

76 „БТК Мобайл” ЕООД Изграждане на мобилно телекомуникационно 
съоръжение

925033 гр. Батак 0,500

89 „ЕС ЕМ ЕМ” ООД Вилно селище 026021 гр. Батак 2.009
90 „ЕС ЕМ ЕМ” ООД Вилно селище 026023 гр. Батак 3.322
101 ТД „Държавен резерв” Промяна предназначението на терен от ДГФ по чл. 

14в от Закона за горите
095022 гр. Батак 0.655

116 Йордан Петков Гърев Семеен хотел и индивидуално вилно строителство 082078 гр.Батак 7,648
132 Българска  Телекомуникационна

компания
Външно ел. захранване на базова станция на 
Вивател № 2903 землището на град Батак

- гр. Батак дължина 286 
m

62



Списък на Инвестиционните намерения – гр. Сърница

№ Възложител Инвестиционно предложение Имот №  Землище Площ (дка)
1 Исмаил Реджеп Ардали Изграждане на вилни сгради до четири броя със 

застроена площ всяка до 80 м2
143025 Сърница 2.756

2 Ибрахим Реджепов Байрактаров Изграждане до три броя индивидуални вилни 141046 Сърница 1.074 
4 Исмет Салих Църенски Изграждане до четири броя вилни сгради с макс. 

ЗП до 80 м2 всяка
340016 Сърница 0.754

5 Фатме Салихова Църенска Изграждане до четири броя индивидуални вилни 141111 Сърница 2.398
6 Веселин Димитров Димитров Три вилни сгради в индивидуално вилно 

строителство
171011 Сърница 2.311

7 „Емка-68” ЕООД Хотел, търговия и услуги 171024 и 171027 Сърница 0.701 и 0.373
8 „ФЕРРО” ООД Ваканционно селище 142102 Сърница 1.844
9 „ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ” 

АД
Вилно селище 132100 Сърница 25.939

11 „МОНТЕС АУРИ” ООД Ваканционно селище 131088 Сърница 7.965 
13 Нели Илиева Сотирова и Кирил 

Браниславов Балев
Изграждане до четири броя вилни сгради с макс. 
ЗП до 70 м2 всяка

173054 Сърница 1.964

14 „ТИКА” ЕООД Семеен хотел до 40 легла 121169 Сърница 1.759
14 „БУЛЛЕС ХОЛДИНГ” ЕООД Вилно селище 000472 Сърница 9,956 
15 „ФОРЕСТ БГ” ООД Вилно селище 000240 Сърница 9,960 
16 Кемал Мустафов Тинев Вилно селище 000554 Сърница 9,984 
24 Аки Исмет Бабучи Бензиностанция, производство, търговия и услуги 035002 гр. Сърница 2.625
26 Петър Иванов Попов Индивидуално вилно строителство 132086 гр. Сърница 1,054
27 „България Интернешенъл” АД Индивидуално вилно строителство 132085 Сърница 1,463
30 „Монтес  Аури”  ООД  и  Георги

Иванов Такучев
Семеен хотел и индивидуално вилно строителство 122076 гр. Сърница 5,008

32 Салих  Раимов  Башев  и  Кемил
Раимов Башев

Разширяване на съществуващ мотел 000743 град Сърница 498 m2

36 Миню Стайков Стайков Индивидуално вилно строителство 171038 гр. Сърница 1,896
40 Зейнеп Салих Байрактар, Халил

Реджеп  Байрактар,  Исмаил
Реджеп   и  Салих  Реджеп
Байрактар

Изграждане на четири броя индивидуални вилни 
сгради

131089 гр. Сърница 1,564

49 Веселин Димитров Димитров Вилна сграда – индивидуално вилно строителство 171104 гр. Сърница 1,394 дка
63 Кемал Изграждане на триетажна сграда с височина на 102048 гр. Сърница 2,039
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№ Възложител Инвестиционно предложение Имот №  Землище Площ (дка)
 Неджеми Башев стрехата до 10 м за жилищни нужди, като в 

приземния етаж ще се обособи търговска част
64. „ПАМ-4” ООД Изграждане на производствен обект за 

дървообработване
051118 гр. Сърница 0,595

67. Шукри Фетиев Якубов Индивидуално вилно строителство 172036  гр. Сърница 0,848
69. Исмаил Ахмедов Църенски Жилищно строителство, търговия и услуги 141110 гр. Сърница 1,549
77. Румен Цветанов Марков Индивидуално вилно строителство 174117 гр.Сърница 0,601

83. „ЧАМ – СДБ” ООД Изграждане на каптаж и водопровод до имот № 
142007.

172069 и 
142007

гр. Сърница дължина
604.00 м.

84 Салих Реджепов Айров Вилно селище с търговия и услуги 121077 гр. Сърница 3.538
86 Светомир Феликсов Чоков Ваканционно селище 122093 гр. Сърница 6.826
87 Светомир Феликсов Чоков Ваканционно селище 122058 гр. Сърница 3.757
88 Илия Делиев Ваканционно селище 000210 гр. Сърница 9.900
91 Асан  Реджеп  Карамолла  и

Мехмед Шукри Карамолла
Рибовъдно стопанство 053067 гр. Сърница 5.031

92 Дочо Рогачев Ваканционно селище 000231 гр. Сърница 3.663
93 Салих Мустафа Талип Монтиране на дървени къщички върху бетонова 

основа
181015 гр. Сърница 4.413

97 Георги Николаев Атанасов Вилно строителство 174114 гр. Сърница 0.551
100 „ВАИ ГРУП” ООД Индивидуално вилно строителство 174107 гр. Сърница 0.842
103 „Перфект – 2004” ООД Индивидуално вилно строитество 143028 гр. Сърница 1.541
105 Юлия Николова Кузманова Индивидуално вилно строителство 000456 гр. Сърница 3,290
107 „Феизал” ЕООД Индивидуално вилно строителство 143049 гр. Сърница 2,149
108 Реджеп Ахмедов Чаушев Рибарник за екстензивно отглеждане на шаран и 

пъстърва
074102 гр. Сърница 7.022

110 „Евро Билд” Изграждане ваканционно селище 000612 гр. Сърница 9,900
112 Васил Мавров и Силва Нотева Вилно селище 171100 гр. Сърница 2,831
113 община Велинград Пречиствателна станция за отпадни води и трасе на

събирателен колектор до ПСОВ
111055, 091092, 103084 и 191020 град Сърница 2,602

115 „КДК – 1” ЕООД Изграждане на хотел за селски туризъм със 
заведение за хранене

174104 гр. Сърница 2.370

119 Сюлейман Рамиз Караахмед Овчарник 032095 гр. Сърница 1.016
126 Сюлейман Абдулах Йълдъз Жилищно строителство 122111 гр. Сърница 6.581
127 Али Кемил Карамолла Кабелна линия 20 kV - гр. Сърница 77 m – 

дължина
134 Кемал Исмаил Кадир Индивидуално вилно строителство 141076 гр. Сърница 0,583
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№ Възложител Инвестиционно предложение Имот №  Землище Площ (дка)
137 Ахмед Халил Мерджан Индивидуално вилно строителство 141075 гр. Сърница 0,589
138 Неджими Кемил Мерджан индивидуално вилно строителство 141074 гр. Сърница 1,551
139 Реджеп Ахмедов Чаушев Рибарник за екстензивно отглеждане на шаран и 

пъстърва
074102 гр. Сърница 7.022

140 Петър Иванов Попов ИВС 132257 Гр. Сърница 1,738
141 Светослав Велинов Абаджиев Вилна жилищна сграда със заведение за продажба 

на кафе и безалкохолни напитки
174043 гр. Сърница 0,205

142 Васил Митков Мавров ИВС, търговия и услуги 171100 Гр. Сърница 2,831
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Списък на Инвестиционните намерения – с. Фотиново

№ Възложител Инвестиционно предложение Имот №  Землище Площ (дка)
17 община Батак Възстановяване на път от с. Фотиново до с. Селча 000271, 000272 Фотиново
41 Държавно  ловно  стопанство

„Борово”
База за интензивно стопанисване на дивеч за 
муфлон и дива свиня

село Фотиново 1790,4 

45 „БТК Мобайл” ЕООД Приемно – предавателна станция 004256 село Фотиново 0,4
79. „Мобилтел” ЕАД  Изграждане на базова станция 000173 с.Фотиново 0,096
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Списък на Инвестиционните намерения – гр. Ракитово

№ Възложител Инвестиционно предложение Имот №  Землище Площ (дка)
29 Държавна  дивечовъдна  станция

„Ракитово”
основен ремонт на съществуващ горски 
автомобилен път

000547, 000550, 228002, 000521, 225803 и 
227505

гр. Ракитово

31 Йорданка Петрова Генова Вилна сграда с всички необходими помещения в 
индивидуално вилно строителство

238093 гр. Ракитово 2,00

35 Румен Борисов Трендафилов Вилна сграда 171038 гр. Ракитово 0,500 дка
43 „Вескомерс” ЕООД Вилна сграда 238063 гр. Ракитово 0,638
44 Сузана Ивова Големилова Вилна сграда 238064 гр. Ракитово 0,642 дка
61 „Натура 2000” ЕООД Ваканционна вила 238060 гр. Ракитово 0,500 
70. Васил Петров Йорданов Индивидуално вилно застрояване 238047 гр.Ракитово 1
73. Георги Недялков Шопов Индивидуално вилно строителство 238046 гр.Ракитово 1 
75. Стефан Ангелов Балабанов Оформяне на път без настилка 235108 гр. Ракитово 0,197
78. Георги Рангелов Мараджиев Изграждане на една вилна сграда 238062 гр. Ракитово 0,5
80. Маргарита Николова Теодосиева Промяна на предназначението по реда на чл. 14 от 

Закона за горите
238004 и 238124 град Ракитово 238124 - 3.626

81. Община Ракитово Да се изгради водопровод за питейна вода 225007 и 223008 град Ракитово 12,407 дка и 
2,363 дка

85 „Бейкър – Р” ЕООД Път, паркинг и удължаване на трасе за ски влек към
ски писта на комплекс „Бейкър вил

235129, 235130 и 235131 гр. Ракитово 5.574 дка

95 Тодор Георгиев Тодоров Вилно селище 051067 гр. Ракитово 6.702
96 „Вескомерс” ЕООД Жилищно строителство, апартаментен тип хотел, 

търговия и услуги
238096 гр. Ракитово 6.000

102 Светозар Борисов Шуманов Индивидуално вилно строителство 238003 гр. Ракитово 1.687
104 „ПАЙН СИТИ” ООД Индивидуално вилно строитество 238091 гр. Ракитово 0.900
114 „Айвин – Груп -70” ЕООД Вилни селища 235134, 235135, 238094 и 238095 Гр. Ракитово 83,011
117 Кольо Делев Делев Индивидуално вилно строителство 238035 гр. Ракитово 0,300
118 Ирина Михайлова Стоева Индивидуално вилно строителство 238035 гр. Ракитово 0,300
120 Димитър Иванов Ципорков индивидуално вилно строителство 235060 гр. Ракитово 0,254
121 Иван Малинов Малинов Индивидуално вилно строителство 235145 гр. Ракитово 0,270
122 Община Ракитово Изграждане на нов водпопровод Ракитово 1900 м 

дължина
123 Асения Огнянова Гунчева Индивидуално вилно строителство 238050 гр. Ракитово 1.000
124 Петър Илиев Ненов Индивидуално вилно строителство 238078 гр. Ракитово 1,000
130 Иван Георгиев Гаралов Индивидуално вилно строителство 238026 гр. Ракитово 1,000
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№ Възложител Инвестиционно предложение Имот №  Землище Площ (дка)
131 Атанас Белчев Тодоров индивидуално вилно строителство 238065 гр. Ракитово 1,000
136 Димитър Георгиев Гиведжов Индивидуално вилно строителство 235106 гр. Ракитово 0,500
143 „Айвин Груп-70” ЕООД Вилни селища с №№ 238094 и 238095 в местност 

„Тупавиците” и имоти с №№ 235134 и 
235135 в местността „Янева скала”, 
землище на град Ракитово

Гр. Ракитово 83.011
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Списък на Инвестиционните намерения – гр. Пещера

№ Възложител Инвестиционно предложение Имот №  Землище Площ (дка)
10 „Космо България Мобайл” ЕАД Трасе за 20 kV електропровод в ПИ 232045 232045 Пещера 0,145 
98 Община Пещера ПУП на спортно туристическа зона „Самодивска 

поляна – Дъното”. Предвижда се изграждането на 6
бр. Ваканционни селища; ски писти 3 бр.; ски влека
3 бр. и 1 бр. лифт с обща дължина 1000 метра

230024, 230065, 230071, 230073, 230074 и 
232034

гр. Пещера 139,939 общо

125 Петрунка Георгиева Афенлиева Изграждане на нов водпопровод - Гр. Пещера 6786 m – 
дължина

129 „НЕК”  ЕАД  клон  ВЕЦ  група
„Родопи”

Ремонтно-механична работилница 038076 гр. Пещера 10.323
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Списък на Инвестиционните намерения – с. Равногор

№ Възложител Инвестиционно предложение Имот №  Землище Площ (дка)
71. ЕВН  България  ЕР”  АД  –  КЕЦ

Пещера 
Изграждане на подземен електропровод за 
захранване на комплекс за селски и планински 
туризъм

село Равногор 343,58 m. - 
дължина

72. Красимира Стоянова Трайкова Индивидуално вилно строителство 019319 с. Равногор 0,775
74. София  Георгиева  Дечева,

Стефанка Г. Младенова и Стоян
Г. Коланев 

Жилищно строителство 018441 с. Равногор 1,124 

82. Младен Костадинов Младенов Изграждане на водопровод за захранване на 
„Комплекс за селски и планински екотуризъм”

с.Равногор дължина 1046
м

99 ДЛС „Чепино” Строителство на ловен дом. 024026 с. Грашево 2.845
111 ДГС „Чехльово” Залесяване на 19 дка. нелесопригодни голини. 000631, 000632, 000633 с. Кръстава 19,000
128 Допълнително водохващане от м. „Сивридже” до 

съществуващ водоем в с. Нова Махала
- с. Нова Махала дължина 

5784,37m
133 „Мобилтел” ЕАД Разполагане на базова станция, трасе за ел. кабел и 

ЖР-стълбове
с. Медени 
поляни

1,595
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Инвестиционни предложения постъпили в РИОСВ – Пазарджик, попадащи в границите на защитена зона „Яденица”, след приемането на
защитените зони от МС

Списък на ИП в с. Драгиново, с. Дорково, св. “Петка” и Велинград

№ Възложител Инвестиционно предложение Имот №  Землище Площ 
(дка)

1 СУ „Св. Климент 
Охридски”

Промяна предназначението на прилежащ терен 000160 с. Драгиново 4.148

2 Община Велинград Изграждане на водохващане за битови нужди 246003 с. Драгиново 0.105
3 Българска 

Телекомуникационна 
компания

Мобилно телекомуникационно съоръжение 000265 с. Дорково 0.400

4 Космо България 
Мобайл

Изграждане на базова станция за GSM сигнал проектен 
000260

с. Дорково 0.400

5 „Стобог” ООД Ел. провод 20 kV - с. Драгиново дължин
а 1510 
m

6 Петър Михов, Христо 
Хрисчев, Незабравка 
Хрисчева и Ангел 
Кънев

ИВС и Ваканционно селище, търговия и мотел 001069 с. Света Петка ~ 5.000

8 Костадин Атанасов 
Овчаров

Жилищна сграда на 3 етажа 005051 с. Дорково

9 „МОБИЛТЕЛ” ЕАД Монтиране на базова станция проектен 
000222

с. Дорково 0,192

10 „Стобог” ООД Временен бетонов възел 070067 с. Драгиново 0,840
11 Теодора Атанасова 

Масларова
Туристическа хижа 227008 гр. Велинград 0,375

12 ДЛС „Алабак” Първоначално залесяване на неземеделски земи 411003 с. Драгиново 8,261
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В  предоставения  ни  от  Община  Велинград  Регистър  на  разрешения  за  строеж
разрешенията се отнасят предимно за ремонти дейности № 236 от регистъра, същото за
№344 и №88.
№242 и №348 имат разрешително за строеж на водопровод и водохващане с рибен
проход.
Кумулативен  ефект  от  построяване  на  подобни  съоръжения  в  съседните  зони  не  е
установен,  което може да се приеме за добра оценка на състоянието на природната
среда.

Потенциален кумулативен ефект от инвестиционните предложения за дейности в
зона “Родопи-Западни” и “Яденица”

1. В предоставения списък от РИОСВ “Пазарджик” са отбелязани 132 инвестиционните
предложения за зона  “Родопи-Западни” и 12 предложения за зона  “Яденица”.

2. Групирани около съответните селища те заемат следните площи: 
Батак  (около 6585 дка ), Сърница (около 195дка), около с. Фотиново (около 1791 дка),
Ракитово  (около  221  дка)  ,Пещера  (164  дка),  Равногор,  Грашево,  Медени  поляни,
Кръстава общо около 40 дка.

Териториите в границите на зона “Яденица”, край селата Драгиново, Дорково,
Света Петка са около 91 дка.

3. От всички инвестиционни намерения две предложения имат положителен ефект на
въздействие -

ДЛС “Алабак”: залесяване на 8. 261 дка
ДГС “Чехльово”  залесяване на 19 дка. нелесопригодни площи.

Препоръка:  При  провеждане  на  горните  мероприятия  е  необходимо  да  се  следи
залесяването да се извърши с култури от местен произход.

4. Проведената критична оценка с приложение на критериите за въздействие и техните
степени показват следната картина

4.1. 6.25% инвестиционни намерения имат оценка  0 - т.е. дейността не оказва
отрицателно въздействие.

4.2.  48% инвестиционни намерения имат оценка  1 -  т.е.  предизвикват много
слабо отрицателно въздействие.

4.3.  7.86%  инвестиционни  намерения  имат  оценка   2  -  т.е.  предизвикват
временни отрицателни въздействия.

4.4. 32.3% инвестиционни намерения имат оценка  4 - т.е. дейността предизвиква
вторични отрицателни въздействия.

4.5.  5.55% инвестиционни намерения имат оценка  7 -  т.е.  дейността  може да
предизвиква вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия.  Те могат
да бъдат компенсирани чрез смекчаващи мерки.

5.  С  относително  най-висок  отрицателен  кумулативен  ефект  се  очертават
инвестиционните намерения  свързани с разширяване на дивечовъдната работа, както и
построяването и разширяването на ски писти, влекове, съоръжения към тях, както и
вилни селища и хотелски комплекси.

6. С относително висок отрицателен кумулативен ефект се очертават инвестиционните
намерения свързани с построяването на индивидуални жилища и вили,  разширяване на
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инфраструктури  обекти  на  самото  място,  къси  електропроводи  и  водопроводи  за
питейни води.

7.  Инвестиционните  намерения  в  зона  “Яденица”  засягат  незначителна  територия
(около  100  пъти  по-малка  отколкото  в  “Родопи–Западни”).  Инвестиционните
намерения в зона “Яденица” са със ниска степен на въздействие (оценка от 1 до 4) и са
взети под внимание в общата оценка.

8. Заключителен коментар

8.1. Общата засегната територия за двете зони по ОУП е 1339 ха. Коефициентът
на засегнатост 0.048% (0.036 за ЗЗ Родопи Западни и 0.012 за ЗЗ Яденица). 

8.2.  Кумулативният  коефициент  е  по-малък  от  1/10  от  % -  т.е.  0.079%.  Тази
стойност  е  незначителна.  Може  да  се  каже,  че  предвидените  инвестиционни
предложения няма да имат съществено въздействие с изключение на електропровода от
20KW за  Сърница  водещо  до  фрагментиране  на  природни  местообитания,
унищожаване флората и фауната, като цяло нарушаване на екологическата обстановка.
Тази констатация не означава, че при реализацията не трябва да се спазват законовите
предписания и правила за екологосъобразена инвестиционна дейност.

Относно кумулативния ефект от инвестиционните намерения на територията на 
РИОСВ “Благоевград” и РИОСВ “Смолян”с РИОСВ “Пазарджик”
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1. Инвестиционните намерения в РИОСВ “Благоевград”.

Приложена е документация, в която са отбелязани 11 инвестиционни намерения.
Проведената критична оценка с приложението на критериите за въздействие и техните
степени показват следната картина:

1.1.  49%  от  инвестиционните  намеренията  имат  оценка  “0”  –  т.е.  нямат
отрицателно въздействие.

1.2.  28% от инвестиционните намеренията  имат оценка “1” – т.е.  имат много
слабо отрицателно въздействие.

1.3. 18% от инвестиционните намеренията имат оценка “2” – т.е. предизвикват
временни отрицателни въздействия.

1.4.  15%  от  инвестиционните  намеренията  имат  оценка  “4”  –  т.е.  дейността
предизвиква вторични отрицателни въздействия.

1.5. С относително най-висок отрицателен ефект се очертава изграждането на
тръбопровод с дължина 2.2 км. в района на с. Ковачевица, Горно Дряново и Лещен в
община Гърмен. Изграждането на жилища в непосредствена близост до селищата и не
засяга естествени природни местообитания или такива от приоритетен тип.

Общата  засегната  територия  е  202  дка  като  184.468  дка,  се  заемат  от
ветрогенератори  и  фотоволтаичния  комплекс,  около  с.  Кочан.  Там  доминират
селскостопански земи и вторични насаждения. 

Коефициент на засегнатост – 0.007%.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -
СМОЛЯНСМОЛЯН

 гр.Смолян,ул.”Дичо Петров”№16, Директор 0301/ 60113, Офис-0301/ 60100, отдел
„ИДЗП”- 60111, 60117 Fax: 030160121,

http://riewsm.my.contact.bg Е-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg; shogel@abv.bg

До 
Кмета
на Община Велинград 

бул. „Хан Аспарух” 35
гр. Велинград

Относно: Искане за писмена информация или по електронен път  само за 
инвестиционните предложения, които попадат в ЗЗ „Родопи – Западни” с код 
BG000103  и граничат с територията на община Велинград във връзка с ДОС на Общ 
Устройствен План на Община Велинград 

Уважаеми г-н Лебанов, 

Във връзка с Молбата Ви за предоставяне на допълнителна информация за 
попадащи  инвестиционни предложения в защитена зона “Родопи - Западни” с код 
BG000103 по НАТУРА 2000, граничещи с територията на община Велинград  и 
намиращи се на територията контролирана от РИОСВ – Смолян,

Уведомяваме Ви, за съществуването на следните инвестиционни 
предложения:

1. “ПУП за УПИ ІV-202.9 и УПИ ІІ-200.1,  200.33, 200.41 в кв. 30,  План за
разширение  на  ПУП на с.  Борино” на  територията  на  общ.  Борино,  обл.
Смолянска;  с  обща  площ  на  УПИ  3892  кв.м., защитена  зона  „Родопи
Западни” с код BG 0001030
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2. “Вили за  настаняване” в  ПИ  78007  и  78014  в  м.  „Чаира”  по  КВС на  с.
Буйново, общ. Борино, обл. Смолянска, с обща площ 2586 м2, защитена зона
„Родопи Западни” с код BG 0001030.

3. “Планински център за алтернативен туризъм „Екипаж” - Девин” в УПИ І-
174026, 174027, 174028, кв.1 по КВС на гр. Девин, м. „Подлаг”, общ. Девин,
обл. Смолянска, с обща площ 7454 м2,  защитена зона  „Родопи Западни” с
код BG 0001030. 

4. “ПРИСТРОЙКА  –  ХОТЕЛ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА  ” в  имот
ПИ № 138025, в м. „Строилица , землището на гр. Девин, общ. Девин, обл.
Смолянска с обща площ 3508 м2, защитена зона „Родопи Западни” с код BG
0001030.

5. “ВИЛНО  СЕЛИЩЕ  ЗА  СЕЛСКИ  ТУРИЗЪМ  ”   в  имот  №  80159.4.111,
землище  на  с.  Чала, общ.  Борино с  обща  площ  5000  м2,  защитена  зона
„Родопи Западни” с код BG 0001030 и защитена зона Триград-Мурсалица
с код BG 0002113

6. “ВИЛНО  СЕЛИЩЕ  ЗА  СЕЛСКИ  ТУРИЗЪМ  ”  в  имот  №  80159.4.110,
землище  на  с.  Чала, общ.  Борино с  обща  площ  5000  м2,  защитена  зона
„Родопи Западни” с код BG 0001030 и защитена зона Триград-Мурсалица
с код BG 000211

7.    “ВИЛНО  СЕЛИЩЕ  ЗА  СЕЛСКИ  ТУРИЗЪМ  ”  в  имот    №  80159.4.110,
землище на с. Чала,   общ. Борино 

местност  „П.Совата/Подмолата”,  землище  на  с.  Чала,  общ.  Борино,  обл.
Смолянска с обща площ 5000 м2,  защитени зони  „Родопи Западни” с код
BG 0001030 и Триград-Мурсалица с код BG 0002113

8. “Вили за  настаняване  ” в  ПИ 78007 и  78014 в  м.  „Чаирла”  по КВС на  с.
Буйново, общ. Борино, обл. Смолянска, с обща площ 2586 м2 , защитени зони
„Родопи  Западни”  с  код  BG  0001030  и  Триград-Мурсалица  с  код  BG
0002113

9.

10.“ВИЛНО  СЕЛИЩЕ  ЗА  СЕЛСКИ  ТУРИЗЪМ  ”  в  имот    №  80159.4.111,
землище на с. Чала,   общ. Борино 

местност  „П.Совата/Подмолата”,  землище  на  с.  Чала,  общ.  Борино,  обл.
Смолянска с обща площ 5000 м2, защитени зони „Родопи Западни” с код BG
0001030 и Триград-Мурсалица с код BG 0002113

Инвестиционни предложения, попадащи  в обхвата на защитена зона 
“Родопи - Западни” с код BG0001030  на територията на община 
Доспат, граничеща с община Велинград;  около язовир „Доспат”.
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1. „БАЗА ЗА ОТДИХ” Местоположение:  в местността „Чинлий” в ПИ 45031,
землище на гр. Доспат,  общ. Доспат, обл.Смолянска с площ 1050 кв.м.

2. „Открито водохващане на река ”Сърнена (Караджадере)” с цел питейно-
битово  водоснабдяване”  в  имот  частна  държавна  собственост  на  „В  и  К”
ЕООД – гр. Смолян, в регулацията на землището на с. Змеица, общ. Доспат,
обл. Смолянска, с обща площ 100 м2

3. „ЖИЛИЩНО  СТРОИТЕЛСТВО” в  ПИ  №  057102,  в  м.  „Каркъма”,
землището на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолянска, с обща площ 533 м2

4. Инвестиционното  предложение  за „ЗА  КУРОРТ  –  БАЗА  ЗА  ОТДИХ  ”,
намиращо  се  в  ПИ №056018  и  056030  с  обща площ 3718 кв.м.,  местност
„Добролий”, землището на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян

5. „Резервоар към подземен водопровод ”Допълнително водоснабдяване на
с.  Любча”” в  проектен  имот № 260093,  в  землището  на  гр.  Доспат,  общ.
Доспат, обл. Смолянска, с обща площ 220 м2

6. „БАЗА  ЗА  ОТДИХ” в  ПИ  057046,  местност  „Каркъма”,  землище  на  гр.
Доспат, общ. Доспат, обл. Смолянска, с обща площ 423 м2

7. “ПУП за УПИ ІV-202.9 и УПИ ІІ-200.1, 200.33, 200.41 в кв. 30, План за
разширение на ПУП на с.  Борино”  на територията на общ. Борино, обл.
Смолянска; с обща площ на УПИ 3892 кв.м.

8. „БАЗА  ЗА  ОТДИХ” в  ПИ  045333,  местност  „Чинлий”,  землище  на  гр.
Доспат, общ. Доспат, обл. Смолянска, с обща площ 863 м2

9. “БАЗА ЗА ОТДИХ  ” в  имот  № 045330,  в  м.  „Чинлий”,  землището  на  гр.
Доспат, общ. Доспат, обл. Смолянска с обща площ 1652 м2

10.„Допълнително  водоснабдяване  на  с.  Касък”  в  имот  № 000232  с  обща
площ  397  м2,  получен  при  делба  от  имот  №  000167  държавна  частна
собственост на ДАГ - ДГС, в земл. с. Касък общ. Доспат, обл. Смолянска

11.„Фотоволтаична  централа”  намираща  се  в ПИ  №006067  в  местността
“Белок”, землището на с. Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолянска, с обща площ
2233 м2.

12.„Жилищно  строителство”  в  ПИ  №  039049,  в  местността  “Келебека”,
землището на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолянска, с обща площ 670 м2

13.„База за отдих” в ПИ № 045329, в местността “Чинлий”, в землището на гр.
Доспат, общ. Доспат, обл. Смолянска, с обща площ 473 м2

14.„БАЗА ЗА ОТДИХ” в ПИ 041005, местност “Далоското”, в землището на гр.
Доспат, общ. Доспат, обл. Смолянска, с обща площ 1565 м2
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15.„БАЗА ЗА ОТДИХ”  в  ПИ 045334,  местност  “Чинлий”,  в  регулацията  на
землището на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолянска, с обща площ 519 м2

16.„Временна постройка до 35 м  2   по реда на Наредба № 2 за застрояване в
земеделски земи” в местност ”Имамов борун” в ПИ 028041 с обща площ 312
кв.м., землище на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолянска

17.„БАЗА ЗА ОТДИХ” в местността „Казанлий”, землище на гр. Доспат,
обл.  Смолян местоположението  на  обекта  е  в  ПИ  №  184007,  местност
„Казанлий”, землище на гр. Доспат, обл. Смолян 

18.“Вилна сграда” намираща се в ПИ № 050020 в м. „Чинлий”, землището на
гр. Доспат, общ. Смолян, обл. Смолянска

19.“База за отдих” намираща се в ПИ № 041044 с обща площ 2563 м2,   м.
„Далоското”, землище на гр. Доспат, общ. Смолян, обл. Смолянска

20.“База  за  отдих”намираща  се  в  ПИ  №  33052,  33053  и  33054,  в  м.
„Зелниково”, землището на гр. Доспат, общ. Смолян, обл. Смолянска с обща
площ 4030 м2

21.“База  за  отдих” намираща  се  в  ПИ  №  33057,  33058,  в  м.  „Зелниково”,
землището на гр. Доспат, общ. Смолян, обл. Смолянска с обща площ 5052 м2.

22.“База за отдих”намираща се в ПИ № 35132, 35133, 35134 в м. „Зелниково”,
землището на гр. Доспат, общ. Смолян, обл. Смолянска с обща площ 3194 м2

23.“База за отдих” намираща се в ПИ № 35115, 35116, 35117, 35118 и 355 в м.
„Зелниково”, землището на гр. Доспат, общ. Смолян, обл. Смолянска с обща
площ 3073 м2

24.“База за отдих”намираща се в ПИ № 45130, 45131, 45132, 45133 и 45321 в м.
„Чинлий”, землището на гр. Доспат, общ. Смолян, обл. Смолянска с обща
площ 4844 м2

25.“База за отдих”в местността „Имамов борун” в ПИ 28032, землище на гр.
Доспат,  общ. Доспат, обл.Смолянска

26.“База за отдих”в местността „Имамов борун” в ПИ 32016, землище на гр.
Доспат,  общ. Доспат, обл.Смолянска

27.“База  за  отдих”в  местността  „Зелниково”  в  ПИ  33006  и  в  местността
„Кадрийвото”  в  ПИ  29006,  землище  на  гр.  Доспат,   общ.  Доспат,
обл.Смолянска

28.“База за отдих”в местността „Казанлий” в ПИ 6033, землище на гр. Доспат,
общ. Доспат, обл.Смолянска

29.“База  за  отдих”в  местността  „Далоското”  в  ПИ  40026,  землище  на  гр.
Доспат,  общ. Доспат, обл.Смолянска
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30.“База  за  отдих”намира  се  в  ПИ  кад.  №  35202  и  37055,  местност
”Зелниково”, в землището на гр. Доспат,  обл.Смолянска

31.“База за отдих”намира се в ПИ кад. № 45265 и 45266, местност ”Чинлий”, в
землището на гр. Доспат,  обл.Смолянска

32.„Постройка  за  селскостопански  нужди”намира  се  в  кад.  ПИ  №  39037,
местност ”Келебека”, в землището на гр. Доспат,  обл.Смолянска

33.“База  за  отдих”намира  се  в  ПИ  кад.  №  45276,  местност  ”Чинлий”,  в
землището на гр. Доспат,  обл.Смолянска

34.„Жилищно  строителство”в  ПИ  кад.  №  51003,  51004,  51005  местност
”Ирийте”, в землището на гр. Доспат,  обл.Смолянска

35.“База за отдих”намираща се в ПИ кад. № 37025, местност ”Зелниково”, в
землището на гр. Доспат,  обл.Смолянска

36.“База за отдих”в имот № 033048 в землището на гр. Доспат,  общ. Доспат,
обл.Смолянска

37.„Жилищни сгради за  семеен бизнес”намираща се  в  ПИ кад.  № 029059,
местност ”Кадрийво”, в землището на гр. Доспат,  обл.Смолянска

38.„Курортно  строителство”в  ПИ  кад.  №  452777  местност  ”Чинлий”,  в
землището на гр. Доспат,  обл.Смолянска
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План, 
програма,  проект,
инвестиционно
предложение

Местоположение, землище Номер на имот Площ, обхват

1. 2. 3. 4.
Жилищна сграда  с.  Лещен,  община  Гърмен,

област Благоевград
№ 009225 1,278 дка

Жилищно строителство с.  Огняново,  община  Гърмен,
област Благоевград

№ 034043 1,196 дка.

Жилищна сграда с.  Ковачевица  община  Гърмен,
област Благоевград

№ 009013 0,860 дка

Изграждане  на
ветроенергиен  парк  –  6
броя ветрогенератори

с.  Жижево  и  с  Кочан,  община
Сатовча,  област Благоевград

№ 023152,
№ 023138,
№ 022117, 
№ 022149, 
№ 022146, 
№ 022123, 
№ 027232

не  е  свързано  с  промяна
предназначение  на  имотите,
чиято обща площ е

 184,468 дка

Природен дом, с.  Плетена  ,  община  Сатовча
област Благоевград

№ 000347 1,587 дка

Вилна  сграда  и  детска
площадка 

с.  Огняново,  община  Гърмен
област Благоевград

№ 000520 2,900 дка

Шивашки цех с.  Рибново,  община  Гърмен
област Благоевград

№ 048031 1,845 дка

Бетонов възел с.  Рибново,  община  Гърмен
област Благоевград

№ 048030 1,040 дка

Жилищно строителство
(Решение№53-ОС/2009 г.)

с. Плетена, общ. Сатовча област
Благоевград

№ 000318 0,704 дка

3. Инвестиционни намерения “РИОСВ” - Благоевград

    М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О К О Л Н А Т А  С Р Е Д А  И  В О Д И Т Е
РЕГИОНАЛНА  ИНСПЕКЦИЯ  ПО  ОКОЛНАТА  СРЕДА  И  ВОДИТЕ  - БЛАГОЕВГРАД

2700 Благоевград,  ул.”Свобода” № 1                                                             тел: 073/883140 12,  зелен   телефон: 073/8851 60
e-mail: blriosv@yahoo.com                                                                                                                                      Факс: 073/8851 58
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Информация за постъпили и/или одобрени от РИОСВ- Благоевград  инвестиционни предложения, попадащи
в обхвата на защитена зона  “Родопи Западни” с  код BG 0001030 за опазване на природни

местообитания

МВЕЦ  «Канина  1»  и
«Канина 2» на река Канина,
ляв приток на река Места

с. Ковачевица, Горно Дряново
и  Лещен,  община  Гърмен
област Благоевград

Водохващане  на  кота  800м,
дължина на тръбопровод 2,2 км,
площадка  на  МВЕЦ  1  на  кота
697м,  водохващане  на  МВЕЦ  2
на  кота  660м,  дължина  2  км  и
площадка  на  МВЕЦ  2  на  кота
599м

-

Фотоволтаична
електроцентрала

с. Жижево и с Кочан, община
Сатовча,  област Благоевград

№ 023152,
№ 023138,
№ 022117, 
№ 022149, 
№ 022146, 
№ 022123, 
№ 027232

184,468 дка, 

в имотите ще бъдат разположени
и  гореописаните  6  броя
ветрогенератори.

2. Инвестиционните намерения в РИОСВ “Смолян”.
Приложена е документация, в която са отбелязани 10 инвестиционни намерения

в  граничеща  с  хабитат  0002113  Триград-Мурсалица  зона  и  38  инвестиционните
намерения локализирани в землището на гр. Доспат. (общо 48 предложения)
За 14 от инвестиционните намерения от района на Доспат не са приложени площите,
които заемат. тъй като става дума предимно за “бази за отдих”. Приемам (в сравнение с
подадените данни) по 2 дка. площ за всяка не посочена такава.
Проведената критична оценка с приложението на критериите за въздействие и техните
степени показват следната картина:

2.1. 17.45 % от инвестиционните намеренията имат оценка “0” – т.е. дейността
не оказва отрицателно въздействие.

2.2. 54.4 % от инвестиционните намеренията имат оценка “1” – т.е. дейността
има много слабо въздействие.

2.3. 23.9 % от инвестиционните намеренията имат оценка “2” – т.е. предизвикват
временни отрицателни въздействия.

2.4. 4.25 % от инвестиционните намеренията имат оценка “4” – т.е. дейността
предизвиква вторични отрицателни въздействия.

2.5.  С  относително  най-висок  отрицателен  ефект  се  очертава  работата  по
водохващанията при с. Змеица и с. Любча и ПУП на с. Борино. 

Изграждането на временни постройки,  фотоволтаични централи,  и множество
“бази за отдих” имат относително ниско отрицателно въздействие. Прави впечатление
концентрацията на “бази за отдих” в района на Зелниково и местността Чинлий. И в
двата  случая  местата  на  тези  инвестиционните  намерения  са  далеч  от  естествени
местообитания и такива от  приоритетен тип.  Общата засегната  територия  е  106.118
дка., като най-голямата площ се заема от “Планински център за алтернативен туризъм-
Девин”.

Коефициент на засегнатост 0.003%.

Сумарен кумулативен ефект от териториите на:
РИОСВ Пазарджик –   0.048%
РИОСВ Благоевград – 0.007%

             РИОСВ Смолян –        0.003 %
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               0.058 % за територията на трите РИОСВта.

Стойността  на  сумарния  коефициент  показва  допустимостта  на
инвестиционните  намерения  и  възможностите  на  възстановяване  на  временно
нарушената околна среда 

Критерий. 3. Характеристики на защитената зона - предмет и цели на опазване,
наличие  на  приоритетни  типове  природни  местообитания  и  видове,  фактори,
допринасящи  за  природозащитната  стойност  на  зоната,  специфична  значимост
и/или  уязвимост,  елементи  на  защитената  зона,  чувствителни  към  промени,
природозащитно състояние (благоприятно или не);

Представена в т. 4 от доклада.

Критерий 4. Област на въздействие:

а)  типове природни местообитания -  предмет на опазване на защитените
зони, в областта на въздействие на плановете, програмите и проектите -  площ,
местоположение, приоритетност, уязвимост, състояние;

Коментирано в т. 5 от доклада.

б)  местообитания  и  популации  на  видовете  -  предмет  на  опазване  на
защитените  зони,  в  областта  на  въздействие  на  плановете,  програмите  и
проектите - структура и динамика на популациите, приоритетност на видовете,
състояние;

Коментирано в т. 5 от доклада.

Критерий  5.  Степен  на  въздействия  върху  типове  природни  местообитания  -
предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плановете,
програмите и проектите. 

Заключение: 
ОПУ попада върху 39 типа природни местообитания, в зона “Родопи Западни” и 16 в
зона “Яденица” обект на опазване в ЗЗ. Те запазват своите основни площи по време на
строителство и експлоатация на ОУП.

Критерий  6.  Степен  на  въздействия  върху  местообитания  и  популации  на
видовете - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на
плановете, програмите и проектите.

Заключение: Нито  един  от  приоритетни  видове  и  (или)  природни  местообитания
предмет на опазване в ЗЗ не попада в територията на ОУП. Въздействието ще бъде
незначително (0.048% от площта на ЗЗ) върху местообитанията на мечката и вълка в
зоната. При това територията ОУП основно през зимните месеци се е посещавала от
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вълка, а мечката навлиза и най-често само преминава. Въпреки това необходимо е и
предотвратяване  на  допълнителна  фрагментация  между  ЗЗ  ”Родопи  Западни”
BG0001031 и „Яденица” BG0001030.  Незначително ще е въздействието от ровещата
дейност на дивата свиня върху популациите на 6 вида бръмбари с наземен начин на
живот.

Критерий 7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените
зони;

Заключение:  Реализацията  на  ОУП  ще  промени  в  незначителна  степен  сегашното
състояние на ЗЗ върху 0.048 процента от общата и площ. Природозащитните цели и
целостта на ЗЗ се повлияват в незначителна степен.

Критерий 8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки;

Заключение: От гледна точка на природни местообитания и растителни видове не се
налагат специални смекчаващи и възстановителни мерки. 

Критерий 9. Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности
за промени на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения;

Заключение: 
1. С няколко незначителни части от процента от общата площ на ЗЗ BG0001030

„Родопи Западни ” и BG 0001386 „Яденица” ще бъдат повлияни вследствие на пряко
въздействие  на  инвестиционните  предложения.  Нивото  може  да  се  приеме  за
незначително.

2.  Само  две  широко  представени  в  страната  природни  местообитания  91СА
“Рилородопски и старопланински бялборови гори“ 6230 “Богати на видове картълови
съобщества върху силикатен терен в планините“ ще бъдат засегнати при евентуално
поставяне на електропровода за гр. Сърница по плануваното трасе. 

3. ОУП оказва частично неблагоприятно въздействие върху растителни видове,
предмет на опазване в ЗЗ в случая електропровод “Сърница”.

4.  ОУП  засяга  в  незначителна степен  териториалната  цялост,  структурата  и
функциите на ЗЗ.  То ще промени сегашното състояние на природната  среда само с
0.036 % от  общата   площ на  ЗЗ BG0001030 „Родопи Западни” и 0.012 % от  BG
0001386 „Яденица”. Нивото може да се приеме за незначително.

5.  Безпокойството на животинския свят е само по време на строителство и е в
зоната  на  извършване  на  строителните  работи.  Не  се  извършват  взривни  работи.
Строителните дейности се ограничават по време на размножаване на животинския свят.

6.  Не  се  засягат  съществено  безгръбначни,  земноводни  и  влечуги,  птици  и
бозайници. 

7.  В алтернативен план е възможен отказ от построяването на електропровода
през каратепе за Сърница.

Общият  устройствен  план  на  община  Велинград  има  социална  и  икономическа
значимост и отговаря на обществения интерес за дейности  с осезаем социален ефект.
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Предвидените в ОС мерки с посочване значимостта  им спрямо Защитените зони са
насочени към изпълнение на изискванията в предмета и целите на тяхното опазване.

Въз  основа  на  използваните  критерии  и  формулираните  на  тази  основа  изводи  и
предложените мерки, може да се прецени, че инвестиционното предложение ще окаже
незначително  въздействие  върху  структурната  и  функционалната  цялост  на  ЗЗ и  е
съвместимо с предмета и целите на опазване в BG0001030 „Родопи Западни ” и  BG
0001386 „Яденица”.

Критерий  10.  Наличие  на  причини  от  първостепенен  обществен  интерес  за
реализирането  на  плановете,  програмите  и  проектите/инвестиционните
предложения  или  съображения  във  връзка  с  човешкото  здраве,  обществената
сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда;

Заключение: 
Не  са  установени  причини  от  първостепенен  обществен  интерес  против

реализирането на ОУП.

Критерий  11.   Наличие  на  обстоятелства  по  чл.  33  от  ЗБР  и  предложение  за
конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че
предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден
от  реализирането  на  плана,  програмата  и  проекта  или  от  реализирането  и
експлоатацията на ОУП и че не е налице друго алтернативно решение.

Заключение: 
Не са налични обстоятелства по чл.34 от ЗБР.

Общо заключение по чл. 9:

Въз основа на използваните критерии и формулираните на тази основа изводи,
може да се прецени, че разработения общ устройствен план на община Велинград
е  съвместим  и  ще  окаже  незначително  въздействие  върху  структурната  и
функционална  цялост,  както  и  върху  предмета  и  целите  на  опазване  на  ЗЗ
BG0001030  „Родопи  Западни  ”  и  BG  0001386  „Яденица”.  Изключение  прави
предложението  за  изграждане  на  20  kV електропровод  от  който  ще  е  бъдат
унищожени първокласни гори „Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори„ и
„Богати  на  видове  Картълови  съобщества  върху  силикатен  терен  в  планините„  без
аналог в Европейската флора. Ще бъдат унищожени популации от около 50 вида висши
растения,  както  и  местообитанията  на  птици,  бозайници,  влечуги  и  множество
насекомни  видове  др.  Ще  се  създадат  предпоставки  за  развитие  на  ерозия,  ще
предизвика  съществена  фрагментация  проникване  на  инвазивни  видове,  масово
развитие на горски вредители, като ръждивата борова листна оса (Neodiprion sertifer). 
Оценката за съвместимост за незначително въздействие върху предмета и целите на ЗЗ
BG0001030 „Родопи Западни ” и  BG 0001386 „Яденица” ще остане валидна само
ако  реализирането  на  електропровода  се  осъществи  при  прилагане  на
алтернативните предложения.
Направеният анализ показва, че, като цяло, разработения ОУП на община Велинград не
влиза в конфликт с предмета и целите за опазване на консервационно значими видове и
местообитания в защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
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11.  Наличие  на  обстоятелства  по  чл.  33  от  ЗБР  и  предложение  за  конкретни
компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът
на  опазване  на  съответната  защитена  зона  ще  бъде  значително  увреден  от
реализирането  на  плана,  програмата  и  проекта  или  от  реализирането  и
експлоатацията  на  инвестиционното  предложение  и  че  не  е  налице  друго
алтернативно решение.

Заключението  по  т.  9  е,  че  двете  ЗЗ  ще  бъдат  засегнати  от  инвестиционното
предложение в незначителна степен (с посоченото изключение на 20 KW).

Нулевата алтернатива не разкрива възможностите за по-добри условия за съблюдаване
на предмета и целите на опазване в ЗЗ.

Поради  това,  че  няма  съществено  пряко  или  косвено  увреждане  на  природни
местообитания  и  видове  от  Директивата,  не  се  налагат  компенсиращи  мерки  по
смисъла на чл.34 от ЗБР.

Проучванията,  анализите  и  изводите  за  безгръбначни,  земноводни  и  влечуги,
бозайници и птици не налагат допълнителни мерки по смисъла на чл. 34 от ЗБР.

Във връзка с поддържането на популационната структура и размножителния потенциал
на мечката е необходимо предотвратяване на допълнителна фрагментация между ЗЗО
Родопи Западни BG0001031 и Яденица BG0001030.

12.  Информация  за  използваните  методи  на  изследване,  методи  за  прогноза  и
оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на
необходимата информация

За целите на настоящата оценка е направен анализ на потенциалните въздействия от
реализацията на предложената програма върху приоритетни консервационно значими
местообитания  и видове растения и животни в границите на защитените зони от ЕМ
Натура  2000.  Защитените  зони,  които  ще  бъдат  засегнати  от  реализацията  на
програмата, са идентифицирани чрез привързване инвестиционните намерения за общ
устройствен план на община Велинград, с границите на предложените защитени зони
за Натура 2000 по Директивата за природни местообитания.

Анализът е направен на базата  на информация от формулярите “Предмет и цели за
опазване“  в  съответните  защитени  зони,  като  е  използвана  и  информация  за
консервационно  значими  видове  и  местообитания  от  стандартните  формуляри  по
Натура  2000 Използвани  са  флористични  и  екосистемни  методи  за  оценка  на
съвременното  състояние  и  прогноза  за  измененията  на  растителността  и  типовете
местообитания.  Оценката  за  степента  на  въздействие  и  прогнозата  за  бъдещи
изменения  е  направена  на  базата  на  резултатите  от  теренни  проучвания,  на
съществуващата научна информация и на основните нормативни документи свързани с
природозащитното  законодателство,  на  консултация  с  представителите  на  РИОСВ
Пазарджик и община Велинград, местни експерти.
Настоящата  оценка  е  изготвена  в  съответствие  с  изискванията  и  методическите
указания в Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове,  програми,  проекти  и  инвестиционни  предложения  с  предмета  и  целите  на
ЗЗ”BG0001030 „Родопи Западни” и BG 0001386 „Яденица”.
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Въз  основа  на  използваните  критерии  и  формулираните  на  тази  основа  изводи  и
предложените мерки, може да се прецени, че инвестиционното предложение ще окаже
незначително  въздействие  върху  структурната  и  функционалната  цялост  на  ЗЗ  и  е
съвместимо с предмета и целите на опазване в ЗЗ BG0001030 „Родопи Западни ” и BG
0001386 „Яденица”.

Данните  за  разпространението  на  приоритетните  видове  и  местообитания  за
защитените зони са събрани 2007 г. и се съхраняват в база данни на NATURA 2000 в
МОСВ.
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12 Документи по чл. 9(3) Възложителят и експертите,  изготвящи доклада, могат да
провеждат консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции,
с Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални
органи  и  техните  специализирани  структури,  с  научни  институции/организации,
резултатите от които се прилагат към доклада по ал. 2. 

Експерти  с  компетентност  в  областта  на  опазване  на  местообитанията  и  видовете,
включени в приложение № 1 и № 2 ЗРБ, отговарящи на изискванията на чл.9 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 в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС № 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007 г.

1. Проф. дбн  Димитър Райчев Пеев 
Лицензиран експерт по ОВОС и ЕО Удостоверение за професионална компетентност
№  1610  от  16.08  2004  г.  на  МОСВ  за  „Растителен  свят”  –валиден  до  момента  на
изготвяне на оценката
Директор на Институт по ботаника БАН – София –служебна бележка
Диплома № 645 24.08.1964 БФ за завършено висше образование, спец. Биология на СУ
Диплома № 4236 от 05.04.1974 за научна степен “кандидат на науките”, сега “доктор”
Диплома  №  22598  от  16.08.2004  за  научното  звание   “старши  научен  сътрудник  І
степен”
Диплома № 28184 от 14.12. 2002 за научна степен “доктор на биологичните науки”

2. Ст.н.с. ІІ ст. д-р Румяна Панайотова Мечева
Лицензиран експерт по ОВОС и ЕО Удостоверение № 1607/12.08.2004 г. „Животински
свят”

Диплома  №  077588,  серия  БО  за  завършено  висше  образование,  спец.  Биология,
Биологически факултет на СУ

Диплома № 2226 за образователна и научна степен „доктор” ,Ягиелонски Университет,
Факултет  по Биология и природознание -  гр.  Краков,  Полша и удостоверение  на
ВАК 526/21.04.1981

Диплома № 16864/ 16.10.1993 от за научното звание старши научен сътрудник ІІ степен
Копие  от  удостоверение  за  вписване  в  регистъра  на  експертите  извършващи  ЕО  и
ОВОС.
Декларация по чл.9, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта  на  планове,  програми,  проекти  и  инвестиционни  предложения  с
предмета и целите на опазване на защитените зони.
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В приложение

1. Писма от РИОСВ – Пазарджик 
2.  Картен материал с разположението на инвестиционните предложения залегнали в
“Общ устройствен  план  на  Община  Велинград”  спрямо защитените  зони и техните
елементи 
3. Стандартен формуляри за ЗЗ BG0001030 „Родопи Западни ”
4. Стандартен формуляри за ЗЗ BG0001386 „Яденица”
6. Фотоматериали
7. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС.
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6. Фотоматериали

Фиг.1. Щети по млади борови дървета, причинени от ръждивата борова листна оса
Neodiprion sertifer

Фиг.2. Сервитутна зона на електропровод в близост до Чехльово
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Фиг.3. Просека на електропоровода в близост до Чехльово и засегнати от ръждивата
борова листна оса върхове на млади борови дървета

Фиг. 4. Планински сенокосни ливади в близост до гр. Сърница
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Фиг.5. Противопожарна просека в ЗЗ Западни Родопи.
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