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1. ВЪВЕДЕНИЕ. 

Обект на екологична оценка е изготвянето на Подробен устройствен план - 

изменение на плана за застрояване за поземлени имоти 503001, 504001, 505001, 

506001, 507001, 508001, 509001, 510001,511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 

519001, 520001, 524001 и 525001 по Картата на възстановената собственост на 

землището на село Алино, община Самоков и Подробен устройствен план – 

парцеларен план на поземлени имоти 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 

508001, 509001, 510001, 511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 

524001 и 525001 по Картата на възстановената собственост на землището на село 

Алино, община Самоков”.  

ПУП-ИПЗ определя параметрите за бъдещо изграждане на жилищен 

комплекс „Плана Хайтс” с възможност за цялостно рекреативно обслужване на 

пребиваващите в него. Ще се изгради върху земи от Поземления фонд, собственост на 

Възложителите.  

През 2007 година със становище № 2-3 на Директора на РИОСВ София е 

съгласуван ПУП-ПРЗ във връзка с промяна предназначението на земеделските земи, 

без процедурата до момента да е стартирала. СъсЗаповед № ЛС-01-96 на Кмета на 

община Самоков е допуснато изготвянето на ПУП-ИПЗ с цел удовлетворяване 

изискването на Възложителите за разделяне на имотите и обособяване на малки 

парцели около 500 м2. Изменението диференцира 3037 нови имота върху площ от 

1859.598 дка от които 121 са отредени за улици,като новите обособени имоти са 

идентични на съгласувания ПУП от 2007 и спазват всички одобрени градоустройствени 

параметри. 

Съгласно изискванията на чл. 81 (1) от Закона за опазване на околната 

среда Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда се 

извършват на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, 

дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието 

осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда и с 

Решение № СО-37-ЕО/2015 г. на Директора наРегионална инспекция по околната 

среда и водите София е постановено извършването на екологична оценка, в обхвата 

на която да бъде включена и оценка степента на въздействие върху защитена зона 

„Плана” (BG0001307).  

Екологичната оценка съдържа информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС, в 

съответствие със степента на детайлност на проекта за изменение на ПУП. Изготвена 

е от колектив независими експерти, отговарящи на изискванията, регламентирани в чл. 

83 на ЗООС. 
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Разработено е Задание за обхват, структура и съдържание на Доклада за 

екологична оценка на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП и схемата за провеждане на консултации с 

обществеността, заинтересованите органи и трети лрица в съответствие с 

изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 

на планове и програминаМОСВ и Писмо изх. № 26-00-10/15.10.2015година на РИОСВ 

София.Заданието и схемата за консултации са утвърдени с Писмо изх. 26-00-10/ 

14.03.2016 година наРИОСВ София. 

В рамките на консултациите е изискана информация от: 

 Компетентния орган – РИОСВ – София за определяне съдържанието и 

обхвата на оценката, схема за консултации.  

 РИОСВСофия за предоставяне на информация за заявени интереси за 

други инвестиционни предложения, планове и програми на територията на защитена 

зона „Плана” (BG0001307). 

 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ за управление на водите „Дунавски район” с 

център град Плевенза предоставяне на информация за обхвата на оценката в 

контекста на изискванията на плановете за управление на речните басейни и 

плановете за управление на риска от наводнения, както и за засягане на водни обекти, 

чувствителни или уязвими територии и наличие на учредени санитарно-охранителни 

зони на източници за питейно-битово водоснабдяване или минерални води. 

 МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, Дирекция „Природни ресурси и 

концесии” за предоставяне на информация за наличие на находища на природни 

богатства в обхвата на устройваната територия. 

 РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ София област 

относносъдържанието и обхвата на оценката по отношение значителни въздействия 

върху околната среда и човешкото здраве, в т. ч. вторични, кумулативни, 

едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, 

положителни и отрицателни последици от осъществяване на предвижданията на ПУП-

ИПЗ и ПУП-ПП и информация и писмено становище за спазването на хигиенните 

изисквания за здравна защита на селищната среда, спрямо предвижданото ново 

устройство на разглежданата територията. 

 „СОФИЙСКА ВОДА" АД, град София за засягане на сантирано-

охранителните зони на изградените питейни водоизточници или елементи на 

съществуваща В и К мрежа в териториалния обхват на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП. 

 „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД, КЛОН СОФИЯ за информация и 

писмено становище относно евентуално засягане на елементи на 

хидромелиоративната инфраструктура. 
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 „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” за засягане на елементи на 

електроразпределителната и електропреносна мрежа в обхвата на плана и наложени 

ограничителни режими в тях или техните сервитутни зони. 

 НЕК ЕАД, София за наличие на основни възли на преносната система – 

подстанции, електропроводи 110 КV. 

 Изпълнителна агения по горите Софияотносносъдържанието и обхвата 

на оценката; 

 Изпълнителна агения „пътна инфраструктура”  относно Данни за 

интензивността на трафика по път ІІІ-181 от РПМ 

 ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО САМОКОВ - относно информация за засягането на територии, 

включени в Горския фонд под юрисдикцията на предприятията; 

 НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ „ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА” София 

относно информация за засягането на паметници на културно-историческото 

наследство. 

 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” Софийска област 

относносъдържанието и обхвата на оценката; 

 Община Самоков относносъдържанието и обхвата на оценката; 

 Кметство село Алино, община Самоков относносъдържанието и обхвата 

на оценката; 

 Кметство село Горни Окол, община Самоков относносъдържанието и 

обхвата на оценката; 

 Кметство село Плана, община Столична относносъдържанието и обхвата 

на оценката; 

 СДРУЖЕНИЕ„ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” град Пловдив относно информация и 

становище, в т.ч. със съответните географски координати и картен материал, за 

наличие на местообитания на видове с висок природозащитен статус в териториалния 

обхват на ПУП-ИПЗ/ ПУП-ПП и района и предложения за тяхното опазване. 

 БДЗП СОФИЯ относно информация и становище в т.ч. със съответните 

географски координати и картен материал, за наличие на местообитания на птицис 

висок природозащитен статус в  района и предложения за тяхното опазване. 

Екологична оценка еразработена от колектив независими експерти, които 

отговарят на изискванията, поставени с чл.83 ал.1 и ал. 9 от ЗООС. Съгласно тези 

изисквания, към доклада са приложени списък на авторския колектив, изработил 

екологичната оценка и писмени декларации на експертите по чл. 16 от Наредба за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми . 
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При разработването й е използван подход, при който се изясняват 

екологичните дадености и проблеми на най-ранния етап на вземане на решение с 

изявен стремеж този процес да е напълно прозрачен посредством консултации и 

участие на обществеността. С екологичната оценка се цели интегриране на 

предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и 

въвеждане принципа на устойчиво развитие.  

Разработената екологичната оценка включва информация, съответстваща 

на степента на подробност на плановете и използваните методи за оценка. 

2. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПУП-ИПЗ И ПУП-ПП И ВРЪЗКА С 
ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ. 

ПУП-ИПЗ определя параметрите за бъдещо изграждане на жилищен 

комплекс „Плана Хайтс” и определя застроителните им линии, като за целта ще се 

проектира и улична мрежа, която има за задача да обезпечи транспортния достъп до 

всеки от новопроектираните имоти и се състои от събирателни и обслужващи улици по 

смисъла на чл. 11 от Наредба № 2/29 юни 2004 г. на МРРБ за планиране и 

проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, 

което налага разработването и на Подробен устройствен план – парцеларен план. 

При изготвянето на проекта за ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП са спазени изискванията 

на Закона за устройство на територията. За всеки имот се определят 

регламентиранитеустройствени показатели (максимална плътност на застрояване, 

коефициент на интензивност на застрояване, начин и характер на застрояване и 

линиии на застрояване), минимална дължина на лицето и площ на ново проектираните 

урегулирани поземлени имоти, характер на застрояване според височината на 

сградите от основното застрояване; минимално отстояние на линията на застрояване 

от уличните регулационни линии, минимално отстояние на линията на застрояване от 

страничните линии и дъното на имота; определяне на ширината на задънените улици, 

както и предвиждането на пространства за обръщане на автомобилите; определяне на 

ширината на лицето на имоти с изход на задънена улица. 

Обособени са два вида устройствени зони в границите на разглеждания 

ПУП – устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина и 

плътност - означена като Жм и устройствена жилищна зона с преобладаващо 

застрояване с малка височина и плътност, означено като Ц, съгласно нормативните 

изисквания, заложени в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони: 

 Устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка 

височина и плътностпри следните технически показатели: 
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Пзастр. – 60 % 

Кинт – 1,2 

Позел – 40 % 

КК – 3 (10м) 

 Устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена 

централна зонапри следните технически показатели: 

Пзастр. – 60 % 

Кинт – 1,5 

Позел – 20 % 

КК – 5 (15 м) 

Определени са застроителните линии в урегулирани поземлени имоти с 

лице към една, две или три улици 

Графичната част е оформена според изискванията наНаредба № 8 от 14 

юни 2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Събирателните улици са с габарит от 9.00 м., в които е включен двустранен 

тротоар с ширина 1.5 м, с ширина 6.00 м и с едностранен тротоар с ширина 1.5 м и 

общ габарит от 7.5 м, като на места има тротоари от двете страни.При случаите, когато 

улиците са задънени е предвидено площадно пространство, предоставящо 

възможност за обръщане на автомобилите.  

Планът определя устройствените показатели на жилищният комплекс 

„Плана Хайтс”, предназначен за постоянно и временно обитаване със съответните и 

отговарящи на капацитета обслужващите функции, предназначени за обитателите му. 

Изменението дава възможност във всеки новообособен парцел да бъде проектирана и 

изградена еднофамилна, а при желаие и двуфамилна къща. Коимплексът ще 

функционира целогодищно, осигурено от адекватно изградена обслужваща 

инфраструктура. Не се предвижда изграждането на производствени обекти. 

Част от имотите ще бъдат предназначени за изграждането на хотелски 

комплекс за гости на обитателите, а в по-периферните зони ще се изгради 

ваканционно селище за временно обитаване и дом за възрастни хора. Тези територии, 

както и зоните за комплексно обслужване (предмет на допълнителна процедура), ще 

бъдат разположени в два отделни от основния масив имота в югоизточната част. 

Общо функционалното зониране е обусловено от мястото на главния подход 

към селището от североизток (София и езерото Панчарево). Разположението на 

жилищните територии ще следва съществуващите имотни граници и възможностите за 

изграждане на локална пътна мрежа. 

Проектирането и изграждането на комплекса ще се извърши на етапи на 

обща площ около 1860 дка. 
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Условно основният терене разделен на 17 жилищни групи, които са 

парцелирани. 
Общо са предвидени: 

 Зажилищназона- 1607 дка;  

 за общественообслужване - 24 дка;  

 за пътища и алеи 229 дка. 

Балансът на територията говори за оптимална, а не максимална гъстота на 

обитаване, което е видно от заложените показатели 
Жилищен комплекс „Плана Хайтс” е изцяло разположен в Плана (Фигура 

2.1.), малка по територия, средновисока планина, разположена в най-източната част на 

Завалско-Планската планинска редица. Има овална форма с приблизителни размери 

20 х 17 км. На североизток и изток Панчаревския пролом и язовир „Искър” я отделят от 

Лозенска и Вакарелска планина, които са част от Ихтиманска Средна гора. На 

югоизток, юг и югозапад граничи със Самоковската котловина, а на запад седловината 

Яремая свързва с Витоша. Планината има обширно заравнено било на височина 1250-

1300 м. Най-високата ѝ точка е връх Манастирище (1337,4 м) в северната ѝ част, на 

около 2 км северно от село Плана. Други по-високи върхове са Мухчел (1325,6 м), 

Главева могила (1315 м), Вишино бърдо (1313 м).  

 

Фигура 2.1.  Местоположение на жилищен комплекс „Плана Хайтс”. 

 

Планината е изградена от Планския диоритов плутон, вместен всред 

кристалинни и седиментни скали с терциерна възраст. Отводнява се от левите 

притоци на Искър -реките Егуля, Планщица, Палакария, Вуйна, Порколица и др. 

Преобладаващите почви са канелени, светлокафяви и тъмнокафяви горски.  
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В подножието ѝ по разломните зони са известните минерални извори 

Белчински бани иЖелезница. Климатът в по-ниските части е умереноконтинентален, в 

по-високите планински.  

Разглежданият район отстои на около 8 км от село Алино в най-

отдаличената си част, на около 34 км от София, на около 30 км от Самоков, на около 

10 км от язовир „Искър” и на около 800 м от регулационните граници на село Плана. В 

близост се намират и селата Железница (4 км), Горен (6 км) и Долен Окол (7 км).  

Местоположението на„Плана Хайтс” е представено на картния материал в 

Приложение №1. 

Теренът, на който ще се изгражда комплекса,е сравнително равен.  

С ПУП-ИПЗ сецели обособяването на нови малки по размер урегулирани 

поземлени имоти. Общата площ на територията, обект на устройване, е 1 859.355 

дка.Предмет са няколко досега съществуващи Поземлени имоти в землището на село 

Алино /ЕКАТТЕ 00391/, община Самоков, характеристики, представени в Таблица 2.1. 
Таблица 2.1. Поземлени имоти, обект на ново устройство. 

№ по 
КВС 

начин на трайно 
ползване местност площ 

(дка) 

категория при неполивни 
условия 

ІХ (дка) Х (дка) 
503001 нива Гарешки рид 129.495 129.390 0.105 

504001 пасище, мера Малия гарешки 
рид 

79.300 34.759 44.54 

505001 пасище, мера Широко присое 78.855 18.729 60.126 

506001 нива Широкоприсое 165.271 154.780 10.491 

507001 пасище, мера Булюровски 
овчарник 

166.535 101.044 65.491 

508001 нива Булюровски 
овчарник 

41.558 26.312 15.246 

509001 пасище, мера Булюровски 
овчарник 

109.063 42.699 66.364 

510001 нива Малия пътников 
валог 

154.717 120.162 34.554 

511001 пасище, мера Пътников валог 89.672 86.025 3.648 

512001 нива Дабковица 36.525 34.477 2.048 

513001 пасище, мера Голия рид 105 0.518 104.495 

515001 пасище, мера Голия рид 80.169 13.185 66.984 

518001 пасище, мера Голия рид 75.614 56.069 19.545 

519001 пасище, мера Голия рид 77.850 77.564 0.286 

520001 пасище, мера Сипео 122.042 122.042 - 

524001 пасище, мера Влашките колиби 236.902 - 236.902 

525001 нива Влашките колиби 111.018 87.958 23.060 
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Описание на новообразуваните имоти е представено в Приложения №2 и № 

3, където са приложени съответните за всеки настоящ поземлен имот удостоверения 

за идентичност, издадени от фирма „Геопрециз Инженеринг" ООД, поддържаща и 

осъвременяваща Картата на възстановената собственост на землището на село 

Алино, община Самоков. 

Пълният опис на новообразуваните имоти в обхвата на ПУП-ИПЗ е 

представен в Приложение №4 с номер на съответна скица, собственост, начин на 

трайно ползване,площ, категория на земята. 

Новообразуваните имоти  върху площ от 1859.355 дка, отредени за жилищно 

застрояване и улици, са представени в обяснителната записка на ПУП-ИПЗ, 

/Приложение №5/. 

При последната лесоустройствена ревизия на територията, стопанисвана от 

ТП „Държавно горско стопанство Самоков”, е установено, че част от изследваната 

площ е придобила характеристиките на гора. Съгласно утвърдения със Заповед 

№434/18.06.2015 година на Изплънителния директор на Изпълнителна агенция по 

горите и действащи Горскостопански план и План за ловностопанските дейности на ТП 

„Държавно горско стопанство Самоков”, съществуващите земеделски територии в 

рамките на Плана, придобили характер на гора по смисъла на чл.2 от Закона за горите 

са обособени в 15 подотдела от 4 отдела. Таксационните им характеристики са 

приложени към писмо изх.№ 06-00-3 / 10 от 30.06.2016 година на Директора на ДГС. 

Характеристиките им са представени в Приложение 10 и таблица 2.2...   

Таблица 2.2.  Таксационни характеристики на съществуващите земеделски 

територии в рамките на Плана, придобили характер на гора по смисъла на чл. 2 от 

Закона за горите, обособени в 15 подотдела от 4 отдела.  
Подотд

ел 

Пл

ощ 

 

(ха) 

Стопански клас Вид гори Състав  

 

Въз

раст 

 

(год| 

Пъл 

нота 

Вис

очи

на 

(м) 

Бон

ите

т 

Диа

м 

етър 

(см) 

394„к” 6.2 Бял Боров СрН Иглолистни Бял бор - 10 25 0.8 7 3 10 

394”о” 1.3 БялБоров СрН Иглолистни Бял бор - 10 25 0.7 7 3 10 

394”у” 1.1 БялБоров СрН Иглолистни Бял бор - 10 30 0.7 9 3 12 

395”б” 13 БялБоров СрН Иглолистни Бял бор - 10 40 0.4 12 3 14 

    Бук 40 0.4 12 - 14 

395”д” 13 Буков СрН П Превръщан

е 

Бук - 10 60 03 14 3 18 

    Бял бор 40 0.4 14 - 18 

397”с” 0.7 Бялборови к-ри Иглолистни Бял бор - 10 40 0.6 12 - 18 
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    Смърч      

    Бук      

397”т” 3.5 БялБоров СрН Иглолистни Бял бор - 10 25 0.5 8 3 10 

    Бук      

397”х” 5.6 БялБоров СрН Иглолистни Бял бор - 10 25 0.8 8 3 10 

397”я” 1.9 БялБоров СрН Иглолистни Бял бор - 9 25 0.6 8 3 10 

    Бук - 1      

397”г1” 1.8 БялБоров СрН Иглолистни Бял бор - 10 30 0.7 9 3 14 

397”д1” 1.8 Буков СрН П Превръщан

е 

Бук – 6 
 

60 0.3 12 3 14 

    Бял бор - 4 40 0.3 12 3 12 

397”е1” 1.0 БялБоров СрН Иглолистни Бял бор - 10 30 0.6 9 3 16 

397”к1” 0.5 БялБоров СрН Иглолистни Бял бор - 10 60 0.3 13 4 30 

397”л1” 0.7 Буков СрН П Превръщан

е 

Бук – 6 
 

60 0.3 12 3 14 

    Бял бор - 4 40 0.3 12 3 16 

    Трепетлика      

398”о” 1.5 БялБоров СрН Иглолистни Бял бор - 10 30 0.6 8 4 10 

    Бук      

    Бреза      

    Джанка      

 

В изпълнение приложимата процедура по чл.83, ал.4 от Закона за горите в 

установения 6-месечен срок от съобщаването Възложителите и собственици на имоти 

в обхвата на ПУП-ИПЗ са подали декларации до Изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция по горите, с намерението да ползват имотите си по 

установеното настоящо предназначение. Провеждат се необходимите теренни 

уточнения и в законоустановения срок  ще  се изпълнят изискванията на чл.83, ал.5 от 

Закона. 

Присъединяването на обекта ще се извърши на страна 110 kV. За целта ще 

се предвиди изграждането на подстанция 110/20 kV на подходящо за това място. За 

мощност до 4 MW, захранването ще се осъществи от ВЕП 20 kV „Космос”, след 

преработка на измервателна група. От ново изградената подстанция и съществуващия 

ВЕП 20 kV „Космос”, посредством кабели САХЕкТ 20 kV с подходящо сечение, ще се 

захранят 15 броя комплектни трансформаторни постове, бетонови с мощност 2x800 

kVA. Разположението на трансформаторните постове, ще бъде на подходящи за целта 

места, съобразено с минимизирането на загубите на напрежение. 
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Кабелите 20 kV, ще се положат в изкопи в земята на дълбочина съобразена 

с „НАРЕДБА № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните 

линии” и в тръби с подходящ диаметър и материал.Консуматорите ниско напрежение, 

ще бъдат захранени от електромерни табла намиращи се на границата на всеки имот. 

Захранването на главните разпределителни табла от електромерните табла ще се 

осъществява посредством кабели СВТ 1 kV, положени в изкоп в земята.Захранването 

на електромерните табла от комплектните трансформаторни постове, бетонови ще се 

осъществи посредством кабели САВТ 1 kV.  

Задоволяване питейно-битови нужди от вода, съгласно предварителни 

данни на „Софийска вода“, може да се осигури от преминаващия водопровод 

ф1630/1460 чрез новопроектиран водопровод. На отклонението ще се изгради 

водомерна шахта. При разработката ще се осигури необходимият сервитут съгласно 

действащата нормативна база. Ще се проучи възможността за набавяне на 

необходимите водни количества за водоснабдяване от кватернерния хоризонт чрез 

изграждане на тръбни кладенци с цел водата от тях да бъде използвана предимно за 

производствени и технически цели, както и за поливане и миене на улици. 

 

Фигура 2.2. Схема на варианти за транспортен достъп до жилищен 

комплекс „Прана Хайтс”. 

Предлага се транспортният достъп до комплекса (Фигура 2.2.) да бъде 

осъществен от съществуващия асфалтов път Железница – Плана, който се включва от 
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западната му страна с дължина от землищна граница на село Плана от около 200 м. 

Необходимо е пътят Железница – Плана да бъде разширен и укрепен на места, където 

е възможно пропадане на пътната настилка при увеличено натоварване поради по-

голямото количество моторни превозни срледства, които ще ползват трасето с 

развитието на проекта. 

Втори алтернативен транспортен достъп е възможен от село Горни окол в 

източната част на комплекса, който има дължина от около 8.7 км.  

При този вариант има необходимост от изграждането на нови асфалтови 

пътища, тъй като съществуващи са полски, които поради характера на терена, 

високите наклони и неравностите по тях са неизползваеми за леки 

автомобили.Параметрите им не удовлетворяват изискванията и енеобходимо те да 

бъдат коригирани и уширени за сметка на съседни поземлени имоти. 

Трети алтернативен вариант за транспортен достъп е възможен от южната 

страна на комплекса, който да достига до село Алино, макар и най-трудно изпълним, 

тъй като трасето трябва да премине през сложен терен в гориста растителност.  

Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ устройва улици и 

елементи на техническата инфраструктура за осигуряване на пътно-транспортен 

достъп и техническо обезпечаване на жилищен комплекс „ПЛАНА ХАЙТС”. 

Включва техническо задание, координати на точките по трасето на 

техническата инфраструктураи оста на проектните улици (Координатна система 1970 

г.), регистър на засегнатите имоти, ситуации на довеждащата инфраструктура. 

Приложените регистри на засегнатите от отделните трасетата имоти, 

съдържащатнеобходимана информация съгласно чл.62 в, ал.4 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ,бр.57/2001 г.,бр.68 от 

2004 г.). 

Общо се засягат 11 поземлени имота (земеделска територия) с 

характеристики, представени в Таблица 2.3. 

Таблица 2.3. Поземлени имоти, обект на ПУП-Парцеларен план. 

№ по 
КВС 

начин на 
трайно 

ползване 

категория 
при 

непол.у-ия 
Площ 
(дка) 

Площ за 
отчуждаване 

(дка) 
Собственост 

000004 полски път ІХ 7.874 0.071 общинска публична 

000005 полски път Х 7.346 1.114 общинска публична 

000067 вътрешни реки - 0.701 0.014 държавна публична 

000085 полски път ІХ 8.045 0.088 общинска публична 

000088 пасище, мера ІХ 0.904 0.247 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 

000094 ест. ливади Х 9.000 1.004 частна 

000283 вътрешни реки - 6.386 0.016 държавна публична 
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500001 ниви ІХ 17.014 0.929 общинска частна 

501001 пасище, мера ІХ 25.600 0.432 общинска публична 

512003 пасище, мера Х 214.872 0.937 общинска публична 

514001 пасище, мера Х 13.516 0.005 общинска публична 

   311.257 4.827  

 

ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП са представени в Приложение № 5. 

Министерският съвет на Република България е одобрил проект на 

меморандум за разбирателство между българското правителството и „А.З.К. 

Пропъртис" ЕООД за изпълнение на инвестиционен проект "Плана Хайтс". На 

Възложителя е връчен сертификат за приоритетен инвестиционен проект, издаден от 

Министерски съвет по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което дава 

възможност за съкратени срокове при административно обслужване, индивидуално 

административно обслужване и финансово подпомагане за изграждане на елементи 

на техническата инфраструктура, изграждане на нова или рехабилитация на 

съществуваща довеждаща пътна инфраструктура/Приложение № 6/. Според 

решението на МС ще бъде създадена междуведомствена работна група за 

осигуряване на институционална подкрепа при изпълнението на насърчителните 

мерки. 

3. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТЯХНОТО 
ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА. 

3.1. Атмосферен въздух и климат. 
Климатична характеристика. 

Жилищен комплекс „Плана Хайтс” се намира в землището на село Алино, 

община Самоков, Софийска област и е изцяло разположен в планина Плана.  

Според климатичното райониране на България, планина Плана попада в 

Европейско-континенталната климатична област, умерено-континенталната 

подобласт, планински климатичен район. Разглежданият район, предмет на ПУП-ИПЗ 

и ПУП-ПП се състои от отделни части с надморска височина от 1 170 m до 1 280 m 

(Фигура 3.1). 

Климатът в района се формира под въздействие на сложен комплекс от 

фактори - наклон и изложение на планинския склон, вид на релефните форми, но 

преди всичко от надморската височина.  

Средната надморска височина на разглеждания район е над 1 200 м н.в., 

следователно местоположение на бъдещия жилищен комплекс „Плана Хайтс”ще се 

характеризира с хладен континентално-планински климат, където средната 

продължителност назимата е 4-5 месеца. 
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Фигура 3.1.  Жилищен комплекс „Плана Хайтс”. 
(областта в показва местоположението на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП жилищен комплекс 

„Плана Хайтс”, а тази в - с. Плана и най-близките махали) 
 

За охарактеризиране на климата в района, предмет на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП 

са използвани данни от метеорологичнистанции София, Самоков, Ихтиман 

(Климатичен справочник на България), както и данни от сайта на Meteoblue, които за 

периода от 1985 година насам използват глобален климатичен модел NEMS за 

получаване на метеорологичните параметри във всяка точка на земното кълбо във 

всеки момент без значение дали за точката има налична метеорологична станция.  

Симулациите на метеорологичните данни се извършва при средна 

пространствена резолюция от 30 kм, като получените метеорологични данни 

осигуряват добра информация за типична климатични събития и очаквани 

метеорологични показатели (температура, валежи, слънчеви периоди и вятър). 

Слънчево греене 

Планината се характеризира със сравнително малки годишни суми на 

слънчево греене - от 1 900 до2 500 часа, като по сезони се разпределя както следва: 

през лятото-750 h, зимата-250 h, пролет и есен - 450 h. Най-много часове със слънчево 

има през юли–около 280часа, а минимумът е през януари –70-80 часа. През зимните 

месеци е по-ясно и по-слънчево, отколкото в низините на планината, където се 

задържат по-дълго мъгли. Максимумът на месечните суми на продължителността на 

слънчевото греене съвпада с минимума на облачността през август. 
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Слънчева радиация 

Слънчевата радиация (пряка и сумарна) нараства с надморската височина, 

като за района на жилищен комплекс „Плана Хайтс” годишната сумарна слънчева 

радиация е 5100-5400 (MJ/m2), а само за периода с температури на въздуха над 10ºС, 

тази сума е почти 3/4 от общата - 3800-4000 (MJ/m2), като през този период 

продължителността на слънчевото греене е 1500-1600 часа. 

Температура на въздуха 

Годишният ход на температурата на въздуха е с минимум през януари и 

максимум през юли, а амплитудата нас температуритее с минимум през декември 

(когато облачността е най-голяма) и максимум през август. 

Денонощният ход на температурите има минимум в часовете преди изгрев 

слънце (7-8 часа през зимните и 4-5 часа за летните месеци) и максимум в 

следобедните часове (13-15 часа). Месечната амплитуда се характеризира със слабо 

сезонно изменение. 

Зимата е студена, със средна януарска температура от около минус 2 до 

минус 4ºС, a лятото е хладно, със средна температура 12-16ºС. 

Средномесечнитеминимуми са подчертано отрицателни през зимата (до минус 7ºС) и 

положителни през лятото (до7ºС). Летните средномесечни максимуми са в границите 

на 15-25ºС.  

В около 75 % от зимните дни се наблюдават температурни инверсии, като 

средната им мощност е 350-400 m.  

Периодът на устойчиво задържане на средните денонощни температури 

<0ºС се разглежда като синоним на зимния период. На Фигура 3.2. са анализирани в 

градация дните, в които средномесечните максимални температури са достигнати 

определени стойности.В над 50% от дните през зимните месеци (декември, януари и 

февруари) са мразовити – дни, в които минималната температура на въздуха е под 

0C. В 29 дни през годината среднодневни максимални температури на въздуха са под 

0C. В последните години през лятото се наблюдават температури от порядъка над 

30C – на фигурата в 3 дни температурите са над 30C. 

Есента е по-топла от пролетта – интегралният месечен индекс, изчислен по 

произведението на дните с максимална температура в интервала от 5ºС до 30ºС за 

пролетните месеци (март, април, май) е 18ºС, докато за есенните (септември, 

октомври ноември) - е 21.5ºС.  
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Фигура 3.2. Градация на максималните температури по дни от месеца. 
 
Есента е по-топла от пролетта – интегралният месечен индекс, изчислен по 

произведението на дните с максимална температура в интервала от 5ºС до 30ºС за 

пролетните месеци (март, април, май) е 18ºС, докато за есенните (септември, 

октомври ноември) - е 21.5ºС.  

Влажност на въздуха 

За режима на влажност, може да се съди по хода на абсолютната и 

относителната влажност на въздуха. Относителната влажност има своя максимум през 

май, а минимумът е през август. 

Въздухът е най-сух през лятото (август), когато относителната влажност се 

изменя от 60 до 80%. Максимални месечни стойности се наблюдават през декември 

(или през ноември) и се колебаят от 80 до 90 %. На подветрените склонове 

амплитудата на годишните колебания намалява. 

Абсолютната влажност на въздуха следва хода на температурите. Най-

високите стойности на средната месечна абсолютна влажност са през юли и август. 

Валежи 

Годишните валежи са около 700-850mm, като в по-голямата част от тях през 

зимата са от сняг, които по северните склонове на планината представляват 15-20% от 

годишната сума валежи, а по южните склонове - 20-23 %. В източните и западните 

склонове на планината сезонните суми на валежите са до голяма степен изравнени. В 

последните години има добре изразена тенденция на намаление на валежите, особено 

във високите части на планините. 
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Фигура 3.3. Валежи. 

 

Друга характеристика, определяща климатичния потенциал на планината, е 

средният месечен брой на дни с валеж. Най-много валежни дни има през май-юни, 

около 13-16, а най-малко през август-септември, 6-8 – Фигура 3.3. През м. декември, 

м. януари и м. февруари в 50-70% от тези дни валежите са от сняг илиоколо 20 дни 

през зимния сезон има снеговалеж. 
Натрупването на сняг започва през първото и второто десетдневие на м. 

декември със средната дебелина на снежната покривка от около 3-5 cm, като 

максималното натрупване е в средата-края на февруари и е около 40-60 cm. В отделни 

зими максималната снежна покривка може да достигне 100 cm. В последните години се 

отбелязва значително намаление на височината на снежната покривка. 

Облачност 

Режимът и характерът на облачността в дадено място е свързан както с 

режима на валежите и мъглите, така и с количеството слънчева радиация, която 

достига до земята. През зимата облачността е по-голяма, тъй като Плана е ниска 

планината и в 80% от общата облачност за района се определя отдолната граница на 

облачността, за разлика от Витоша, която във високите й части по-често е слънчево.  

Средната месечна облачност през април е в границите на 5-6 бала. С най-

малка облачност е август - от 2-3 до 4-5 бала. През есента почти не се наблюдава 

такова изменение. През октомври облачността е 5-6 бала. 
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На Фигура 3.44 е показан годишният ход на облачните и слънчеви дни по 

отделните месеци. Ясните дни (включително с дните с незначителна облачност, които 

са 162) са 267, а мрачните дни са 98.  

 

Фигура 3.4. Дни с облачност през годината. 
Облачността през зимата е предимно ниска и слоеста, по голяма сутрин и в 

ранните вечерни часове. От пролетта нататък характерът на облачността се променя - 

максимумът от сутрешните часове преминава в часовете след обяд. Това е свързано 

със зачестилата поява на конвективна облачност след обяд. Нарастването на ниската 

облачност започва през октомври, когато е и преходът в денонощния ход - от 

следобеден към сутрешен максимум, който е характерен за зимния период. 

Вятър 

През по-голямата част от годината духат слаби(1÷2 m/s)предимно юг-

югозападни, север-североизточни и изток-североизточни ветрове (Фигура 3.5) като 

делът им е 78.2%. В 20% от случаите ветровете са със скорост в границите на 3÷4 m/s 

и само в оставащите 1.8% може да има ветрове над в интервала 5÷7m/s. Над 8m/s 

може да има вятър само един път в годината от северозапад. 

Характерен за северните склонове на Плана е т.н. фьонов вятър, зараждащ 

се при югозападен въздушен поток. Дължи се на спускането на въздушна маса, която 

слиза като силен топъл и сух вятър, който много бързо стопява снега по северните 

склонове на планината. 

През лятото се проявява и планинско-долинната циркулация. Случаите с 

тихо време са най-малко през зимата и пролетта. През лятото и есента нараства броят 

на тихите дни до 20-30 %.  
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Фигура 3.5. Честота на вятъра в градация по скоростите и по посока [%]. 

 
На Фигура 3.6.  са показани очакваните дни в месеца, в които вятърът има 

определена скорост. В 60 % от дните в година (220 дни) ветровете са слаби - със 

скорост до 2 m/s. В 33% (120 дни) - скоростта на вятъра е между 2 и 4 m/s, и само в 7% 

(25 дни) ветровете са със сила над 5 m/s. 

 

Фигура 3.7. Градация на скоростта на вятъра по дни от месеца. 
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Обобщение 
1. В района, предмет на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП, както бе отбелязано по-горе, 

средната скорост на вятъра не е висока - основно от 1 m/s до 4 m/s. Въпреки, че тя не е 

представителна величина за оценката на потенциала на полето на вятъра, уверено 

може да се каже, че на територията на жилищен комплекс „Плана Хайтс” няма 

предпоставки за използване на вятъракато източник наенергия. 

2. Поради своето географско разположение, в районът, който е предмет на 

ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП, енергийна ефективност на база оползотворяване на слънчевата 

радиация може да се реализира единствено в рамките наслънчеви термични системи 

за топла вода. 

Климатичните и метеорологични характеристики в района, който е предмет 

на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП са благоприятни по отношение на разсейването на вредни 

емисии, изхвърляни в атмосферата и за намаляване на локалното въздействие на 

антропогенни дейности върху компонентите на околната среда. Това не отменя 

изискването за внимателна преценка при проектиране на урбанизирани жилищни 

територии и всички свързани с функционирането им комуникационни обекти. 

Състояние на атмосферния въздух. 
Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) 

извършва оценка на качеството на атмосферния въздух върху територията на 

страната, разделена на 6 Района за оценка и управление на качеството на 

атмосферния въздух (РОУКАВ).  

Съгласно последното районът, който е предмет на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП, 

попада в РОУКАВ Агломерация – Столична.  

В района на с. Плана няма пунктове за постоянен мониторинг на 

атмосферните замърсители, както и няма извършени допълнителни измервания по 

утвърдения график от мобилните автоматични станции (МАС) за оценка на качеството 

на атмосферния въздух през последните 5 години, поради презумпцията, че това е 

“район, в които нивата на един или няколко замърсителя са под съответните горни и 

долни оценъчни прагове”.Най-близкият представителен за разглеждания район 

стационарен пункт за мониторинг на КАВ е автоматична измервателна станция (АИС) 

„Копитото“ с код 016813437; като в РЕГИОНАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА,са анализирани следните концентрации: 

1. Средногодишните стойности за показател ФПЧ10  

Средногодишната концентрация за 2014 г. по показател ФПЧ10., отчетена в 

АИС „Копитото” е показана на Фигура 3.8. През годината има само два пъти 

превишение на средно-денонощната норма (СДН) от 50 µg/m3. 
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Фигура 3.8. Средно-денонощни концентрации (µg/m3) на фини прахови частици 

(ФПЧ10) през 2014 г. в АИС „Копитото“. 

Според доклада, измерените средногодишни концентрации за 2012 и 2013 г. 

са съответно 19.63 µg/m3 и 16.58 µg/m3при средно годишна норма (СГН) от 40 μg/m3.За 

отчетният период не е нарушено качеството на атмосферния въздух за ФПЧ10 по 

средногодишна норма. 

2. Стойности за показател серен диоксид 

В Доклада е показано, че нямапревишение на средно-часовите (350 µg/m3) и 

средно-денонощните (125µg/m3) норми през отчетния период по показател серен 

диоксид.За отчетният период не е нарушено качеството на атмосферния въздух за SO2 

по средно-часова и средно-денонощнанорма. 

3. Стойности за показател азотен диоксид 

Средногодишните концентрации по показател азотен диоксид (NO2)за 2012 

г. и 2013г са 4.39 µg/m3и 4.73µg/m3при норма 40 µg/m3. 

По отношение на средно-часовите концентрации на NO2 за 2014 г. не се 

наблюдават превишения. За отчетният период не е нарушено качеството на 

атмосферния въздух за NO2 по средно-часова норма. 

4. Показател въглероден оксид 

Въглеродният оксид e газ без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха, 

горящ газ. Представлява един от най - широко разпространените атмосферни 

замърсители, който се образува при непълното горене на въглерод съдържащи 

материали.  
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Най-голям източник на СО е автомобилният транспорт - над 65 % от общото 

емитирано количество за страната.За отчетният период не е нарушено качеството на 

атмосферния въздух за СО по 8-часова експозиция от 10 µg/m3. 

5. Средночасови стойности за показател озон 

Озонът е газ, който се среща в горната част на атмосферата - 30 - 50 км над 

земната повърхност и в приземния въздушен слой. Високо разположеният озонов слой 

има защитни функции, изразяващи се в защита срещу ултравиолетовите лъчи, докато 

в приземния слой, той може да има неблагоприятно въздействие. Озонът е мощен 

оксидант. Той не се емитира директно в атмосферата. Формира се от 

взаимодействието на азотните оксиди и летливите органични съединения под влияние 

на високи температури и слънчева светлина. Липсват антропогенни емисии във 

въздуха. Естествените фонови стойности на озона във въздуха са около 30 μg/m3, но 

могат да стигнат много по-високи стойности (напр. 120 μg/m3). Въз основа на 

наблюденията за здравните ефекти на озона, СЗО препоръчва допустима едночасова 

концентрация 150 - 200 μg/m3, а за осемчасова експозиция - 100 - 120 μg/m3.Прагът за 

информиране на населението (средночасова норма) за озон е 180 µg/m3, а за 

предупреждение на населението (средночасова стойност) – 240 µg/m3.  

През отчетения период (2014 г.) е отчетено едно превишение на прага за 

информиране (180 µg/m3). Не са отчетени превишения на прага за предупреждение на 

населението (240 µg/m3) - Фигура 3.9. 

 
Фигура 3.9. Средночасови концентрации (µg/m3) на озон (O3) през 2014 г. в 

АИС „Копитото“. 
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На базата на налична информация, заключението е, че липсват източмници 

и условия за създаване на трайна зона на замърсен атмосферен въздух района, който 

е предмет на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП. 
Радиационен фон 
Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг 

(АИСРМ) „Катрин“ дава информация за гама-фона в реално време. Изграждането на 

„Катрин“ системата започва през 2009 г. в изпълнение на разпоредбите на чл.15 от 

„Наредбата за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени 

съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения“. Към настоящия момент 

системата се състои от 24 Локални измервателни станции (ЛИС) на територията на 

цялата страна. 

Ежедневен бюлетин за радиационния фон в град София, измерван в 7 

пункта (Фигура 3.10.) се намира на страницата на СОhttp://www.sofia.bg/fon.asp.  

Така например за 27 април 2016 г. състоянието на радиационния гама-фон 

от системата “Катрин” (µSv/h) на територията на София за 24 часа е показано на 

Фигура 3.11. 

Както се вижда,стойността на радиационния гама фон (в оранжево), измерен 

в район Панчарево (в който се намира и с. Плана) е една от най-ниските за Софийска 

област – 0.12 µSv/h. 

 

Фигура 3.10. Пунктове за радиационен мониторинг в Софийска община. 
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Фигура 3.11. Състояние на радиационния гама-фон на територията на София към 

11:00h на 27.04.2016 г. за изминалите 24 часа. 
(До 0.36 µSv/h - нормален радиационен фон, в границите 0.36÷0.72 µSv/h – повишен 

радиационен фон и над 0.72 µSv/h – над нормата радиационен фон) 
 

3.2. Повърхностни и подземни води.. 
Повърхностни води. 
Територията попада в Дунавски район за басейново управление на водите. 

Планината Плана се отводнява от левите притоци на река Искър, основно водно 

течение в района. Това сареките Егуля, Планщица, Палакария, Вуйна, Порколица и 

др.НастоящиятПУП-ИПЗ засяга територия, разположена в горното течение на река 

Егуля. 

По проекта за План за управление на речните басейни в Дунавски район 

2016-2021 г. в района, обект на устройване, е обособено повърхностно водно тяло с 

код BG1IS700R1006 – река Искър, категория река, код на типаR 4. Обхваща река Искър 

след водохващане при язовир „Кокаляне” (бент Пасарел) до язовир Панчарево и 

притоци - Егуля и Планщица. Дължината на воднототяло е 16,625442 км, а 

водосборната площ 129,953085 км².  

В изследвания район и в непосредствена близост до него няма обособени 

пунктове за контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води от 

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС). За наблюдение на 

екологичното състояние наводно тяло с код BG1IS700R1006 – р. Искър е определен 

мониторингов пункт преди яз. „Панчарево“ при село Кокаляне. 

По данни на Басейнова дирекция „Дунавски район“, екологичното състояние 

на това водно тяло през последните години е определено по различни БЕК и 

представено на Фигура 3.12.  
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Фигура 3.11. Състояние на Повърхностно водно тяло BG1IS700R1006. 

 

Химичното състояние на водното тяло е определено като „Добро“. 

По данни от хидробиологични изследвания на река Егуля(Георгиева, 2013; 

Georgieva et al., 2013) през 2013 г. екологичното състояние на реката в района на 

селоПлана, оценено съгласно нормирани параметри на макрозообентоса (Наредба № 

Н-4/14.09.2012), е определено като „Отлично“. 

При хидробиологични изследвания през 2014 г. изчисленият Биотичен 

индекс е показал влошаване на екологичното състояние нарека Егуля, оценено като 

„Умерено“ (Кънев, 2014).Предполага се, че това се дължи на инцидентно замърсяване, 

като е констатирано замътняване с бял цвят и неприятен мирис на водата. 

В обхвата на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП няма данни за други инвестиционни 

предложения, планове или програми, които да засягат повърхностното водно тяло с 

код BG1IS700R1006 – река Искър.  

Най-близкото инвестиционно предложение, което засяга повърхностните 

води, е за изграждане на„МВЕЦ Ведена“в землището на село Железница, за което е 

издадено Разрешително № 11140150/06.11.2013 г.за водовземане от повърхностен 

воден обект – река Ведена.  

Подземни води. 
По предварителни данни в района са идентифицирани две подземни водни 

тела (ПВТ) съгласно проекта за План за управление на речните басейни в Дунавски 

район 2016-2021 г. ПВТ с код BG1G00000NQ031 „Порови води в Неоген-Кватернера - 

Самоковска долина” е от безнапорен тип, обхващащо площ от 170,4 км2 в землищата 

на няколко населени места -Алино; Белчин; Белчински бани; Доспей; Драгушиново; 

Злокучене; Ковачевци; Поповяне; Продановци; Райово; Рельово; Самоков; Широки 

дол; Ярлово. Покриващите пластове в зоната на подхранване са песъчливи глини.  

ПВТ с код BG1G00000K2038 „Пукнатинни води в района на р.Ерма и 

р.Искър” е от безнапорен тип, обхващащо площ от 2108 км2 в землищата на няколко 

населени места, в т.ч. ; Алино, Бистрица, Долни Окол, Горни Окол и др. Покриващите 

пластове в зоната на подхранване е почвен слой.  

В района на ПУП-ИПЗ и в непосредствена близост до него няма обособени 

пунктове от Мрежите за мониторинг на подземните води от НСМОС.  

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2015

4 3 2-3 2 4 -100 -100 -100 няма МФ 13,1 13,7 12,7 12,7 13,1 0,74 0,67

Риби - БРИфитобентос - IPSмакрозообентос - БИ макрофити - РИ
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Според наличните данни, двете идентифицирани ПВТ са в добро 

количествено състояние. В мониторингов пункт на територията на гр. Самоков има 

данни за превишени концентрации на желязо в ПВТ BG1G00000NQ031 „Порови води в 

Неоген-Кватернера - Самоковска долина”, но те нямат отношение към анализирания 

ПУП.Потенциален източник на дифузно замърсяване на грунтовите води би могло да е 

земеделието и битови отпадъчни води от село Плана, но засега няма конкретни данни 

за такова замърсяване. 

Зони за защита на водите. 
ПВТ с код BG1G00000NQ031 „Порови води в Неоген-Кватернера - 

Самоковска долина” е включено в регистъра на зоните за защита на подземните води 

за питейно-битово водоснабдяване. 

Районът не попада в чувствителни зони по смисъла на Директива 

91/271/ЕЕС, транспониран за България в Наредба 6 на МОСВ и определени със 

Заповед № РЗ970/28.07.2003 г. на МОСВ. Територията не попада и в уязвима зона, 

съгласно ДИРЕКТИВА 91/676/ЕИО от 12 декември 1991 година, регламентирани за 

България със Заповед № РД 930/25.10.2010 г.на МОСВ за определяне на водите, 

които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници 

и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници.  

Характерът на устройваната площ и на терените в близост до нея изключват 

възможността от наличие на територии, определени за такива с цел опазване на 

икономически значими водни видове.Трябва да се отбележи, обаче, че в участъка от р. 

Егуля близо до с. Плана е установено присъствие на балканска (речна) пъстърва 

Salmo truttafario(Георгиева, 2013). Популацията е с много ниско обилие поради 

естествени причини и няма стопанско значение, но по-надолу по течението, след 

водослива с р. Железнишка е обект на любителски риболов. 

Част от повърхностното водно тяло с код BG1IS700R1006 „Искър 

ISRWB1006”BG1307, с площ 23,89 км2, попада в Защитена зона Плана (BG0001307), в 

която предмет на опазване са 4 вида риби (Barbuspetenyi, Cobitistaenia, Gobiokessleri, 

Rhodeusamarus) и ручейният рак Austropotamobiustorrentium. Границата на защитената 

зона по р. Егуля е на над 15 км извън обхвата на ПУП. 

При проучванията по проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I", МОСВ, 2013 г. нито един от 

видовете риби, предмет на опазване в ЗЗ „Плана“, не е установен в р. Егуля/Ведена.  

Резултатите от извършените хидробиологични изследвания (Кънев, 2014) 

доказват присъствието на ручейния рак Austropotamobiustorrentiumв участък от реката 

на територията на ПП „Витоша“, който е значително отдалечен от границите на 

анализирания ПУП. 
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Водоснабдяване на територията и съществуващ начин на третиране на 
отпадъчните води. 

Съгласно представения ПУП-ИПЗ, нуждите от питейна вода на жилищен 

комплекс „Плана Хайтс“ ще се задоволяват чрез съществуващият Рилски водопровод, 

който минава през юго-западната част на територията, с диаметър ф 1630/1460. 

Собственост е на „Софийска вода” АД.Захранва част от град Самоков и околните села. 

Бъдещото питейно водоснабдяване на комплекса е представено на приложената 

схема „Водопровод”. Етапността на изгражданена водопроводната мрежа ще 

съответства на етапността на изграждане на обекта. На отклонението от водопровода 

ще се изгради водомерна шахта.  

Потребление на вода за питейно-битови нуждие изчислено сумарно за 

комплекса. За оразмеряването са използвани следните параметри: 

Съгласно Наредба № 4, Приложение №2 към чл.18,ал.1 и Наредба №2 от 

22.03.2005г.,чл.17, ал.1,т.5.: 

- домакински нужди и за обществено-обслужващи сгради (съгласно 

изходните данни от инвеститора около 7500 човека). 

Водоснабдителна норма – Qсредно.ден. = 200л/д 

 Коефициентите на денонощна и часова неравномерност са приети съгласно 

чл.17, ал.5 и ал.6 от Наредба №2 съответно: 

Кдн. = 2за урбанизирани територии под 10000 жители. 

Кмакс.ч.= 4 за урбанизираните територии над 2000 жители. 

Изчислените на тази база характерни водни количества за административна 

и складова дейност,включват и 20% загуби както следва: 

Qмакс.ден = 3600 м³/д= 41,67л/с; 

Qср.дн.=1800 м3/д; 

Qмакс.час. =14400м3/ч = 166.67л/с; 

o ПП-нужди 

Qппн = 10.00л/с за противопожарни нужди. 

Изчисленият неприкосновен противопожарен запас за 3 часа при един 

пожар е36 м3, а приетият работен обем на резервоара - 50 м3. 

Ще се проучи възможността за набавяне на необходимите водни количества 

за водоснабдяване от кватернерния хоризонт чрез изграждане на тръбни кладенци с 

цел водата от тях да бъде използвана за поливане на зелени площи и миене на улици. 

Канализация.  

Предвижда се изграждане на разделна канализационна система. 

Битовите отпадъчниводи от отделните къщи ще се отвеждат до 6 локални 

пречиствателни съоръжения.  
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Пречистените води ще се използват за напояване, поливане, миене на алеи. 

Предвиденото Максимално часово отпадъчно водно количество е Qм.ч. =86.69 л/сек. 
Дъждовните води ще се отвеждат с новопроектирана площадкова дъждовна 

канализация чрез приемни колектори, които ще достигат до посочен от 

експлоатационното дружество приемник.Част от водите ще бъдат задържани за 

поливане в дъждосъбирателни резервоари. 
Оразмерителен дъжд Q = 318 л/с/ха. Период на еднократно препълване на 

мрежата еР=2 год. 

Системата е представена в приложената схема „Канализация” на ПУП-ИПЗ. 

3.3. Геоложка основа. 
Плана е част от Завалско-Планската планинска редица – най-западната част 

на Средногорието - общо събирателно име на поредица от български планини, 

последователно подредени във верига с посока на простиране запад-изток.Част е от 

Краищенско - Средногорската физикогеографска област на България (Фигура 3.13). 

 
 
Фигура 3.142. Местоположение на комплекс "Плана Хайтс" в Краищенско - 

Средногорската физикогеографска област. 

Геоложкият строеже резултат от развитието на формираната в края на 

мезозоя Средногорска геосинклинала. На нейното дъно са образувани варовици и 

мергели. В началото на неозойската ера, през палеогена последвало нагъване на 

земните пластове. То е било съпроводено от активна вулканска дейност и са се 

образували андезити, туфи и туфити, които на места са примесени със седиментни 

скали, образувайки по такъв начин единен седиментно - вулканогенен комплекс. По 

същото време е ставало внедряването на магма в земните пластове и са се 

образували интрузивни тела.  
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В процеса на планинообразуването на повърхността са разкрити и по-стари 

скали – гранити, гнайси, слюдени шисти. След процеса на нагъването са се 

образували и по-млади седиментни скали и наслаги. При нагъването на земните 

пластове са се образували големи гънки, наклонени на север. В ядрото на гънковите 

структури се разкриват старите магмени (гранити) и метаморфни (гнайси, слюдени 

шисти, амфиболити) скали. Издигането в западната част е станало и по линията на 

дълбоки разломи, от които се е разляла лава и са се образували андезитните скали. А 

в областта на Витоша и Плана планина са се образували магмените интрузивни тела, 

при чието застиване са се образували магмени интрузивни скали, съответно сиенити, 

монцонити и диорити. По същество геоложкият строеж е блоково-разломен и гънков, 

като част от гънките са придобили формата на навлак.  

Планината Плана се характеризира с основа от Планския диоритов плутон, 

вместен всред кристалинни и седиментни скали с терциерна възраст.  

Геоложкия разрез включва елувиално- пролувиални глинести пясъци и 

песъчливи глини с чакъли и валуни и скална подложка от гранодиорити, в горнището 

на който е отделена силно изветряла зона на дребнокъсово напукване и напукани до 

здрави скали. Инженерно геоложките разновидности са годни като земна основа за 

фундиране. Основна среда за изграждане на комплекса ще бъдат изветрелите в 

различна степен гранодиорити на скалната подложка. 
3.4. Почви. 
Почвената покривка общо в Средногорието, разглеждано като система от 

планини в България и една от физикогеографските области на Старопланинската зона, 

е повлияна от различията в геоложката основа, разнообразието в климатичните 

условия, различията в надморската височина, особеностите на релефа и от 

различията в растителността. Разпространениса канелени горски, смолници, кафяви, 

делувиални, тъмноцветни горски, планинско ливадни и др. почви. 

Канелени горски почви. Разпространени са двете им разновидности – 

типични и оподзолени. Заемат ниските части на планините и възвишенията, 

обикновено до 800 м. надморска височина.  

Смолници.Имат незначително разпространение. Развити са предимно в 

котловинни дъна и при скална основа от туфи и туфити.  

Делувиални и делувиално-ливадни почви.Имат ограничено 

разпространение. срещат се предимно по подножията на склоновете. Развити са върху 

наносни материали. 

Кафяви горски почви.Разпространени са в планинските склонове с 

надморска височина от 800 до 1600-1700 м н.в. 
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Тъмноцветни горски почви.Разпространени само във високия планински 

пояс, по билните части в местата с надморска височина над 1000 м., при по-хладен и 

по-влажен климат, при безкарбонатна скална основа и под букова и иглолистна горска 

растителност. 

Почвено-географското райониране на България (Нинов,1997) поставя 

изследваната територия в Средиземноморската почвена област в Балканско-

Средиземноморската почвена подобласт, Витошко-Средногорска планинска провинция. 

Обхваща пояса на кафявите планинско-горски почви. Образувани са върху леко-

песъчливо глинест елувий, делувий или пролувий, при влажен климат и широкото 

участие на широколистни /букови /, иглолистни и смесени гори. Отличават се с малка 

мощност на почвения хоризонт /40-80 см/, незначителен хумусен хоризонт и 

незначително съдържание на хумус /3-9%/. Поделят се на светлокафяви 

/разпространени в по-ниския пояс на буковите гори/ и тъмнокафяви /разпространени по 

северните склонове и високопланинския пояс иглолистни гори. 

 Реакцията е слабо кисела — pH 5,5-6.Средно запасени са с усвоими азот и 

фосфор. 

В изследвания район липсват нарушения на земите и почвите от добивната 

промишленост. Няма данни за замърсяване с негодни за употреба препарати за 

растителна защита, устойчиви органични замърсители или нефтопрoдукти, както и с 

други вредни вещества или отпадъци.Получават се малки локални замърсявания с главно 

органични остатъци. В близстост до полски път, прилежащ на имотите, установихме 

изхвърлени твърди битови отпадъци. 

Не са установени замърсени или с остатъчни количества органохлорни 

пестициди, полихлорирани бифенили и полициклични ароматни въглеводороди площи. 

В района няма изградени пунктове от мрежата за мониторинг на почвите, 

което говори, че явно нивата на контролиранитеиндикатори Cu (мед),Zn (цинк), Pb 

(олово), Cd (кадмий),Ni (никел),Cr (хром), Co (кобалт), As (арсен) и Hg (живак) са в 

граници на нормите, съгласно Наредба No 3 на МОСВ за нормите за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвите (обн. ДВ бр.71/2008 г.) и са много под 

границите на максимално допустимите концентрации. 

През последните години се налага тенденцията за намаляване на 

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

земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдсво, повишения контрол 

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

управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси са 

факторите, водещи до намаляване на деградацията на земите и почвите. 
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Наклоните на терените, обемът и интензивността на валежите в съчетание с 

почвените условия са част от факторите, които определят интензивността на 

ерозията.Естествената ерозия се ускорява под влияние на човешката дейност.Незасетите 

обработваеми земи са подложени на около 30 пъти по-интензивни ерозионни процеси в 

сравнение с почви под горска покривка. Широколистните насаждения в горския фонд, със 

своите водозадържащи функции имат изключителна роля за предотвратяване на 

ерозионните процеси в района.Засилващи ерозията фактори са нерегламентираните сечи. 

В обхвата на терена, обект на ПУП-ПЗ липсват сериозни проблеми по отношение на 

почвената ерозия. 

Няма констатирани случаи на засоляване и вкисляване на почвите. 

3.5. Биологично разнообразие. Елементи на националната 
екологична мрежа. 

Биогеографска характеристика на района. 
Изследваният район попада в Планинския биогеографски район, Софийско-

Радомирски подрайон /Груев, Кузманов; 1994/ - Фигура 3.15.  

 

Фигура 3.153. Биогеографски райони и подрайони /Груев, Кузманов; 1994/. 
Подрайонът е интензивен земеделски и промишлен център, силно повлиян и 

изменен биотично. В растителната покривка доминират тревисти съобщества, а 

неголемите горски формации са главно мезофитни габърови и горунови гори от 

средноевропейски тип.  
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Установяват се също останки от някогашни гори от космат дъб, летен дъб, 

клен, шестил, явор, брястове, едролистна и бяла липа, черна елша. Ендемични видове 

на подрайона са йорданов лопен (Verbascum jordanovii) и урумов карамфил (Dianthus 

urumoffii), а само тук се срещат у нас редките видове шахматовидна ведрица (Fritillaria 

meleagroides), едролистна къпина(Rubus macrophyllus)и рубинова детелина (Trifolium 

rubens). За наскоро изчезнали се считат блатна хамарбия (Hammarbia paludosa), 

алдрованда (Aldrovanda vesiculosa) и парнасиеволистна калдезия (Caldesia 

parnassifolia). 

Във фауната, както и във флората, господстват северни елементи. Видовият 

състав на земноводните, влечугите и бозайниците не показва особено различие от 

този на Предбалканския подрайон. Орнитофауната на подрайона е добре проучена.  

Според Нанкинов (1982) Софийското котловинно поле играе важна роля при 

миграцията (като част отмиграционния път), зимуването и гнезденето на много 

водолюбиви видове птици от началото на кватернера, когато след оттичане на 

плейстоценското езеро през образувалия се Искърски пролом тук се е оформил 

благоприятен, петнисто оводнен ландшафт.  

Част от този ландшафт се е запазил и досега и все още благоприятства 

съществуването на част от тогавашната орнитофауна. Само в Софийско-Радомирския 

подрайон у нас са намерени досега някои редки видове насекоми, като Haliplus 

obliquus, Hygrotus decoratus, Hygrobia parda, Graptodytes vаrtus, Acilius canaliculatus от 

водните бръмбари, Donacia tomentosa и D. semicuprea от листоядите, Otiorrhynchus 

morio, Trachyphloeus scabriculus, Larinus maurus и Dorytomus tortrix от хоботниците, 

Odontoscelis hispidula от полутвърдокрилите, Dicraeus discolor от житните мухи, 

Agryphia pagetana от ручейниците. 

По Асенов /2006/ територията попада в „Ихтиманско-Верилски 

биогеографски район” с почти същите граници и характеристики. 

Растителен свят - характеристика на състоянието. 
Според горскорастителното райониране районът попада в Мизийска област 

– Краищенско – Ихтиманска подобласт. 

Заема М-II-Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (600-1800 

м.н.в.) и два подпояса - М-II-1- Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела 

(600-1000 м.н.в. и М-II-2- Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч 

(1000-1500 м.н.в.). 

По ботанико-географско райониране на България, предложено от Бондев 

през 1997 г., районътпопада в обхвата на Европейска широколистна област, 

Илирийска (Балканска) провинция, Витошки окръг (бхващащ планините Витоша, 

Лозенска, Плана, Верила и Люлин),Плански район. 
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В миналото автохтонната растителност на на Плана е включвала естествени 

бял борови и букови гори, а в по- ниските части и гори от зимен дъб и цер. В момента 

околните терени са заети от плътни ивици от иглолистни култури от бял бор на възраст 

приблизителна възраст 25 -30г.  

Територията от 1860 дка се характеризира според краткото описание в т.1, с 

наличие наплощи с представена до скоро антропофитна растителностот пасища и 

обработваеми ниви. Активно се е ползвала за сенокос, производство на картофи и 

житни култури за фуражни цели. Поради запустяването в последните години се 

проявяват силни сукцесионни процеси и части от терените частично обрасват с бял 

бор (Pinus sylvestris) с минимално петнисто участие на обикновен бук (Fagus sylvatica), 

трепетлика (Populus tremula), джанка (Prunus cerasifera), обикновена леска (Corylus 

avellana)... По-мащабни са петната от  широколистни храсталаци–шипка (Rosa canina), 

обикновен глог (Crataegus monogyna), малина (Rubus idaeus). Най–общо можем да ги 

диференцираме така: 

 Територии, в които младата иглолистнагорска покривка вече е с над 5 % 

покритие - заемат около 620 дка.  

 Територии, с храстова растителност от широколистни видове с петна от 

съхранени планински сенокосни ливади и мезофилни тревни съобщества в 

окрайнините на горите – около 430 дка; 
 Територии, с храстова растителност от широколистни видове - около 

240дка; 
  Територии, заети от съобщества наплевели и пионерна растителност на 

мястото на обработваеми земи - около 140 дка; 
 Рудализирани пасища, в които протичат активни сукцесионни процеси 

след прекратяване на антропогенно управление - около 170 дка; 
 Територии с ранни стадии на формиране на естествени и полуестествени 

гори, широколистни храсталаци и съобщества на орлова папрат- около 200 дка; 
 Влажни или мокри високотревия и окрайнини на гори и ливади, 

хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския 

пояс. – около 4 дка; 
 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior – около 2.5 дка; 
 Инфраструктурни територии, заети от горски / полски пътища, ерозирани 

терени, водопроводи и електропроводи – около 20 дка. 

Всички местообитания на изследваната територия са мезофитни и 

ксеромезофитни тревни, храстови и дървесни съобщества с предимно антропофитен 

характер в процес на формиране в зависимост от хода на сукцесията. 
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Общо в нея сме установили 186 висши растения от 57 семейства  в резултат 

на полеви изследвания в периода февруари - април 2016 година, представени в 

таблица 3.1. 

Таблица 3.1. Установени видове висши растения при полеви изследвания  

на територията, обект на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП. 
 

Семейство Вид Index latinus 
Защит. 
Статус 

Изтравничеви/ 

Aspleniaceae 

черно изтравниче Asplenium nigrum - 

изтравниче Asplenium trichomanes - 

волски език Phyllitis scolopendrium - 

Дриоптерисови/Dryopterida

ceae 

женска папрат Athyrium filix-femina - 

Dennstaedtiaceae крехка папрат Cystopteris fragilis - 

Многоножкови/ 

Polypodiaceae 

мъжка папрат Dryopteris filix-mas - 

орлова папрат Pteridium aquilinum - 

Борови/ Pinaceae бяла ела Abies alba - 

обикновен смърч Picea abies - 

бял бор Pinus sylvestris - 

черен бор Pinus nigra - 

Кипарисови/Cupressaceae обикновена хвойна Juniperus communis - 

Върбови/ Salicaceae трепетлика Populus tremula - 

сива върба Salix cinerea - 

крехка върба Salix fragilis - 

Букови/Fagaceae обикновен бук Fagus sylvatica - 

цер Qercus ceris - 

Брезови/ Betulaceae сива елша Alnus incana - 

обикновена леска Corilus avelana - 

обикновен габър Carpinus betulus - 

бяла бреза Betula pendula - 

Орехови/ Juglandaceae орех Juglans regia - 

Маслинови/ Oleaceae планински ясен Fraxinus excelsior - 

Дрянови/ Cornaceae дрян Cornus mas - 

кучи дрян Cornus sanguinea - 

Чешкодрянови/ 

Celastraceae 

европейски чашкодрян Euonymus europaeus - 

Тимелееви/ обикновено бясно Daphne mezereum - 
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Семейство Вид Index latinus 
Защит. 
Статус 

Thymelaeaceae дърво 

Сапиндови/Sapindaceae обикновен явор Acer pseudoplatanus - 

полски клен Acer campestre - 

шестил  Acer platanoides - 

Хвощови/ Equesetaceae горски хвощ Equisetum sylvaticum - 

Лукови/ Alliaceae лук Allium sp - 

Сенникоцветни / Apiaceae горска пищялка Angelica sylvestris - 

горски азмацук Anthriscus sylvestris - 

хераклеум Heracleum sp - 

дебрянка Sanicula europaea - 

седмолист Aegopodium podagraria - 

Сложноцветни/ 

Asteraceae 

бял равнец Achillea millefolium - 

синя жлъчка Cichorium intybus - 

горска паричка Bellis sylvestris - 

безстъблена решетка Carlina acaulis  

обикновена решетка Carlina vulgaris - 

стенна рунянка Hieracium murorum - 

пурпурен пренатес Prenanthes purpurea - 

обикновен сгърбун Lapsana communis - 

мицелис Mycelis muralis - 

хибридна чобанка Petasites hybridus - 

чобанка Petasites albus - 

подбел Tussilago farfara - 

езиколистна паламида Cirsium ligulare - 

обикновена паламида Cirsium arvense - 

кучешка паламида Cirsium canum - 

обикновен репей Arctium lappa - 

лечебно глухарче Taraxacum officinale - 

Грапаволистни 

/Boraginaceae 

 изправена незабравка Myosotis stricta  - 

полска белоочица Buglossoides arvensis - 

виолетова белоочица Buglossoides purpurocaerulea - 

медуница Pulmonaria officinalis - 

незабравка Myosotis sylvatica - 

грудесто зарасличе Symphytum tuberosum - 
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Семейство Вид Index latinus 
Защит. 
Статус 

обикновено усойниче Echium vulgare - 

лечебно паче гнездо Anchusa officinalis - 

 полско птиче просо Lithospermum arvense - 

Кръстоцветни / 

Brassicaceae 

лъжичина  Alliaria petiolata - 

луковична горва Cardamine bulbifera - 

Карамфилови/ 

Caryophyllaceae 

врабчови чревца Stellaria media - 

горска звездица Stellaria nemorum - 

едроцветна звездица Stellaria holostea - 

обикновено плюскавиче Silene vulgaris - 

свиларка Lychnis coronaria - 

Поветицови 

/Convolvulaceae 

полска поветица Convolvulus arvensis - 

Росопасови / Fumariacea  росопас Fumaria vilmontiana - 

 петльови гащи Corydalis bulbosa - 

 плътногрудеста 

лисичина 

Corydalis solida - 

Здравецови / Geraniaceae блестящ здравец Geranium lucidum - 

обикновен здравец Geranium macrorrhizum - 

нежен здравец Geranium mole - 

пиринейски здравец Geranium pyrenaicum - 

зловонен здравец  Geranium robertianum - 

кръвен здравец Geranium sanguineum - 

Игликови/ Primulaceae лечебна иглика Primula veris - 

обикновена иглика Prunella vulgaris - 

кръглолистно ленивче Lysimachia nummularia - 

обикновено ленивче Lysimachia vulgaris - 

Кремови /Liliaceae голямокачулест 

гарвански лук 

Ornithogalum comosum - 

синчец Scila bifolia - 

жълт пачи крак Gagea lutea - 

Устноцветни/ Lamiaceae  червена мъртва 

коприва 

Lamium purpureum - 

 жълта мъртва коприва Lamiastrum galeobdolon - 

 горско миризливче Calamintha sylvatica - 

 женевско срещниче Ajuga genevensis - 
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Семейство Вид Index latinus 
Защит. 
Статус 

 катешка стъпка Clinopodium vulgare - 

 срещниче Ajuga reptans - 

 самобайка Glechoma hederacea - 

красива бударица Galeopsis speciosa - 

фривалдскиева 

микромерия 

Micromeria frivaldskyana - 

обикновен риган Origanum vulgare - 

Макови / Papaveraceae змийско мляко Chelidonium majus - 

Живовлекови / 

Plantaginaceae 

вълнест напрастник Digitalis lanata - 

Житни / Poaceae белизма Dichanthium ischaemum - 

обикновена миризливка Anthoxanthum odoratum - 

дива пшеница Aegilops sp - 

каниана Agrostis caniana - 

клонеста овсига Bromus ramosus - 

горски вейник Calamagrostis arundinacea - 

вейник Calamagrostis epigeios - 

ежова главица Dactylis glomerata - 

гигантска власатка Festuca gigantea - 

горски късокрак Brachypodium sylvaticum - 

горска ливадина Poa nemoralis - 

ливадна метлица Poa pratensis - 

Лападови / Polygonaceae киселец Rumex sp - 

Лютикови/ Ranunculaceae кокошчица Isopyrum thalictroides - 

повет Clematis vitalba - 

ресник Actaea spicata - 

бяла съсънка Anemone nemorosa - 

лютиковидна съсънка Anemone ranunculoides - 

кукуряк Helleborus odorus - 

гълъбови очички Hepatica nobilis - 

пълзящо лютиче Ranunculus repens - 

Розоцветни/Rosaceae камшик Agrimonia eupatoria - 

глог Crataegus monogyna - 

градско омайниче Geum urbanum - 

матруня Aremonia agrimonoides - 
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Семейство Вид Index latinus 
Защит. 
Статус 

блатен тъжник Filipendula ulmaria - 

горска ягода Fragaria vesca - 

европейска круша Pyrus communis - 

дребноцветно прозорче Potentilla micrantha - 

дива череша Prunus avium - 

джанка Prunus ceracifera - 

шипка Rosa canina - 

малина Rubus idaeus - 

офика Sorbus aucuparia - 

Брошови/ Rubiaceae лепка Galium aparine - 

лазаркиня Galium odoratum - 

гол кръстец  Cruciata glabra - 

многоцветен кръстец Cruciata laevipes - 

еньовче Galium verum - 

Живеничеви/ 

Scrophulariaceae 

обикнов. горска майка Lathraea squamaria - 

ниско внеликденче Veronica chamaedrys - 

великденче Veronica beccabunga - 

лопен Verbascum sp. - 

Копривови/ Urticaceae обикновена коприва Urtica dioica - 

Млечкови/ Euphorbiaceae слънчева млечка Euphorbia helioscopia - 

 горска млечка Euforbia ciparisias - 

горска млечка Euphorbia amygdaloides - 

живолина Mercurialis perennis - 

Кокичеви/Amaryllidaceae лук Allium sp - 

Бобови /Fabaceae космат зановец Chamaecytisus hirsutus - 

зайчина пъстра Coronilla varia - 

 Genista ovata  - 

глушина Vicia ovata - 

синьо сенирче Lathyrus venetus - 

пролетно секирче Lathyrus vernus - 

детелина Trifolium medium - 

алпийска детелина Trifolium alpestre - 

пълзяща детелина Trifolium repens - 

Копитникови/Aristolochiace копитник Asarum europaeum - 
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Семейство Вид Index latinus 
Защит. 
Статус 

ae 

Дзукови/ Juncaceae разперена дзука Juncus effusus - 

горска светлика Luzula sylvatica - 

обикновена светлика Luzula luzuloides - 

Каменоломкови/ 

Saxifragaceae 

жълтина Chrysosplenium alternifolium - 

Върбовкови / Onagraceae едра чаровница Circaea lutetiana - 

теснолистна върбовка  

 

Epilobium angustifolium - 

влакнеста върбовка Epilobium hirsutum - 

Бъзови/ Caprifoliaceae мъхнат нокът Lonicera xylosteum - 

черен бъз Sambucus nigra - 

бъзак Sambucus ebulus - 

Перуникови/ Iridaceae планински минзухар Crocus velucensis - 

Змиярникови/Araceae петнист змиярник Arum maculatum - 

 

Камбанкови/Campanulaceae камбанка Campanula patula  

едностранна камбанка Campanula rapunculoides - 

Острицови/ Cyperaceae ресничеста острица Carex pilosa - 

острица Carex sylvatica - 

Бръшлянови/Araliaceae бръшлян Hedera helix - 

Лавданови/ Cistaceae обикновен жълтак Heliantemum nummularium - 

Звъникови/Hypericaceae жълт кантарион Hypericum perforatum - 

петниста звъника Hypericum maculatum - 

Лугачкови/ Dipsacaceae лугачка Dipsacus sp - 

Телчаркови/ Polygalaceae телчарка Poligala maior - 

Орхидеи/ Orchidaceae истинска гнездовка Neottia nidus-avis - 

Киселичеви/ Oxalidaceae обикновено киселиче Oxalis acetosella - 

Дилянкови/Valerianaceae дилянка Valeriana oficinalis - 

Устрелови/ Asclepiadaceae обикновен устрел Vincetoxicum hirundinaria - 

Теменугови горска теменуга Viola riviniana - 

трицветна теменуга Viola tricolor - 
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При разработката на Доклада за степента на въздействие върху защитена 

зона „Плана” Ивайло Николов представя няколко типа природни местообитания по 

съответните класиикационни схеми, представени в Таблица 3.2.: 
Таблица 3.2. Установени типове природни местообитания в територията, 

обект на устройване. 
Место-

обитание 
(код) 

Текстово описание по EUR 28 и EUNIS на съставни части 
Площ  
(дка) 

F3.24/6520/ 
E5.22 

Subcontinental and continental deciduous thickets 

Широколистни храсталаци 

427.227 

Mountain hay meadows.  

Планински сенокосни ливади 

Mesophile fringes 

Мезофилни тревни съобщества в окрайнините на горите 

G5.61/X15/ 
91CA 

Early-stage natural and semi-natural woodlands and regrowth (Deciduous 

scrub woodland, Mixed scrub woodland) 

Ранни стадии на формиране на естествени и полуестествени гори 

620 515 

Land sparsely wooded with coniferous trees. Land in which the woodland 

element comprises coniferous trees, with a canopy coverless than 5%. 

Територии и ланшафтив които иглолистнатагорска покривка е с над 

5% покритие 

Rhodopide and Balkan Range Scots pineforests. Рило-Родопски и 

Старопланински бялборови гори. 

F3.24  Subcontinental and continental deciduous thickets  

Широколистни храсталаци. 

236 004 

E5.4 /6430 Moist or wet tall-herb and fern fringes and meadows  

 Влажни или мокри високотревия и окрайнини на гори и ливади 

2.0599 

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския 

до алпийския пояс 

X07 Intensively-farmed crops interspersed with strips of natural and/or semi-

natural vegetation . Интензивно отглеждани културив близкото минало 

осеяни с ивици от естествена илиполу- естествена растителност – 

рудерални или полурудерални видове колонизиращи обрабтваемите 

земи (Communities of arable weeds, pioneering, introduced or 

nitrophilous plants colonising fallow fields, disused farmland, vineyards, 

neglected flower beds and abandoned gardens). 

106.326 

1ЕОX 
6430 

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 

Alnion incanae, Salicion albae) G1.1216 Balkan Range grey alder 

galleries, G1.1217 Rhodopide grey alder galleries 

2.2552 
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Место-
обитание 

(код) 
Текстово описание по EUR 28 и EUNIS на съставни части 

Площ  
(дка) 

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския 

до алпийския пояс. 

I1.53/ X07/ 
X09 

Fallow un-inundated fields with annual and perennial weed communities. 

Communities of arable weeds, pioneering, introduced or nitrophilous 

plants colonising fallow fields, disused farmland, vineyards, neglected 

flower beds and abandoned gardens. 

Територии заети от съобщества наплевели и пионерна растителност 

колонизираща полета и обработваеми площи и ниви изведени от 

употреба , изоставани градини, лозя, картофища и др. Изоставени 

земи в по далечен период в близкото минало. Временно обработвани 

площи впоследствие използвани за пасища. 

135.963 

Intensively-farmed crops interspersed with strips of natural and/or semi-

natural vegetation. Интензивно отглеждани културив миналото с ивици 

от естествена илиполу- естествена растителност – рудерални или 

полурудерални видове колонизиращи обрабтваемите земи. 

Pasture woods (with a tree layer overlying pasture) – пасищни гори  

пасища с единични или група от високи дървета и малки горички. 

E2.13/ X10/ 
X09  

Abandoned pastures. Abandoned grasslands in which either weedy and 

ruderal species or species of the next successional stages occur beside 

the dominant grassland species after cessation of anthropogenic 

management . The richest stands are on carbonate and eruptive rock 

soils. [Geranium sylvaticum], [Trifolium medium], [Astrantia major], 

[Coronilla varia], [Listera ovata], [Gentiana cruciata], [Platanthera bifolia] 

are typical species. Изоставените буренясалипасища, в които протичат 

активни сукцесионни процеси на рудализацияслед прекратяване на 

антропогенно управление. 

170.448 

Mosaic landscapes with a woodland element (bocages) -пейзажи, 

състоящи се от мрежа от малки линейни, островните и полу-

островните гористи местообитания, дървесните линии, живи плетове, 

тясно преплетени с тревиста или култивирани местообитания. 

Pasture woods (with a tree layer overlying pasture) – пасищни гори, 

пасища с единични или група от високи дървета и малки горички  

G5.61/ F3.24/ 
E5.3 

Early-stage natural and semi-natural woodlands and regrowth (Deciduous 

scrub woodland, Mixed scrub woodland) Ранни стадии на формиране на 

естествени и полуестествени гори 

205.123 

Subcontinental and continental deciduous thickets - Широколистни 

храсталаци 
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Место-
обитание 

(код) 
Текстово описание по EUR 28 и EUNIS на съставни части 

Площ  
(дка) 

Bracken fields Съобщества на орлова папрат 

F9.1/ F9.123  Riverine scrub 1785.5 

Balkan riverine willow scrub 

 

На територията, обект на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП липсват типично изразени 

природни местообитания, включени в Приложение №1 на Дирекива 92/43ЕЕС и 

Приложение №1 на ЗБР, което е логично следствие от доскорощния статус на земите и 

сегашното им състояние, при което развитието на сукцесионните процеси не е довело 

до формиране на стабилни по състав съобщества. Показател за това е и 

представеният състав на установените растителни видове.Тревните и формиращи се 

храстови и горски комплекси са в неблагоприятно състояние, предвид сменящите се 

стадии. 

 
Фигура 3.164. Класификация и местоположение на растителността и 

местообитанията по И.Николов. 

Според описанието на автора най-добре представенотоG5.61/X15/91CA е 

резултат на силно изразената сукцесия – Фигура 3.164.  

В рамките на основното местообитание F3.24Subcontinental and continental 

deciduous thickets -Широколистни храсталаци - All. Rubo-Prunion spinosae, съпътстващо 

6520 Mountain hay meadows -Планински сенокосни ливади е представено от много 

малки фрагменти.  



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
 
 

 50 / 134

Съпътстващо на основното E5.4 Moist or wet tall-herb and fern fringes and 

meadows - Влажни или мокри високотревия и окрайнини на гори и ливади Ass. 

Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae; Comm.of Mentha longifolia и Urtica dioica е 

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

пояс (6430). 

Приоритетното за опазване *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) (91ЕО) заема ивици в деретата 

извън изследваната територия, но граничещи с нея.  

В благоприятно състояние могат да бъдат оценени само затворените и 

трудно податливи на промени храсталаци от сива върба, които като крайречни площи 

са извън обхвата на устройваната територия. 

Картен материал с установените от И.Николов природни местообитания в 

границите наразглеждания ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП са представени схематично на Фигура 

3.15. , в таблица  3.2. и подробно на  Мащаб 1:10 000 в Приложение № 7.  

 

 

Фигура 3.175. Установени природни местообитанията по И.Николов. 

 

Най-близко разположените запазени широколистни гори от обикновен бук 

(Fagus sylvaica) са в близост до геодезическа обсерватория „Плана” и в границите 

наПриродна забележителност „Юруковото”. 
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На откритите пространства в имотите се наблюдават различни видове 

главни, ръжди, пърхутки, челядинка (Marasmius oreades), полска печурка (Agaricus 

campestris), карболка (Agaricus xanthodermus), бяла мухоморка (Amanita virosa), зелена 

мухоморка (Amanita phalloides) и др. от т.н. базидиевите /гуглести/ гъби, а в младите 

иглолистни насаждения рижика (Lactarius deliciosus), борова манатарка (Boletus 

pinophilus), обикновена масловка (Suillus luteus). Срещат се още и представители на 

по-примитивните класове - торбестите и водораслоподобни гъби. 
Животински свят - характеристика на състоянието. 
Зооценозите в района е свързана с характера на местообитанията и 

спецификата на биогеографския подрайон. 

При изброяването на установените и предполагаеми видове е разгледан 

техният природозащитен статус и чувствителност /Таблица 3.3./.  
Таблица 3.3. Критерии за чувствителност с приложими стандарти за 

животинските видове. 

Чувствителност Описание Приложими стандарти 

Висока Популация на вид, който е 

от значение на 

международно и/или 

национално ниво 

Международни: 

Директива за птиците 2009/147/ЕО 

(Приложение I) Директива за 

местообитанията 92/43/ЕИО (Приложение II 

и IV) 

Червен списък на IUCN (критично 

застрашен, застрашен и уязвим) 

България: 

ЗБР(Приложение 2 или 2 и 3) Червена книга 

на Р България (критично застрашен, 

застрашен и уязвим) 

Средна Популация на вид, който е 

от значение за опазване на 

околната среда според 

посочените стандарти 

Международни: 

Червен списък на IUCN (почти застрашен) 

България: 

ЗБР(Приложение 3) 

Червена книга на Р България (почти 

застрашен) 

Ниска Популация на вид, който е 

често срещан и широко 

разпространен в България 

и който не се намира под 

каквато и да е степен на 

застрашеност, нито е 

предмет на 

Международни: 

Червен списък на IUCN (слабо засегнат) 

България: 

ЗБР (Приложение 4) 

Червена книга на Р България (незастрашен) 
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Чувствителност Описание Приложими стандарти 

природозащитна дейност. 

Видът не е съществен за 

други функции на 

екосистемата и е често 

срещан на национално 

ниво. 

Несъществена Често срещани обикновени 

видове, които са типични за 

съответните 

местообитания, както и 

видове, които са свързани с 

антропогенно променени 

местообитания и/или 

инвазивни видове 

Няма приложими стандарти 

Чувствителността на видовете е определена според тяхното значение на 

местно, регионално, национално и международно ниво.Взета е под внимание тяхната 

функция в екосистемата, например дали са „ключови видове“, от които зависи 

функционирането на съответното съобщество.По-висока чувствителност се дефинира 

за видове с ограничено разпространение, напримерза редки и застрашени видове, при 

които загубата или трайното увреждане на местообитанието ще доведе до 

отрицателно влияние на жизнеността на популацията или на вида като цяло. 

Устойчивостта на видовете спрямо промените в околната среда е оценявана 

индивидуално. Критериите са разработенивъз основа на експертна преценка в 

съответствие с приложимото законодателство за опазване на околната среда. 

Плана планина е почти напълно непроучена по отношение на 

безгръбначните животни. Данни за водната фауна съществуват само за граничната на 

планината река Искър и нейния приток река Палакария, а замного малък брой 

сухоземни видове също само за граничните части предимно край Искър.  

Нивото на познание на безгръбначната фауна в устройваната територия не 

дава възможност за изготвяне на пълен списък на обитаващите го видове. 

При анализа на състоянието и прогнозата за въздействието са ползвани 

изцяло двете разработки на автора на теренното проучване на безгръбначнитге 

животни в района на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП при подготовката на ДОСВ доц.д-р Алекси 

Попов. Акцентуваме на видовете с консервационна стойност, основно включени в 

приложенията на ЗБР и другите значими видове, които се срещат или е твърде 

вероятно да се срещат в изследвания район. Представени са в Таблица 3.4. с техния 

природозащитен статус. 
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Таблица 3.4. Чувствителност и природозащитен статус на установените или 

вероятни видове безгръбначни животни с консервационна значимост на територията, 

обект на устройване. 

 

Вид 
Българскозаконод

ателство 
Международно 

законодателство 
Чувствителност 

Клас MALACOSTRACA(ВИСШИ РАКООБРАЗНИ) 

Разред Decapoda(десетоногиракообразни) 

Семейство ASTACIDAE (ПРАВИ РАЦИ) 

Austropotamobius 

torrentium 
ЗБР (2) 

HD (2, 5) 

BeC (3) 

[IUCN (DD)] 

Висока 

КласINSECTA(НАСЕКОМИ) 

РазредOdonata(водни кончета) 

СемействоCORDULEGASTRIDAE(ИВИЧЕСТИ ВОДНИ КОНЧЕТА) 

Cordulegaster heros 
ЗБР (2, 3) 

ЧК (VU) 

HD (2, 4) 

[IUCN (NT)] 
Висока 

РазредColeoptera(бръмбари) 

СемействоCETONIIDAE(ЗЛАТКИ) 

Osmoderma eremita 
ЗБР (2, 3) 

ЧК (EN) 

HD (2, 4) 

BeC (2) 

[IUCN (NT)] 

[ERLSB (NT)] 

Висока 

Lucanus cervus ЗБР (2, 3) 

HD (2) 

BeC (3) 

[ERLSB (NT)] 

Висока 

СемействоCERAMBYCIDAE(СЕЧКОВЦИ) 

Morimus asper funereus ЗБР (2) 
IUCN (VU) 

HD (2) 
Висока 

Rosaliaalpina ЗБР (2, 3) 

IUCN (VU) 

HD (2, 4) 

BeC (2) 

[ERLSB (LC)] 

Висока 

Разред Lepidoptera(пеперуди) 

Семейство EREBIDAE (МЕЧИ И НОЩНИ ПЕПЕРУДИ) 
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Вид 
Българскозаконод

ателство 
Международно 

законодателство 
Чувствителност 

Euplagiaquadripunctaria ЗБР (2) HD (2) Висока 

Семейство HESPERIIDAE (ХЕСПЕРИДИ) 

Carterocephalus palaemon PBA RDBEB Несъществена 

Thymelicus acteon PBA [ERLB (NT)] Несъществена 

Семейство LYCAENIDAE (СИНЕВКИ И ОГНЕВКИ) 

Glaucopsychearion 
ЗБР (3) 

PBA 

HD (4) 

BeC (2) 

RDBEB 

ERLB (EN) 

[IUCN (NT)] 

Висока 

Glaucopsychealexis PBA RDBEB Несъществена 

Polyommatuseroides 
ЗБР (2, 3) 

PBA 
HD (2, 4) Висока 

Семейство NYMPHALIDAE (МНОГОЦВЕТНИЦИ) 

Erebia medusa PBA RDBEB Несъществена 

Melitaea trivia PBA [ERLB (NT)] Несъществена 

Melitaeaaurelia PBA 
RDBEB 

[ERLB (NT)] 
Несъществена 

 

Легенда: 
PBA – Основни райони на пеперуди (PrimeButterflyAreas); Абаджиев С., Бешков С. 2007. 

Основни райони за пеперуди в България. Pensoft, София – 
Москва;http://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/display_bg.php?q=species. 

IUCN – Червен списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на 
природата IUCN(Световна червена книга), версия 2015, с една категория за застрашени 
видове: 

VU – уязвими; 
както и две категории за видове, които не са застрашени: 
NT – почти застрашени; 
DD – с недостатъчно данни. 
HD – Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна (HabitatsDirective; Директива за местообитанията), приета от Съвета на европейските 
общности на 21 май 1992, със следните приложения: 

ПРИЛОЖЕНИЕ2 – Растителни и животински видове от значение за Общността, чието 
съхраняване изисква обявяването на специални защитени зони; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Растителни и животински видове от интерес за Общността, които се 
нуждаят от строга защита; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – Растителни и животински видове от интерес за Общността, чието 
вземане от дивата природа и експлоатация могат да бъдат предмет на мерки за управление. 

BeC – Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 
местообитания (BernConvention; Бернска конвенция), подписана на 19 септември 1979, със 
следните приложения: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 – Строго защитени видове от дивата фауна; 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Защитени видове от дивата фауна. 
ERLSB – Европейски червен списък на сапроксилните бръмбари; Nieto A., Alexander K. 2010. 

European Red List of SaproxylicBeetles. Publications Office of theEuropeanUnion, Luxembourg; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_saproxylic_
beetles.pdf; с две категории за видове, които не са застрашени: 

NT – почти застрашени; 
LC – слабо засегнати. 
RDBEB – Червена книга на европейските дневни пеперуди; vanSwaayCh., Warren M. 1999. 

Red Data Book of EuropeanButterflies. NatureandEnvironment, 99. Council of Europe, Strasbourg; 
http://www.bc-europe.org/upload/RDB_Butterflies_1999.pdf. 

ERLB – Европейски червен списък на дневните пеперуди; vanSwaayCh., Cuttelod A., Collins 
S., Maes D., Munguira M., Šašić M., Settele J., Verovnik R., VerstraelTh., Warren M., Wiemers M., 
Wynhoff I. 2010. European Red List of Butterflies. Publications Office of theEuropeanUnion, 
Luxembourg; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_butterflies.p
df; с една категория за застрашени видове: 

EN – застрашени;както и една категория за видове, които не са застрашени: 
NT – почти застрашени. 

Гръбначните животни на Плана планина са също слабо проучени. 

Специални регионални фаунистични изследвания не са извършвани. Познанията са 

резултат от случайни нецеленасочени сборове предимно в тясната долина на река 

Искър в Панчаревския (Урвички) пролом. Основната информация е получена от 

полевитенаблюдения в периода от февруари до април 2016 година, но не съвсем 

подходящ за наблюдения на много систематични групи животни. 

В територията, обект на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП липсват повърхностниводни 

обекти. Тя граничи със суходолия. В близост е разположено основното водно течение 

в района - река Егуля, където е установена дъгова пъстърва(Oncorhynchus mykiss), ав 

рамките на картирането по Проекта на МОСВ "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"са 

описани потенциални местообитания за черна мряна (Barbus petenyi) и малка кротушка 

(Gobio (Romanogobio) kessleri). 

В рамките на полевото изследване в районаД-р Огнян Тодоров установява 

присъствието на по 3 вида земноводни и влечуги: 

 дъждовник (Salamandra salamandra) – една ларва;  

 дървесница (Hyla arborea) - установена по звук;  

 гръцка жаба (Rana graeca) - 5 екземпляра; 

 вропейска блатна костенурка (Emys orbicularis) - 5 екземпляра;  

 слепок (Anguis fragilis fragilis) – един възрастен екземпляр;  

 ливаден гущер (Lacerta agilis bosnica) - 11 възрастни (4 ♂♂ и 7 ♀♀) и 30 

млади екземпляра. 

Европейските популации на Triturius kareliniiса описани като нов, 

самостоятелен вид през 2013 г. под името Triturus ivanbureschi. Видът е включен в ЗБР, 

Червения списък на IUCN, Директивата за местообитанията и Бернската конвенция 

като Trituriuskarelinii.  
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Неписаното правило при разделянето на един вид на два или повече 

самостоятелни вида е всеки от тях да получи статута на първоначалния вид преди 

разделянето. Формално това става след оценка на природозащитното състояние. 

Такава не е правена както по българското, така и по международното законодателство. 

Въпреки това чувствителността на Triturusivanbureschi трябва да се приеме за висока, 

защото всички популации в България и на територията на Европейския съюз, 

разглеждани в миналото като Trituriuskarelinii, спадат към Triturusivanbureschi. 

Природозащитният статус, честота на срещане и чувствителност на 

установените и вероятни видове земноводни и влечуги са представени в Таблица 3.5. 
ив Приложение № 8. 

Таблица 3.5. Природозащитен статус, честота на срещане и чувствителност 

на установените и вероятни видове земноводни и влечуги на територията, обект на 

устройване. 

Вид 
Българско 

з-во 
Международно 

з-во 
Честота Чувствителност 

К л а с  З Е М Н О В О Д Н И  ( A M P H I B I A )  

Р а з р е д  О П А Ш А Т И  З Е М Н О В О Д Н И  ( C A U D A T A )  

Семейство Саламандри (Salamandridae) 

дъждовник 

(Salamandra 

salamandra) 

ЗБР (3) IUCN (LC), BeC (3) ● Средна 

обикновен (малък) 

тритон (Lissotriton 

vulgaris) 

ЗБР (3) IUCN (LC), BeC (3) ● Средна 

южен гребенест 

тритон (Triturus 

ivanbureschi) 

Като 

Trituruskarelinii: 

ЗБР (2, 3) 

Като Trituruskarelinii: 

IUCN (LC), HD (2, 

4), BeC (2) 

● Висока 

Р а з р е д  Б Е З О П А Ш А Т И  З Е М Н О В О Д Н И  или Ж А Б И  ( A N U R A )  

Семейство Бумки (Bombinatoridae) 

жълтокоремна 

бумка(Bombina 

variegata) 

ЗБР (2, 3) 
IUCN (LC),HD (2, 

4),BeC (2) 
●● Висока 

Дървесници (Hylidae) 

дървесница(Hyla 

arborea) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), HD (4), 

BeC (2) 
●● Средна 

Водни жаби (Ranidae) 

гръцка жаба (Rana 

graeca) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), HD (4), 

BeC (3) 
●● Средна 
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Вид 
Българско 

з-во 
Международно 

з-во 
Честота Чувствителност 

горска дългокрака 

жаба 

(Rana dalmatina) 

ЗБР (2, 4) 
IUCN (LC),HD (4), 

BeC (2) 
●● Ниска 

голяма водна жаба 

(Pelophylax 

ridibundus) 

ЗБР (4) 
IUCN (LC),HD (5), 

BeC (2) 
●●● Ниска 

К л а с  В Л Е Ч У Г И  ( R E P T I L I A )  

Р а з р е д  К О С Т Е Н У Р К И  ( T E S T U D I N E S )  

Семейство Водни костенурки (Emydidae) 

обикновена блатна 

костенурка 

(Emys orbicularis) 

ЗБР (2, 3) 

IUCN (NT; [EU 27] 

VU), HD (2, 4), BeC 

(2) 

●● Висока 

Р а з р е д  Л Ю С П Е С Т И  ( S Q U A M A T A )  

Семейство Слепоци (Anguidae) 

слепок 

(Anguis fragilis) 
ЗБР (3) IUCN (LC), BeC (3) ●● Средна 

Семейство Същински гущери (Lacertidae) 

ливаден гущер 

(Lacerta agilis) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), HD (4), 

BeC (2) 
●● Средна 

стенен гущер 

(Podarcis muralis) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC),HD 

(4),BeC (2) 
●●● Средна 

Подразред ЗМИИ (SERPENTES) 

Семейство Смокове (Colubridae) 

смок мишкар 

(Zamenis longissimus) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC),HD (4), 

BeC (2) 
●● Средна 

медянка(Coronella 

austriaca) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC),HD (4), 

BeC (2) 
●● Средна 

обикновена 

(жълтоуха) водна 

змия (Natrix natrix) 

 IUCN (LC),BeC (3) ●●● Ниска 

 

В изследвания район са установени или е твърде вероятно да бъдат 

намерени 27 вида птици, от които 22 са гнездящи, 3 са вероятно гнездящи и два са 

преминаващи и зимуващи.  

Между срещащите се в терена няма застрашени на световно ниво. 
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Всичките 27 вида са включени в Червения списък на IUCN (Световна 

червена книга) в категорията слабо засегнат, която обхваща незастрашени видове. 

Застрашени на европейско ниво са 8 вида от приложение 1 и 2 на Директивата за 

птиците на ЕС. Всичките 27 вида намират място в Бернската конвенция (приложение 2 

и 3), а в Бонската конвенция са включени 10 вида в приложение 2. Два от видовете са 

обект на регулация от Вашингтонската конвенция CITES за международната търговия 

със застрашени видове: полски блатар (Circuscyaneus) и обикновен мишелов 

(Buteobuteo).  

На национално ниво по ЗБР са защитени всички видове (приложение 2 и 3), 

а в Червената книга на България са включени полски блатар (Circuscyaneus) като 

критично застрашен, ливаден дърдавец (Crexcrex) като уязвим и лещарка 

(Tetrastesbonasia) с недостатъчно данни. Други видове с европейско природозащитно 

значение са част от списъците SPEC в категориите SPEC 1 – един вид, SPEC 2 – два 

вида, SPEC 3 – два вида, SPEC 4 – 12 вида. 

На 4 км от изследвания район се намира Орнитологично важното място 

„Палакария“ (BG084) с площ 15 808,8 ха и установени 104 вида птици, от които 37 с 

европейско природозащитно значение. Обхваща подходящи местообитания за 15 

вида, включени в Приложение I на Директивата за птиците и Приложение 2 на ЗБР. 

Палакария поддържа най-плътната популация на белия щъркел (Ciconia ciconia) у нас 

и е едно от най-важните места за ливадния дърдавец (Crex crex). 

При проведените полеви изследвания от Ивелин Инанов в районапри 

подготовката на ДОСВ са установени: 

 Лещарка (Tetrastes bonasia) - една размножителна двойка в най 

северозападната част на устройваната теритроия. 

 Голям синигер (Parus major), син синигер (Parus caeruleus), лъскавоглав 

синигер (Parus palustris), елов певец (Phylloscopus collybita), черешарка (Coccothraustes 

coccothraustes), голям пъстър кълвач (Dendrocopos major).са горски видове, които се 

срещат в по-плътните лестистни територии.  

 Обикновена чинка (Fringilla coelebs), зеленика (Carduelis chloris), кос 

(Turdus merula), червеногръдка (Erithacus rubecula) се срещат повсеместно в по-редки 

лесистни територии.  

 Качулат синигер (Lophophanescristatus). По принцип обитава 

високопланински, предимно иглолистни гори. По време на проучването е установен 

еднократно в най-югозападния край на изследваната територия. По-вероятно е 

преминаващ или я използва като хранителен периметър, но не е изключено и гнездене 

на единични двойки. 
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 Сива овесарка (Miliaria calandra), градинска овесарка (Emberiza hortulana), 

жълта овесарка (Emberiza citrinella), зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus), голямо 

белогушо коприварче(Sylvia communis)са гнездящи в окрайнините на самозалесилите 

се територии. 

 Горска чучулига (Lullula arborea) ечесто срещан наземно гнездящ вид 

вокрайнините на самозалесилите се територии. 

 Полски блатар (Circus cyaneus). Установен еднократно през зимния 

период. Вероятно територията е редовно използвана от вида като хранителна база 

през зимните месеци. 

 Гарван (Corvus corax), обикновен мишелов (Buteo buteo). Установени са 

по една двойка от тези видове, които гнездят в близост до изследваната територия, 

която е част от техния хранителен периметър, а също място за почивка и ежедневно 

местообитание. 

 Селска лястовица (Hirundo rustica). Еднократно установена, случайно 

прелитаща. 

Установени и вероятни видовес техния природозащитен статус, честота на 

срещане и чувствителност са представени са в Таблица 3.6. и в Приложение № 8. 

Таблица 3.6. Установени и вероятни видове птици на територията, обект на 

устройване, с техния природозащитен статус, честота на срещане и чувствителност. 

Вид 
Българско 

з-во 
Международно 

з-во 
Честота Чувствителност 

Разред ЯСТРЕБОПОДОБНИ (ACCIPITRIFORMES) 

Семейство Ястребови (Accipitridae) 

полски блатар 

(Circus cyaneus) 

ЗБР (2, 3), ЧК 

(CR) 

IUCN (LC), BD (1), 

BeC (2), BoC (2), 

CITES (2), SPEC (3) 

● средна 

обикновен мишелов 

(Buteo buteo) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BeC (2), 

BoC (2), CITES (2) 
●● средна 

Разред КОКОШОПОДОБНИ (GALLIFORMES) 

Семейство Фазанови (Phasianidae) 

лещарка 

(Tetrastesbonasia) 

ЗБР (2, 3), ЧК 

(DD) 

IUCN (LC), BD (1, 

2),BeC (3) 
● средна 

Разред ЖЕРАВОПОДОБНИ (GRUIFORMES) 

Семейство Дърдавцови (Rallidae) 

ливаден дърдавец 

(Crex crex) 

ЗБР (2, 3), ЧК 

(VU) 

IUCN (LC), BD (1), 

BeC (2), BoC (2), 

SPEC (1) 

● висока 
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Разред СОВОПОДОБНИ (STRIGIFORMES) 

Семейство Совови (Strigidae) 

горска улулица (Strix 

aluco) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BeC (2), 

BoC (2), SPEC (4) 
●●● средна 

РазредКЪЛВАЧОПОДОБНИ (PICIFORMES) 

Семейство Кълвачови (Picidae) 

голям пъстър кълвач 

(Dendrocopos major) 
ЗБР (3) IUCN (LC), BeC (2) ●● средна 

РазредВРАБЧОПОДОБНИ (PASSERIFORMES) 

Семейство Чучулигови (Alaudidae) 

горска чучулига 

(Lullula arborea) 
ЗБР (2, 3) 

IUCN (LC), BD (1), 

BeC (3), SPEC (2) 
●● средна 

Семейство Лястовици (Hirundinidae) 

селска лястовица 

(Hirundo rustica) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BeC (2), 

SPEC (3) 
●●● несъществена 

Семейство Дроздови (Turdidae) 

червеногръдка 

(Erithacus rubecula) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BeC (2), 

BoC (2), SPEC (4) 
●●● несъществена 

южен славей 

(Luscinia 

megarhynchos) 

ЗБР (3) 
IUCN (LC), BeC (2), 

BoC (2), SPEC (4) 
●● ниска 

кос 

(Turdus merula) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BD (2), 

BeC (3), BoC (2), 

SPEC (4) 

●●● несъществена 

поен дрозд 

(Turdus philomelos) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BD (2), 

BeC (3), BoC (2), 

SPEC (4) 

● средна 

Семейство Коприварчета (Sylviidae) 

голямо белогушо 

коприварче 

(Sylvia communis) 

ЗБР (3) 
IUCN (LC), BeC (2), 

BoC (2), SPEC (4) 
●● ниска 

елов певец 

(Phylloscopus collybita) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BeC (2), 

BoC (2) 
●●● ниска 

Семейство Синигерови (Paridae) 

лъскавоглав синигер 

(Parus palustris) 
ЗБР (3) IUCN (LC), BeC (2) ●● средна 

син синигер 

(Parus caeruleus) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BeC (2), 

SPEC (4) 
●●● несъществена 
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голям синигер(Parus 

major) 
ЗБР (3) IUCN (LC), BeC (2) ●●● несъществена 

качулат 

синигер(Lophophanes

cristatus) 

ЗБР (3) IUCN (LC),BeC (2) ● средна 

Семейство Зидаркови (Sittidae) 

горска зидарка (Sitta 

europaea) 
ЗБР (3) IUCN (LC), BeC (2) ● ниска 

Семейство Вранови (Corvidae) 

гарван 

(Corvus corax) 
ЗБР (3) IUCN (LC), BeC (3) ●● ниска 

Семейство Чинкови (Fringillidae) 

обикновена чинка 

(Fringilla coelebs) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BD (1), 

BeC (3), SPEC (4) 
●●● несъществена 

Зеленика 

(Carduelis chloris) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BeC (2), 

SPEC (4) 
●●● несъществена 

черешарка 

(Coccothraustes 

coccothraustes) 

ЗБР (3) IUCN (LC), BeC (2) ●● ниска 

Семейство Овесаркови(Emberizidae) 

жълта овесарка 

(Emberiza citrinella) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BeC (2), 

SPEC (4) 
●● ниска 

зеленогуша овесарка 

(Emberiza cirlus) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BeC (2), 

SPEC (4) 
● ниска 

градинска овесарка 

(Emberiza hortulana) 
ЗБР (2, 3) 

IUCN (LC), BD (1), 

BeC (3), SPEC (2) 
● средна 

сива овесарка 

(Miliaria calandra) 
ЗБР (3) 

IUCN (LC), BeC (3), 

SPEC (4) 
●● ниска 

 

Разпространението на бозайниците в изследвани районе ограничено от типа 

на местообитанията и размерите индивидуалните участъци. Характерно на 

представителите на класа е широка екологична валентност и възможността да 

обитават разнообразни местообитания. Броят на видовете трудно може да се 

определи в рамките на периода за изследване. Затрудняващ фактор е и наличието на 

видове-двойници главно сред дребните бозайници, както и на видове, които трудно 

могат да бъдат идентифицирани само по следи от жизнената дейност, каквито са 

пъстър пор (Vormela peregusna) и черен пор (Mustela putorius). 
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Проучването за прилепи е проведено в периода март – април 2016. В 

района липсват подземни местообитания (пещери, галерии, сгради, бункери и др.), 

които да се използват от пещеролюбивите видове. Въпреки наличието на дървесна и 

горска растителност, която предоставя потенциални убежища на горските видове 

прилепи, те трудно могат да бъдат установени, поради скрития си начин на живот и 

почти невъзможното установяване на убежища под кората на дървета или в хралупи.  

По тези причини най-подходящият метод за обследване на територията е 

провеждането на записи с ултразвукови детектори и определяне на звуците на 

прилепите.  

Поради студеното време и ниските температури привечер и през нощта, в 

района на проучването не бе установена летателна активност. По тази причина в 

разглеждаме потенциалния видов състав, съобразно подходящите местообитания.  

Установените и вероятни видове бозайници от Елена Цингарска, 

Александър Дуцов и Елена Тилова при полевите изследвания за изготвяне на ДОСВ с 

техния природозащитен статус, честота на срещане и чувствителност са представени 

в Таблица 3.7. и в Приложение № 8. 

Таблица 3.7. Установени и вероятни видове бозайници на територията, 

обект на устройване, с техния природозащитен статус, честота на срещане и 

чувствителност: 

Вид 
Българско 

з-во 
Международно 

з-во 
Честота Чувствителност 

разред НАСЕКОМОЯДНИ (EULIPOTYPHLA) 

Семейство Таралежи (Erinaceidae) 

източноевропейски 

(белогръд) таралеж 

(Erinaceus concolor) 

ЗБР (3), ЧК 

(LC) 

IUCN (LC) ●●● средна 

Семейство Земеровки (Soricidae) 

обикновена 

кафявозъбка(Sorex 

araneus) 

ЧК (LC) IUCN (LC),BeC (3) ● Средна 

малка водна 

земеровка(Neomys 

anomalus) 

ЧК (LC) IUCN (LC),BeC (3) ●●● Средна 

голяма (белокоремна) 

белозъбка (Crocidura 

leucodon) 

ЧК (LC) IUCN (LC),BeC (3) ●●● Средна 

малка белозъбка 

(Crocidura suaveolens) 

ЧК (LC) IUCN (LC),BeC (3) ●●● Средна 
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Вид 
Българско 

з-во 
Международно 

з-во 
Честота Чувствителност 

СемействоКъртици (Talpidae) 

къртица 

(Talpa europaea) 

ЧК (LC) IUCN (LC) ●●● Ниска 

РазредЗАЙЦЕВИДНИ (LAGOMORPHA) 

Семейство Зайци (Leporidae) 

див заек (Lepus 

europaeus) 

ЧК (NT) IUCN (LC),BeC (3) ●●● Ниска 

Разред(RODENTIA) 

Семейство Катерици (Sciuridae) 

катерица 

(Sciurus vulgaris) 

ЧК (NT) IUCN (LC),BeC (3) ● средна 

СемействоСънливци (Gliridae) 

обикновен (голям) 

сънливец 

(Glis glis) 

ЧК (LC) IUCN (LC),BeC (3) ●● Ниска 

лешников сънливец 

(Muscardinus 

avellanarius) 

ЗБР (2, 

3),ЧК (NT) 

IUCN (LC),HD (4), BeC 

(3) 

● Средна 

горски 

сънливец(Dryomys 

nitedula) 

ЗБР (2), ЧК 

(NT) 

IUCN (LC),HD (4), BeC 

(3) 

● Средна 

СемействоМишки (Muridae) 

жълтогърла горска 

мишка(Apodemus 

flavicollis) 

ЧК (LC) IUCN (LC) ●●● Ниска 

обикновена горска 

мишка(Apodemus 

sylvaticus) 

ЧК (LC) IUCN (LC) ●●● Ниска 

черен плъх(Rattus 

rattus) 

 IUCN (LC) ●●● Ниска 

СемействоПолевки (Arvicolidae) 

обикновена полевка 

(Microtus arvalis) 

ЧК (LC) IUCN (LC) ●●● Ниска 

кафява (ръждива) 

горска полевка 

(Clethriononomys 

 IUCN (LC) ●● Ниска 
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Вид 
Българско 

з-во 
Международно 

з-во 
Честота Чувствителност 

glareolus) 

Семейство Слепи кучета (Spalacidae) 

белозъбо сляпо куче 

(Nannospalax 

leucodon) 

ЧК (LC) IUCN (DD) ●●● Средна 

Разред ХИЩНИЦИ (CARNIVORA) 

СемействоКучета (Canidae) 

вълк (Canis lupus) ЗБР (2, 

4),ЧК (VU) 

IUCN (LC),HD (2, 

4),BeC (2),CITES (2) 

●● Средна 

лисица (Vulpes vulpes)  IUCN (LC) ●●● Ниска 

СемействоМечки (Ursidae) 

мечка 

(Ursusarctos) 

ЗБР (2,3)ЧК 

(NT) 

IUCN (LC),HD (2, 

4),BeC (2),CITES (2) 

● Висока 

Семейство Котки (Felidae) 

дива котка 

(Felis silvestris) 

ЗБР (3), ЧК 

(EN) 

IUCN (LC),HD (4), BeC 

(2), CITES (2) 

●● средна 

Семейство Порове (Mustelidae) 

невестулка(Mustela 

nivalis) 

 IUCN (LC) ●●● Ниска 

черен пор(Mustela 

putorius) 

 IUCN (LC) ● Ниска 

пъстър пор(Vormela 

peregusna) 

ЗБР (2, 

3),ЧК (VU) 

IUCN (VU),HD (2, 

4),BeC (2) 

● Средна 

белка (Martes foina)  IUCN (LC) ●●● Ниска 

язовец (Meles meles)  IUCN (LC) ●●● Ниска 

видра (Lutra lutra) ЗБР (2, 

3),ЧК (VU) 

IUCN (NT),HD (2, 

4),BeC (2),CITES (1) 

● Висока 

Разред ЧИФТОКОПИТНИ (ARTIODACTYLA) 

Семейство Свине (Suidae) 

дива свиня (Sus 

scrofa) 

 IUCN (LC) ●●● Ниска 

Семейство Елени (Cervidae) 

сърна (Capreolus 

capreolus) 

 IUCN (LC) ●●● Ниска 

РазредПРИЛЕПИ(Chiroptera) 

СемействоПодковоноси прилепи (Rhinolophidae) 
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Вид 
Българско 

з-во 
Международно 

з-во 
Честота Чувствителност 

голям подковонос 

(Rhinolophusferrumequi

num) 

ЗБР (2, 3) IUCN (LC) ●● Средна 

малък подковонос 

(Rhinolophushipposider

os) 

ЗБР (2, 3) IUCN (LC) ●● Средна 

южен подковонос 

(Rhinolophuseuryale) 

ЗБР (2, 3) IUCN (NT), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

● Средна 

подковонос на Мехели 

(Rhinolophusmehelyi) 

ЗБР (2, 3) IUCN (VU), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

● Средна 

средиземноморски 

подковонос 

(Rhinolophusblasii) 

ЗБР (2, 3) IUCN (LC), BeC (2), 

BoC (2), EUROBATS 

● Средна 

СемействоГладконоси прилепи (Vespertilionidae) 

голям нощник 

(Myotismyotis) 

ЗБР (2, 3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

 

● 

Средна 

Бехщайнов 

нощник(Myotisbechstei

nii) 

ЗБР (2, 3) IUCN (NT), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

● Средна 

трицветен нощник 

(Myotis emarginatus) 

ЗБР (2, 3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

● Средна 

Натереров нощник 

(Myotis nattereri) 

ЗБР (2, 3) IUCN (LC), HD (4), BeC 

(2), BoC (2), 

EUROBATS 

● Средна 

дългопръст нощник 

(Myotis capaccinii) 

ЗБР (2, 3) IUCN (VU), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

● Средна 

нощник на Брандт 

(Myotis brandtii) 

ЗБР (3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

● Средна 

Мyotis mystacinusgroup 

(включва видовете 

мустакат нощник 

   

 

 

Средна 
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Вид 
Българско 

з-во 
Международно 

з-во 
Честота Чувствителност 

(Myotis mystacinus), 

златист нощник (Myotis 

aurascens), 

алкатоевнощник (Myotis 

alcathoe) 

●●● 

воден нощник  

(Myotisdaubentonii) 

ЗБР (2, 3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

 

●● 

Средна 

пещерен дългокрил 

(Miniopterusschreibersii

) 

ЗБР (2, 3) IUCN (NT), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

● Ниска 

сив дългоух прилеп 

(Plecotusauritus) 

ЗБР (3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

 

●●● 

Средна 

кафяв дългоух прилеп 

(Plecotusaustriacus) 

ЗБР (3) IUCN (LC), HD (4), BeC 

(2), BoC (2), 

EUROBATS 

 

●●● 

Средна 

голям вечерник 

(Nyctalusasiopterus) 

ЗБР (3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

 

●●● 

Средна 

ръждив вечерник 

(Nyctalus noctula) 

ЗБР (3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

●● Средна 

малък вечерник 

(Nyctalus leisleri) 

ЗБР (3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

●●● Средна 

кафяво прилепче 

(Pipistrellus pipistrellus) 

ЗБР (3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (3), BoC (2), 

EUROBATS 

●●● Средна 

малко кафяво прилепче 

(Pipistrelluspygmaeus) 
ЗБР (3) HD (2, 4), ●●● Средна 

  BeC (2), BoC (2) ●●● Средна 

Натузиево прилепче 

(Pipistrellus nathusii) 

ЗБР (3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

●●● Средна 

Савиево прилепче 

(Hypsugo savii) 

ЗБР (3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

●● Средна 
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Вид 
Българско 

з-во 
Международно 

з-во 
Честота Чувствителност 

полунощен прилеп 

(Eptesicus serotinus) 

ЗБР (3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

●●● Средна 

двуцветен прилеп 

(Vespertilio murinus) 

ЗБР (3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

●●● Средна 

Булдогови прилепи (Molossidae) 

булдогов прилеп 

(Tadarida teniotis) 

ЗБР (3) IUCN (LC), HD (2, 4), 

BeC (2), BoC (2), 

EUROBATS 

● Ниска 

 

В таблиците природозащитният статус на видовете е представен чрез: 

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/9.08.2002, бр. 

33/2011/26.04.2011, в сила от 27.05.2011); цифрата в скоби означава приложението, в 

което е включен видът; 

ЧК – Червена книга; Големански В. (ред.). 2015. Червена книга на Република 

България. Том. 2. Животни. МОСВ, БАН, София; http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/; 

съкращението в скоби означава категорията на застрашеност: EN (Endangered) – 

застрашен; VU (Vulnerable) – уязвим; NT (Near Threatened) – почти застрашен; LC 

(Least Concern) – слабо засегнат; 

IUCN – Червен списък на застрашените животни; Red List of Threatened 

Species. 2008. Version 3.1. International Union for Conservation of Nature; съкращението в 

скоби означава категорията на застрашеност: VU (Vulnerable) – уязвим; NT (Near 

Threatened) – почти застрашен; LC (Least Concern) – слабо засегнат; DD (Data Deficient) 

– с недостатъчно данни; 

HD – Директива за опазване на естествените местообитания и дивата фауна 

и флора; Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural 

habitats and of wild fauna and flora; цифрата в скоби означава приложението, в което е 

включен видът; 

BeC – Бернска конвенция (Конвенция за опазване на дивата европейска 

флора и фауна и природните местообитания); Bern Convention (Convention on the 

Conservation of European Wildlife and Natural Habitats); цифрата в скоби означава 

приложението, в което е включен видът; 

BoC – Бонска конвенция (Конвенция за опазване на мигриращите видове 

диви животни); BonnConvention (ConventionontheConservation of MigratorySpecies of 

WildAnimals); цифрата 2 в скоби означава Приложение 2, в което е включен видът; 
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BD – Директива за опазване на дивите птици; EUDirective 2009/147/EC of 30 

November 2009 on the conservation of wild birds; цифрата в скоби означава 

приложението, в което е включен видът; 

EUROBATS – Споразумение за опазване на популациите на европейските 

прилепи; AgreementontheConservation of Populations of EuropeanBats; 

CITES – Вашингтонска конвенция (Конвенция за международната търговия 

със застрашени видове от дивата фауна и флора); Washington Convention (Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora); цифрата в скоби 

означава приложението, в което е включен видът; 

Честота : ●●● – много чест; ●● – чест; ● – рядък. 

Елементи на националната екологична мрежа. 
В границите на имотите и в близост до тях няма обявени защитени природни 

територии по Закона за защитените територии - национални и природни паркове, 

резервати и поддържани резервати, защитени местности и природни 

забележителности.  

Най-близко - на около 3-4 км югозападно от устройваната територия, е 

разположенаПриродна забележителност „Юруковото”, код в Държавния регистър 

206, обявена със Заповед № 707 от 09.03.1970 г., публикувана в Държавен вестник, бр. 

34/1970, разположена вчаст от землището на селоКовачевци, община Самоков на 

площ от 12 ха. Опазва вековна букова гора.Режимът на дейности вкючва: 

 Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно 

състояние и облик. 

 Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по 

скалите.  

 Забранява се отбиване на водните течения.  

 Забранява се сечене или чупене на дърветата и храстите, изкореняване 

или бране на цветя и др. 

На отстояние от около 7 км западно от имотите е разположен Природен 
парк „Витоша“с код в Държавния регистър1, обявен за защитена природна 

територия с Постановление на Министерски Съвет № 15422 от 27.10.1934 г., бр. 

178/1934 на Държавен вестник и приведен в съответствие с изискванията на ЗБР с 

настояща площот 27 079.11 ха отстои на 6,6 км западно от изследваните имоти. 

Режимът на дейности е регламентиран вПлана за управление, приет сРешение № 305 

от 22.04.2005 г. на МОСВ, ДВ, бр. 38/2005. 

На отстояние от около 10 км северно от имотитее разположенаПриродна 
забележителност „Урвич”, код в Държавния регистър 533, обявена със Заповед № 

2344 от 26.05.1971 г. на КОПС при МС, публикувана в Държавен вестник, бр. 61/1971 г. 
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Разположена е в землището на село Кокаляне, община Столична на площ 

от 56.4 ха. Прекатегоризирана е със Заповед № РД-1051 от 18.08.2003 г. на МОС, ДВ, 

бр. 86/2003 г. Опазва територия с характерен ландшафт, представляваща съчетание 

от гори и скални образувания по поречието на река Искър. Режимът на дейности 

вкючва: 

 Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни с 

оглед подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите. 

 Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време. 

 Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, 

изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, 

чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка около тях. 

На отстояние от около 15 км югоизточно от имотите е разположена 

защитена местност „Шумнатото тепе 1”, код в Държавния регистър 393, обявена със 

Заповед № 3813 от 12.12.1974 г. на КОПС при МС, публикувана в Държавен вестник, 

бр. 1/1974, разположена вземлището на село Ново село, община Самоков на площ от 

1.5ха. Прекатегоризирана е със Заповед № РД-1071 от 18.08.2003 г. на МОС, ДВ, бр. 

86/2003 г.Опазва територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично 

съжителство на човека и природата. 

Режимът на дейности вкючва следните забрани: 

 Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни с 

оглед подобряване санитарното и ландшафтното състояние на обекта. 

Стопанисването да се извършва съгласно устройствения проект с максимално 

запазване на природната обстановка. 

 Забранява се пашата на добитък през всяко време. 

 Забранява се откриване на кариери, къртенето на камъни, ваденето на 

пясък и на други инертни материали, изхвърлянето на сгурия и на промишлени 

отпадъци, както и всякакви действия, чрез които се нарушава или загрозява 

природната обстановка в тях. 

В близост до защитена местност „Шумнатото тепе 1” е обявена и 

ЗМ„Шумнатото тепе 2”, съхраняваща също територия с характерен ландшафт, който 

е резултат на хармонично съжителство на човека и природата. 

Изследваните имоти не са част от обявени или предложени за обявяване 

защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. 

 В непосредствена близост - 300-800 м североизточно, е разположена 

Защитена зона „Плана” (BG0001307) от типа зони по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за 

биологичното разнообразие, изграждани по европейската програма Натура 2000 в 
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частта й за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете от 

Директива92/43/ЕЕС.  

Обща й площ е 27 857,20 ха, разположени върху северните склонове на 

планината Плана по течението на река Планщица и прилежащия участък на река 

Искър до язовир Искър.  

Основни цели за обявяване на зоната са: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията 

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

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

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

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние 

на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Предмет на опазване са 12 типа природни местообитания, включени в 

Приложение №1 на Дирекива 92/43ЕЕС и Приложение №1 на ЗБР: 

 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи);  

 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion 

caeruleae) (6410); 

 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс (6430); 

 Планински сенокосни ливади (6520), 

 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове (8210); 

 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum (9110); 

 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum (9130),; 

 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum (9170); 

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

(9180); 

 Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори (91CA); 

 Балкано-панонски церово-горунови гори (91M0), * Алувиални гори с Alnus 

glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicionalbae) (91E0)  

 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion 

или Sedo albi-Veronicion dillenii (8230). 
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В предмета на опазване са включени няколко вида животни с висок 

природозащитен статус: 

 Безгръбначни: *ручеен рак (Austropotamobius torrentium), ценагрион 

(Coenagrion ornatum), кордулегастер (Cordulegaster heros), тигров молец на 

Джърси*(Callimorpha quadripunctaria), лицена (Lycaena dispar), полиоматус 

(Polyommatus eroides), Bolbelasmus unicornis, обикновен сечко (Cerambyx cerdo), 

бръмбар рогач (Lucanus cervus), буков сечко (Morimus funereus), осмодерма 

(Osmoderma eremita) и алпийска розалия (Rosalia alpina). 

 Риби: черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), обикновен щипок 

(Cobitis taenia), балканска кротушка (Gobio kessleri), европейска горчивка (Rhodeus 

sericeus amarus); 

 Земноводни - жълтокоремна бумка (Bombina variegata) и голям гребенест 

тритон (Trituruskarelinii); 

 Влечуги: обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);  

 Бозайници: широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), *европейски вълк 

(Canis lupus), видра (Lutra lutra), *кафява мечка (Ursus arctos) и пъстър пор (Vormela 

peregusna). 

Растения и птици не са включени в предмета на опазване. 

Други установени значими видове са: 
 растения: Dianthus ttistis, Epipactis pontica, Galanthus nivalis, Lilium 

jankae и Sempervivum ciliosum. 

 безгръбначни:Apatura ilia, Apatura iris, Bittacus italicus, Brenthis hecate, 

Carterocephalus palaemon, Erebia medusa, Glaucopsyche alexis, Limenitis populi, 

Maculinea arion, Melitaea aurelia, Melitaea trivia, Neptis rivularis, Nymphalis xanthomelas, 

Parnassius mnemosyne и Thymelicus acteon; 

 земноводни: зелена крастава жаба (Bufo viridis), дървесница (Hyla 

arborea) и горска дългокрака жаба (Rana dalmatina); 

 Влечуги: късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii),медянка (Coronella 

austriaca), смок мишкар (Elaphe longissima), ливаден гущер (Lacerta agilis), зелен гущер 

(Lacerta viridis), степен гущер (Podarcis muralis) и пепелянка (Vipera ammodytes). 

82 %от площта на зоната са букови, дъбови и бялборови гори,  Храстовитеи 

тревнитеъобщества заемат по6 %, 1 % са водни площи , а4 % друга орна земя. 

Най-близките защитени зони от националнатаекологичната мрежа в частта й 

за защитените зони почл. 8, ал.1 т.2 от ЗБР/Натура 2000 в частта й за опазване на 

птиците по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици са „Паликария” 

(BG0002084) и „Витоша” (BG0000113) - и по двете директиви. Отстоят на около 6.5км 

съответно югозападно и северозападно от имотите, предмет на устройване. 
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Предмет на опазване на Защитена зона „Паликария” са18 вида птици, от 

които 16 са включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC- горска чучулига 

(Lullula arborea), планински кеклик (Alectoris graeca graeca), градинска овесарка 

(Emberiza hortulana), черен щъркел (Ciconia nigra), черночела сврачка (Lanius minor), 

червеногърба сврачка (Lanius collurio), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), 

сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), ловен сокол (Falco cherrug), сив кълвач 

(Picus canus), земеродно рибарче (Alcedo atthis), козодой (Caprimulgus europaeus), 

бухал (Bubo bubo), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен кълвач (Dryocopus martius), 

ливаден дърдавец (Crex crex), а редовно срещащи се мигриращи видове са 

обикновена калугерица (Vanellus vanellus) и речен дъждосвирец (Charadrius dubius).  

Предмет на опазване на Защитена зона „Витоша“ (BG0000113) по 
Директива 79/409/EECса видове птици съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: малък воден 

бик (Ixobrychus minutus), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), червена чапла (Ardea 

purpurea), черен щъркел (Ciconia nigra), осояд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus 

migrans), червена каня (Milvus milvus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), орел 

змияр (Circaetus gallicus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), полски блатар (Circus 

cyaneus), ливаден блатар (Circus pygargus), малък креслив орел (Aquila pomarina), 

Голям креслив орел (Aquila clanga), скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел 

(Hieraaetus pennatus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), царски орел (Aquila 

heliaca), сoкол скитник (Falco peregrinus), лещарка (Bonasa bonasia), планински кеклик 

(Alectoris graeca), голяма пъструшка (Porzana porzana), средна пъструшка (Porzana 

parva), ливаден дърдавец (Crex crex), бухал (Bubo bubo), пернатонога кукумявка 

(Aegolius funereus), кoзодой (Caprimulgus europaeus), земеродно рибарче (Alcedo atthis), 

синявица (Coracias garrulus), сив кълвач (Picus canus), черен кълвач (Dryocopus 

martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), белогръб кълвач (Dendrocopos 

leucotos), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), дебелоклюна чучулига 

(Melanocorypha calandra), горска чучулига (Lullula arborea), полска бъбрица (Anthus 

campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), 

ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), градинска овесарка (Emberiza hortulana);Целеви видове съгласно чл. 6, 

ал. 1, т. 4 от ЗБР саголям ястреб (Accipiter gentilis), малък ястреб (Accipiter nisus), 

обикновен мишелов (Buteo buteo), черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), 

зеленоножка (Gallinula chloropus), средна бекасина (Gallinago gallinago). 

Защитена зона„Витоша“ (BG0000113)по Директива92/43/ЕЕСприпокрива 

едноименната защитена зона за опазване на птиците и до голяма степен природния 

парк.  
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Предмет на опазване са 31 природни местообитания, от които 8 

приоритетни, 4 вида растения, 15 вида безгръбначни, 4 вида риби, два вида 

земноводни и 13 вида бозайници. 

Други сравнително близко разположенизащитени зони са„Река Паликария 
(BG0000617)на остояние около 10 км и Лозенска планина(BG0000164) – 12 км. 

Въздействието от реализацията на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП върху най-

близкатазащитена зона „Плана” (BG00001307) е изяснено в приложения Доклад за 

степента на въздействие по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони. 

3.6. Ландшафт. 
Дейностите по отношение опазване, планиране и управление на ландшафта 

са ключови при устройване на всяка територия. Според Европейската Конвенция за 

Ландшафта, той има важна роля в културната, екологичната и социалната сфера, и 

представлява благоприятстващ икономическата дейност ресурс, чиято защита, 

управление и планиране могат да допринесат за устойчиво развитие на обществото, 

за повишаване качеството на живот.  

Съгласно регионалното ландшафтно райониране на България, обектът 

попада в: 

 Южнобългарска ландшафтна зона; 

 Южнобългарска планинско-котловинна област; 

 Витошко-Ихтиманска ландшафтна подобласт; 

 Планински ландшафтен район. 

Типологичната ландшафтна структура на обекта / Таблица 3.8./ е базирана 

на степента на запазване и/или съвременно видоизменение на естествените 

геокомплекси. 

Таблица 3.8. Типологичната ландшафтна структура на обекта. 
ИНДЕКС таксономия Определение 

1. КЛАС КОТЛОВИНЕН ЛАНДШАФТ  

1.1. ТИП 
Ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и лесо-

ливадно-степни дъна 

1.1.1.  подтип 
Ландшафти на ливадно-степни, предимно равни дъна на 

междупланинските котловини 

1.1.1.1. група 

Ландшафти на ливадно-степни дънанамеждупланинските котловини 

върху неспоени кватернинаслаги, с висока степен на земеделско 

усвояване. 

2.  КЛАС ПЛАНИНСКИ ЛАНДШАФТ 
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2.1 ТИП Ландшафти на умерено-влажните планински гори 

2.1.1. подтип 
Ландшафти на среднопланинските широколистни гори и вторични 

ливади 

2.1.1.1. група 
Ландшафти насреднопланинските широколистни гори върху 

варовикови скали 

За характеризиране естетически качества на ландшафта визуално е оценен 

външният му облик, който се възприема директно /пряко/ от хората. Това включва 

различни човешки възприятия на териториалния комплекс – уникалността, 

разнообразието, индивидуалността и красота в природата, които са съществен фактор 

за осигуряване на продължително въздействие върху хората при посещение, 

пребиваване и/или преминаване покрай обекта. 

Моментното ниво на увредени ландшафти е ниско. 

Формално-пластичните ландшафти в обекта имат комплексно сетивно 

въздействие. Те се възприемат от хората при движението им по коларските пътища и 

пътеките в обекта и от определени места, служещи като погледни. Комплексното 

сетивно въздействие на ландшафтната картина включва: 

 зрително въздействие - простор, хоризонт, разнообразие от цветове през 

различните сезони; 

 обемно-пространствено въздействие – различни по обхват горски 

масиви, открити площи по билото, стръмни склонове белеещи се от снега през зимата 

и пролетта. 

 звуково въздействие - птичите песни, жужене на насекомии др. 

 Като особено ценни ландшафти от структурно-съдържателна естетична 

гледна точка се очертават:  

 безлесните територии на НП Рила и ПП Витоша, оформящи далечния 

хоризонт;  

 тревните ландшафти на естествени и полуестествени ливади и пасища с 

единични иглолистни дървета и храсти или малки групи, разположени в и в 

непосредствена близост до обекта;  

 малки скални ландшафти.  

3.7. Отпадъци. 
На устройваната територия липсват стари замърсявания и 

нерегламентирани сметища.. Само в близост до полския път, по който се стига до 

имотите, установихме няколко купчиниизхвърлени твърди битови отпадъци с 

преобладаващо съдържание на пласмасови бутилки, употребявани в бита. 

Основните източници на отпадъци са домакинствата от населените места в 

района.  
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Количеството и съставът на битовите отпадъци зависят от мястото на 

образуване, от стандарта на живот на населението и неговата култура, степента на 

благоустроеност на населеното място, начина на отопление и други фактори. Въпреки 

действащата система за сметосъбиране и сметоизвозване към настоящия момент в 

част от селищата се депонират отпадъци на нерегламентирани сметища.  

Допускаме, че ако се генерира някакво количество опасни отпадъци на 

територията на населените места в района, то те са главно отработени масла и 

нефтопродукти, излезли от употреба луминесцентни лампи и др. лампи съдържащи 

живак, стари автомобилни гуми, акумулатории др. масово разпространени опасни 

отпадъци от бита. Събиране и третиране на опасните отпадъци до момента не е 

организирано, поради което съществува известен риск от замърсяване на околната 

среда с тези опасни отпадъци.  

3.8. Рискови енергийни източници-шум, вибрации, йонизиращи 
лъчения. 

Шумът и вибрациите по своето хигиенно значение са на едно от първите 

места сред неблагоприятно действащите фактори в работната и околна среда. 

Граничите стойности на нивата на шум за различните територии и урбанизирани зони 

в зависимост от предназначението им за дневен, вечерен и нощен период, са 

регламентирани в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната 

среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка 

на стойностите по показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето 

на населението (ДВ 58/2006 г.). Представяме ги вТаблица 3.9. 
Таблица 3.9. Граничите стойности на нивата на шум за различните 

територии и урбанизирани зони. 

Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шум (dBA) 

ден вечер нощ 

Жилищни територии и зони 55 50 45 

Централни градски части 60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 

60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на 

железопътен и трамваен трафик 

65 60 55 

Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум 

65 65 55 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 
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Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

Зони за научно-изследователска и учебна 

дейност 

45 40 35 

Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

Шум над пределно-допустимите норми в момента не се отчита в границите 

на устройваната територия. 

Основни източници на шум са преминаващите рядко по полските/горски 

пътища автомобили иземеделската техника в обаботваемите земи.  

Характерна за шумовото натоварване е денонощна, седмична и сезонна 

цикличност. 

Няма данни за наличие на радиоактивно замърсяване на почвите и водите. 

Липсват и източници на йонизиращи лъчения. Естественият радиационен фон не е 

повлиян от човешка дейност.  

3.9. Културно-историческо наследство. 
В устройваната територия в близост до нея няма обявени паметници на 

културно-историческото наследство. 

Най-значим за Плана планина е Кокалянският манастир „Свети Архангел 

Михаил“, разположен на около 4 километра югоизточно от село Кокаляне и около 6 

километра североизточно от село Железница, в подножието на връх Манастирище. 

Изграден е през 11 век и е част от „Софийската Света гора". Заедно със 

Средновековната крепост Урвич, Панчаревския манастир „Св. Никола - Летни" и 

Крепостната черква-манастир "Св. Илия", образуват Урвичкия крепостен комплекс. 

През 1969 година е обявен за паметник на културата. Манастирският комплекс се 

състои от храма, две двуетажни манастирски сгради, магерница, камбанария и 

стопански постройки. 

Алинският манастир е разположен в склоновете на планината под връх 

Калето (1190 м н.в.) на 6 км от село Алино. Възникнал е през 16-17 век и в годините на 

ранното Възраждане е бил книжовен център от местно значение. Днес са съхранени 

църквата и една жилищна сграда и е необитаем. Обявен е за паметник на културата. 

На хълма северно от манастира се намира и средновековната крепост 

Алинско кале, останките от която датират от 11-14 век. 

През месец юли 2009 г.храмът „Св. Николай" в село Алино, богат на ценни 

стенописи и икони, е обявен за паметник на културата, а над селото са разположени 

няколко Тракийски надгробни могили.Забележителност в близост е и Параклис "Свети 

Киприян", изграден югоизточно от село Плана над махала Турманка под сянката на 

голяма вековна бреза израсла върху единствените скали в района. 

На връх Манастирище личат останките от старият Железнишки манастир 

"Св. Дух", който също е бил част от Малката софийска Света гора. 
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3.10. Човешко здраве. 
Селищата в района са силно обезлюдени. Село Алино през 1946 година е 

било с 2068 жители, а по данни на ГРАО към месец март 2015 година със само 299. 

Село Плана е само с 62 жители, а Долни и Горни Окол с по около 150. 

Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на 

демографските проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция. 

Отрицателният естествен прираст е значим проблем за по нататъшната 

жизненост нанай-близките селища. В тях липсват заведения за болнична помощ. 

Жителите им ползват лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ 

на територията на област София. 

Четирите селища и бъдещият комплекс са разположени в екологично чист 

район, в който няма производствени и други дейности, отделящи вредни вещества над 

нормативно определените стойности.Количеството на емитираните замърсители в 

атмосферния въздух следствие на автомобилен транспорт, производства и изгарянето 

на твърди горива за отопление е незначително. В общи линии се е запазила 

структурата на основно селскостопанско производство.В следствие с изразеността на 

видовете вредности най-често се наблюдават заболявания на дихателната система, 

на опорно-двигателния апарат, на сетивните органи. 

3.11. Естествени и антропогенни вещества и процеси. Химикали. 
Съгласно Публичния регистър за издадените разрешителни по чл.104, ал. 1 

и на отказите по чл. 112б, ал.1 и 2 от ЗООС, актуален към Декември 2015 г. за имотите, 

обект на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП няма производствени единици, които са класифицирани 

като предприятия с висок рисков потенциал и в тази връзка не е необходимо 

осигуряване на регламентираните хигиенно-защитни зони. 

4. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА. 
Текущото състояние на компонентите на околната среда и факторите, които 

й въздействат без реализиране на ПУП-ИПЗ и ПУП-ППв района беше разгледано в т. 3 

и може да бъде систематизирано и обобощено по следния начин за съответните 

компоненти на околната среда и фактори, който й въздействат. 

 Атмосферен въздух. 
Най-близо разположеното до комплекс „Плана Хайтс” населено място е село 

Плана. Според План за евакуация на жителите на село Плана, 2013г., населението се 

състои от 64 жители, от които 28 мъже и 36 жени - разпределено в 14 махали: Долна 

Календерова, Масова, Календерова, Попова, Риджова, Новачка, Манчева, Велчева, 

Бурнаска, Чершийска, Кьосева, Турмачка, Джамова и Чорбаджийска, в което няма 

разположени промишлени източници, които са емитери на вредни вещества.  
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Основният източник на емисии на вредни вещества се явяват локални 

горивни инсталации на битовото отопление на твърдо и течно гориво през 

отоплителния сезон, както и вторично замърсяване на въздуха с прах, поради ветрова 

ерозия от незалесени площи. 

Влошени екологически характеристики (но в много ограничени зони) на 

въздуха има в: 

 прилежащите на коларските пътища зони, където източник на емисии, 

включително и на прах и сажди, е движението на превозни средства или земеделска 

техника по тях. 

 обработваемите площи и дворове, вследствие дейността на 

селскостопанската механизация.  

На базата на налична информация, заключението е, че качеството на 

атмосферния въздух в района, който е предмет на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП, е много добро. 

 Повърхностни и подземни води. 
Режимът на оттока на реките в района е с дъждовно-снежен режим, 

отличаващ се със сравнително ранен пролетен максимум.Модулът на оттока е около 

15 л/сек/м3.  

Подземните води в района са акумулирани в покривката от елувиално-

пролувиални материали и основно в скалната подложка. Те са главно с 

инфилтрационен произход. В условията на голямо количество валежи за района те са 

със сравнително постоянни разходи, като подхранват съществуващите в района 

извори и основната дренажна артерия – река Егуля. в някои локални негативни форми 

могат да се образуват временни замочурявания. В горните части на ерозионните 

врезове те се дренират като низходящи извори с относително малки дебити. 

 Почвии земни недра. 
В района не са установени замърсявания на почвите с устойчиви органични 

замърсители. Липсва силно изразена ветрова и водна ерозия, нарушаване на земите 

от добивни дейности, засоляване и вкисляване на почвите. Ще се съхранят 

проблемите с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, причиняващи локални 

силно ограничени замърсявания и замърсявания, свързани с дизеловите и бензинови 

двигатели в терените около местната мрежа от полрски/горски.  

Ще се съхрани необработваемият характер на бившите ниви и 

запустяването на пасищата. Силно изразената вторична сукцесия ще провърне 

терените в гори. 

Не се засягат земните недра и минералното разнообразие. 
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 Биологично разнообразие и неговите елементи, елементи на 
националната екологична мрежа. 

Ще се увеличи нивото на лесистност и наличните мезофитните и 

ксеромезофитни храстови и дървесни съобщества,в процес на оформяне,при 

ненамеса след години ще се превърнат в гори от бял бор. 

Ще се съхрани тенденцията за ограничено развитие на тревните комплекси 

и ще имадруг тип антропогенно усвояване на площите – за селско или горскостопанско 

ползване. 

Няма да се генерират отрицателни въздействия върху елементите на 

националната екологтичвна мрежа в по-широк район. 

 Ландшафт. 
Основният тип ландшафт остава непроменен, с голяма вероятност 

заувеличаване на пустеещи зими. Не са наблюдавани свлачищни и срутищни процеси. 
 Отпадъци. 
Налице са,макар и минимални като площ, замърсени терени. Увеличаването 

им води до замърсявания наземите, водите и почвите, засилване на ерозията, 

намаляване на естетическата стойност и привлекателността на района и намаляване 

на потенциала за развитие натуризъм в района. 
 Рискови енергийни източници. 
Ще се запази тенденцията за минимални въздействия от шум и вибрации. 

Тенденцията е за минимално покачване на показателите. Не се очакват отрицателни 

промени по отношение на йонизиращи и йонизиращи лъчения.  

 Културно-историческо наследство. 
Не се очаква увреждане на културни и исторически ценности. 

 Човешко здраве. 
Няма тенденция заповишаване на здравния риск за населението.От 

икономическа гледна точка ще се забави икономическото развитие на община 

Самоков, ще се пропуснат ползи от финансиране, инвестиции и усвояване на целеви 

средства от Европейските фондове, което ще забави подобряването качеството на 

живот и осигуряване на адекватна околна среда. 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИИ, КОИТО 
МОГАТ ДА БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ 
ПРОБЛЕМИ. 

От антропогенените фактори, които оказват влияние върху качеството на 

атмосферния въздух, с най-силно въздействие еотоплението в битовия сектор в 

близките населените места. През отоплителния период то отделя в атмосферата прах, 

серен диоксид и сажди.  
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На второ място е селскостопанската дейност в досегашните земеделски 

земи - ниви, мери и пасища) и транспортните дейности, поради лошипътни настилки.  

По отношение на компонент атмосферен въздух няма идентифицирани 

екологични проблеми, имащи отношение към стопанските дейности и инфраструктура, 

зони за туристическа и рекреативна дейност, за търговско и друг вид обществено 

обслужване, поради факта, че липсват източници и условия за създаване на трайна 

зона на замърсен атмосферен въздухв района, който е предмет на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП 

и неговото изменение. 

Потенциалното отрицателно въздействие върху повърхностните води в 

района е свързано единствено с изпускане на замърсители в деретата и замърсяване 

водите на река Егуля. От изложението до тук може да се направи извода, че липсват 

обективни предпоставки за съществуващи екологични проблеми, свързани с 

повърхностните и подземни води в района. Липсват стари замърсявания от 

нерегламентирани сметища, дифузно замърсяване от селското стопанство поради 

неприлагане на добри аграрни и фермерски практики, нарушение на оттока и в 

морфологията на речните корита, водещи до ерозионни процеси, понижаване на нивото на 

подземните води от нерегламентирано изземване на инертни материали.Антропогенно 

натоварване на водните обекти не води до невъзможност за постигане на целите и 

изпълнение на част от мерките за защита на водите, регламентирани в ПУРБ. 

Няма крупно и силно развитие на интензивно растениевъдство и 

животновъдство, което да води до проблем с нитратното замърсяване на подземните 

води. 

Няма установени крупни замърсявания на почвите с устойчиви органични 

замърсители и тежки метали исилно изразена ветрова и водна ерозия,засоляване и 

вкисляване на почвите е взможно замърсяването им от прекомерна употреба на 

минерални торове и пестициди и развитие на ерозионни процеси.  

Не съществува проблем с отпадъците и липсват предпоставки 

занеекологосъобразни практики. 

Няма данни за очаквани екологични проблеми, които директно влияят върху 

биоразнообразието.  

Не са идентифицирани съществуващи зони с «електромагнитен» 

дискомфорт на изследваната територия, чието неблагоприятно действие да се 

възприема пряко от хората и да окаже влияние върху тяхното здравословно 

състояние. Не съществува здравен риск за населението поради негативните прояви и 

въздействия върху ландшафта, качествата на природните води, плодородието и 

замърсяването на почвите и др., което в крайна сметкада се отразява върху 

комфортността на обитаване, заболяемостта и жизнените интересина населението . 
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Няма емитери на вредни емисии, свързани със промишленост или 

производствена дейност в района, който е предмет на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП, поради 

което не са идентифицирани съществуващи екологични проблеми. 
6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 
Поставените от Възложителя цели за опазване на околната среда са в 

съответствие с актуалните глобални, континентални, държавни и местни. Взети са 

предвид формулираните фундаментални и дългосрочни решения на Конференцията 

на Обединените Нации за околна среда и развитие (UNCED) в Рио де Жанейро през 

1992 г. , ангажиращи международната общност със следните ключови принципи на 

екологичната политика: 

 Принципът на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите 

съществуващи научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за 

хората и околната среда.  

 Принципът “замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива 

разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се 

носят от отговорните за причиняването им.  

 Принципът, че защитата на околната среда е обща задача за 

правителствата, гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество 

между тях. 

 Принципът на интегрирането, според който опазването на околната 

среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно. 

Екологичните аспекти трябва винаги да се вземат предвид при оформянето 

и прилагането на политиките в много други области, като транспорта, енергетиката, 

промишленост, селското стопанство и др. 

Проектирането и изграждането на „Плана Хайтс”ще е в съзвучие и 

сопределената дългосрочната стратегическа цел в Национална стратегия за околна 

среда и Национален план за действие - «Подобряване на качеството на живот на 

населението в страната и осигуряване на здравословна и благоприятна среда и 

запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на 

околната среда” и разбира се с формулираните национални цели и подцели за 

опазването на околната среда, които отразяват тенденциитеи изискванията в 

международен аспект.  

Цели и подцели: 
 Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за 

населението и икономиката на страната. 

 Преодоляване на кризите във водоснабдяването. 

 Осигуряване на вода за напояване. 
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 Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси. 

 Запазване и подобряване качеството на подземните и 

повърхностните води. 

 Запазване и разширяване на териториите с добро качество на 
околната среда  

 Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на 

замърсяване и увреждане на околната среда, включително и загуби на земи и почви 

/ОВОС, Разрешителни режими, ISO 14000 и др./. 

 Разработване и прилагане на регионални политики за постепенно 

разширяване обхвата на териториите с добро състояние на околната среда. 

 По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките 
на развитие на стопанските отрасли. 

 Развитие и прилагане на стратегическата екологична оценка и оценка 

въздействието върху околната среда за инвестиционните планове и програми за 

развитие на национално, регионално и местно ниво. 

 Развитие на: екологично чисто, органично земеделие;животновъдство. 

 Запазване на околната среда в силно натоварените туристически райони.  

 Опазване и подържане на богатото биологичното разнообразие. 

 Съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, 

местообитания, видове и на генетичните им ресурси. 

 Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси. 

 Подобряване състоянието на горите. 

 Създаване на условия за прилагане на европейското екологично 
законодателство и международни конвенции в областта на околната среда.  

 Подобряване управлението на отпадъците. 

 Създаване на механизми за функциониране на системата за разделно 

събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци. 

 Значително подобряване чистотата на населените места в България. 

 Намаляване шумовото замърсяване. 

 Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански 

обекти и транспорта 

 По широко участие на обществеността в решаване на проблемите на 
околната среда. 

 Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на 

околната среда. 

 Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения.  
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ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП залагат устройствено решение, адекватно на 

стратегическата цел за Югозападния район за планиране-устойчив икономически 

растеж чрез конкурентоспособност, инвестиционна атрактивност, подобрена жизнена 

среда и укрепен човешки ресурс при съхранено природно и културно наследство, 

заложена и във визията за развитие на Софийска област, както и на  стратегическата 

цел, на Общинския план за развитие на община Самоков 2014–2020 г.-Постигане на 

устойчиво икономическо и социално развитие, гарантиращо създаване на работни 

места, повишаване на жизнения стандарт на населението, осигуряване на 

образователна и трудова интеграция на младите хора при съхранени екологични 

характеристики на околната среда и ефективно оползотворяване на местните ресурси. 

ИзготвениятПУП-ИПЗ и ПУП-ПП е съобразен до голяма степен и е база 

запо-нататъшно проектиране и изграждане на комплекса в съответствие с поставените 

цели и подцели, актуални за района, представени в Таблица 6.1. 
Таблица 6.1. Поставени цели и подцели, актуални за района. 

 
Национални и регионалницели Приоритети и мерки, отразени в ОУП 

Осигуряване на достатъчно 

количество и качество вода за 

населението. 

Предвиденото развитие на ВиК мрежите и съоръженията 

към тях има за цел съхрани и подобри качествата на 

повърхностните и подземните води като природен ресурс 

с огромно значение за бита на населението.  

Запазване и разширяване на 

териториите с добро качество на 

околната среда  

Новото жилищно строителство и комплексните 

благоустройствени мероприятия, както и прилагането на 

йерархията в управлението на отпадъците ще 

съдействат за реализиране на тази цел. 

По-тясно интегриране на 

политиката по околна среда в 

политиките на развитие на 

стопанските отрасли. 

Заложеното развитие на функционалната структура на 

„Плана Хайтс”, щадящото отношение към използването 

на природните ресурси на територията и търсеният 

баланс между развитие на урбанизацията и съхраняване 

във възможната степен на цялостността на природната 

среда са адекватни с тази цел 

Опазване и подържане на 

биологичното разнообразие 

ПУП е устройствената база за стриктно спазване на 

въведените режими на защитените територии и зони 

прри проектирането и изграждането на комплекса. 

Създаване на условия за 

прилагане на европейското 

екологично законодателство и 

международни конвенции в 

областта на околната среда.  

Проектирането, изграждането и усъвършенстването на 

комуникацинно-транспортната система допринасят за 

намаляване концентрациите на емисии с парников ефект 

и замърсяване. Съдават се условия за използване на 

алтернативни източници на енергия. Предвидените 

мерки в областта на всички компоненти и фактори на 
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околната среда отговарят на Директивитите на 

Европейския съюз и международните конвенции, по 

които Република България е страна. 

Подобряване управлението на 

отпадъците 

Утвърждава се системата за разделно сметосъбиране и 

извозване. Всички дейности ще са в съответствие с 

изискванията на ЗУО, Националната и общински 

програми за управление на отпадъците.  

Намаляване шумовото 

замърсяване 

Планирани са адекватни устройствени решения за 

зоните около новите пътни връзки 

 

По широко участие на 

обществеността в решаване на 

проблемите на околната среда. 

ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП, както и всички процедури по ЗУТ, се 

подлагат на законоустановените и отговарящи на 

съвременните изисквания форми на обществен достъп и 

контрол, като постъпилите мнения, съображения, жалби 

и сигнали се вземат предвид при окончателните 

устройствени решения. 

 

Проектът за ПУП-ИПЗ и ПУП-ППе съобразен и с целите на други стратегии и 

програми на национално ниво: 

 Национална стратегическа реферетна рамка, къдетоосновната цел е “. 

България да стане конкурентно способна страна – членка на ЕС с високи качество на 

живот, доходи и социална чувствителност на обществото.” 

Предвижда се развитие на устойчиви териториални общности чрез 

Оперативните програми- „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Транспорт”. 

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България  

 Национална концепция за пространствено развитие на Република 

България за периода 2014-2025 г.  

 Стратегия за развитие на транспортната система - 2020 г.  

 Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и 

борба с опустиняването в България  

 Национална програма за реформи (2011-2015 г.) в изпълнение на 

стратегия „Европа 2020”  

 Проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на 

Оперативна програма “Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”  

 Национална стратегия за развитие на инфраструктурата на Република 

България и план за действия  
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С нея се цели развитие на устойчива инфраструктура чрез оптимизиране на 

капацитета и ефективността на съществуващата, развитие на републиканската пътна 

мрежа и интегрирането й към тази на страните на Европейския съюз.  

 Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 

2015 г.  

 Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и 

канализацията в Република България 

 Национални програми, свързани с водния сектор, опазването и 

управлението на водите  

 Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България. 

 Програма за развитие на туризма в община Самоков и други. 

На база анализа на съществуващото състояние на компонентите на 

околната среда са изведени целите и приоритетите на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП за развитие 

на територията: 

 Обвързванеразвитието на територията с факторите от общинска, 

регионално, национално и наднационално ниво. 

 Оптимизиране на функционалната структура на територията спрямо 

съвременните социално-икономически и демографски процеси. 

 Оптимизиране на начините и режимите на земеползване. 

 Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на 

различните подсистеми на комплексния организъм и взаимодействието между тях. 

 Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на 

комплекса. 

7. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. 
 Климат. 
Промени на климата са факт, вследствие на глобални процеси с големи 

териториални мащаби както в Северното, така и в Южното полукълбо. Те се отразяват 

най-вече на режима на температурата на въздуха и на валежите, както и на промяната 

на сезоните. В последните десетилетия обща е тенденцията в повишение на 

глобалната температура на въздуха, увеличаване на изпарението и намаляване 

количеството на валежите, особено зимните и увеличаване на екстремните събития 

каквито са наводненията, високите температури и свързаните с тях пожари и други.  

Промени в климата не могат да настъпят от приложението на ПУП-ИПЗ и 

ПУП-ПП в един кратък период от време. Те са резултат на продължителни процеси, 

отдалечени във времето и пространството.  
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Това е и една от причините, поради която Световната метеорологична 

организация определя годините, спрямо които могат да се правят сравнителни 

анализи и оценки за климата на даден район1.  

Територията на жилищен комплекс „Плана Хайтс” ще бъде засегната от 

всички ефекти, характерни за микроклимата в урбанизирани територии, един от които 

е т. нар. топлинен остров. Поради тази причина, е много важно, проектното 
предложение да е насочено към запазване на зелените площи и коридори. 

 Атмосферен въздух. 
ПУП–ИПЗ предвижда обособяване на самостоятелни имоти (домакинства) и  

обособяване на терен с възможности за изграждане за локален център на 

административно-информационни дейности, училище и детска градина, както и 

медицински център, пожарна охрана... 

За пълното обслужване на обитателите на комплекса ще се предвидят 

търговски и развлекателни центрове, ресторанти, компютърни клубове и детски 

кътове. В рамките на жилищните територии ще се предвидят необходимите зелени 

площи за отдих и спорт, както и за ландшафтното оформяне на целия жилищен 

комплекс. 

По време на строителството. 
Значителният териториален обхват и мащабността на предвидените за 

реализиране строителни дейности са основание за възникване на добавъчно 

количество прахови емисии, свързани със земно-изкопните и насипни работи, както и 

газови емисии, свързани с оперирането на строителната техника по терена в 

обособените работни площадки. 

В зависимост от сроковете за реализация и динамиката на строителните 

работи, дори при използване на съвременна строителна техника и методи на 

строителство, количеството на тези емисии ще зависи от прилаганите организационни 

мерки. 

Експозицията на газо-праховите емисии ще влоши качествата на 

атмосферния въздух (КАВ) през целия период на строителния процес.  

Потенциалното въздействие върху атмосферния въздух ще е 

отрицателно, локално (в границите на съответната работна площадка), 

пряко,временно и краткотрайно, но обратимо.  
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При спазване на всички предвидени мерки за ефективно управление на 

строителните дейности степента на въздействиевърху атмосферния въздух е 

незначителна. 
По време на функциониране на жилищния комплекс. 
Инвентаризацията на емисиите на вредни вещества дава оценка както за 

нивата на замърсяване, така и идентифицира източниците, които за разглеждания 

обект са: 

 моторните превозни средства (МПС). 

Автомобилният транспорт представлява голямата група на подвижни 

източници, които чрез изпусканите от ауспусите отработените газове,замърсяват 

атмосферния въздух.  

Достъпът до комплекса може да бъде осъществен по: 

 съществуващ асфалтов път Железница-Плана, който се включва в 

комплекса от западната му страна. 

 вход от село Алино в югозападната част на комплекса. 

 вход от село Горни Окол в източната част на комплекса. 

Очакваните параметри на комплекса по отношение на МПС са 

приблизително 6000 гаражни клеткии още 500 паркоместа за гостите на комплекса.  

Средствата, които ще обслужват търговските, развлекателните центрове, 

ресторантите и другите обществени зони са около 100 МПС на денпри 5% средно-

товарни и 2% тежкотоварни коли от общия поток. 

За определяне делът на газовите емисии от автомобилното движение след 

реализация на проекта за ПУП-ПП е анализирана информацията за прогнозния трафик 

за 2020г., определена отИнститут по пътища и мостове към АПИ2 в преброителни 

пунктове 1384 и 1385от път III-181 от републиканската пътна мрежа –Таблица 7.1. 

Таблица 7.1. Интензивност на автомобилния трафик в ПП на АПИ за 2020 г. 

 

ПП 
Леки 

автомобили 
Автобуси 

Леко 

товарни 
Средно 

товарни 
Тежко 

Товарни 

Товарни 

с 
ремарке 

ОБЩО 

МПС 

1384 1 381 6 89 8 6 11 1 501 

1385 1 822 8 159 15 3 7 2 014 

 

 

                                                        

2 Писмо № 94-00-15/12.05.2016на Институт по пътища и мостове, АПИ. 
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Транспортните емисии са определени по Технически насоки за изготвяне на 

националните инвентаризации на емисиите - EMEP/EEAair pollutant emission 
inventory guidebook20133, разработена в подкрепя на Конвенцията за трансгранично 

замърсяване на въздуха на далечни разстояния (CLRTAP) и директивата на ЕС за 

националните тавани за емисии (Directive 2001/81/EC – National emission 

ceilingsforcertainatmosphericpollutants). Тя осигурява експертно ръководство за това как 

да съставят инвентаризация на емисии в атмосферния въздух. Изданието 2013 

замества всички предишни версии. Оценката на нивата на емисиите от автомобилния 

транспорт е направена по Ниво 2 (Tier 2) от Европейското Ръководство за 

инвентаризация на емисии за основните замърсители от: (а) пътнически автомобили 

(NFR4 код 1.A.3.b.i), (б) лекотоварни превозни средства под 3.5 тона (1.A.3.b.ii), (в) 

тежкотоварните превозни средства до 32 тона и (г) автобуси (1.A.3.b.iii) в точка 

Транспорт.  

Не са включени емисиите от изпарение на горивото (NFR код 1.A.3.b.v), но 

са включени емисиите на ФПЧ10 от износване на гумите и спирачките (NFR код 

1.A.3.b.vi) и от износването на пътната настилка (NFR код 1.A.3.b.vii). 

При предположение, че на ден само 60% от личните автомобили на 

резидентите се движат в Таблица 7.2. е представено допълнителното натоварване на 

пътните участъци от републиканската пътна мрежа за достъп до жилищен комплекс 

„Плана Хайтс” от трафика след реализация на проекта за изменение на ПУП-ИПЗ и 

ПУП-ПП. 

Таблица 7.2. Допълнително натоварване (в пъти) в участъците от 

републиканската пътна мрежа от трафика след реализация на проекта за ПУП-ИПЗ и 

ПУП-ПП. 

 

 
Препоръчително е рехабилитация и увеличаване на пропусквателността на 

довеждащите транспортни артерии, с цел осигуряване на постоянна скорост на 

движение. В този случай нивото на емисиите на вредни вещества е ниско, поради 

пълното изгаряне на горивото при термично стабилен режим на работа на двигателите 

с вътрешно горене 

                                                        

3 Европейското Ръководство за инвентаризация на емисии. 
4NFR (NomenclatureforReporting) – номенклатура за докладване на генериращите емисии 
процеси, която позволява пълно съвместяване и съответствие между всички национални 
докладвания по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния 
(CLRTAP); пред Секретариата на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата 
(UNFCCC) и пред Европейската агенция за околна среда (EEA). 

към 1384 2.48 2.52 5.73 2.96 2.13 3.76 4.23 3.57 9.28 6.52 3.31 3.15 2.48 2.52
към 1385 1.85 1.90 4.55 2.16 1.60 2.83 3.15 2.66 7.50 5.04 2.46 2.37 1.85 1.90

CO NMVOC NOX N2O NH3 Pb PM10
Ideno
Pyrene B(k)F B(b)F B(a)P CO 2 SO 2 С 6Н6Увеличение



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
 
 

 Депониране на твърди битови отпадъци (ТБО) 

Годишната емисия при депониране на битовите отпадъци е направена по 

балансови методи при средно 1 kg отпадък на човек дневно140 kgлетливи органични 

съединения (НМЛОС), 322 tметан (СH4), 647.5 въглероден диоксид (СO2) и 11.2t амоняк 

(NH3). 

 генериране на енергия за бита и домакински нужди–вариантите са:  

 електрически ток – няма вредни емисии; 

 годишните емисии от изгаряне на 4-ри вида горива (твърди, газообразни и 

течни горива и дърва) при стандартни енергийни параметри за отопление на 2900 

къщи със средна площ от 200m2 и топла вода за средно 10 000 жители, както и за 

топлоснабдяванеи работа на отделните обществени обекти за посетители изискват 

енергия от приблизително около 1 000 ТJ на година са дадени на Фигура 7.1. за 

основните газове и на Фигура 7.2.за парниковите газове. Получени са по балансови 

методи от EMEP/EEA air pollutantemissioninventoryguidebook,2013иIPCC Насоки за 

Национална инвентаризация на парниковите газове, 2006.  

 

 

Фигура 7.1. Годишни емисии от използване на различни видове горива. 
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Фигура 7.2. Емисии на парникови газове при използване на 4 основни 

горива. 

При изгаряне на течни или газообразни горива емисиите на въглероден 

диоксид са почти наполовина по-малки, а на въглероден оксид – по-малки на 10 

порядъка, поради много високата степен на изгаряне на първите в сравнение с 

твърдите горива – въглища и дърва. Емисии на серни оксиди ще са по-високи при 

изгаряне на въглища за отопление. За останалите горива количествата са 

пренебрежими. Емисиите на останалите замърсители са с порядъци по-малки при 

газообразните и течните горива. Препоръчително е използването на комбинация от 

горива или само течни или само газови горива. 
Обобщение 
Направените проучвания и анализи на очакваните въздействия върху 

околната среда от реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на 

жилищни комплекс „Плана Хайтс” дават основание да се счита, че: 

1. При реализирането на проектираното строителство, потенциалното 

въздействие от източниците е приемливо, в локални и регионални мащаби и няма да 

има остатъчно неблагоприятно влияние при спазване на законодателство за опазване 

чистотата на атмосферния въздух. Степента на въздействие върху атмосферния 

въздух е ниска. 

2. При функциониране на жилищния комплекс, потенциалното 

въздействиена територията на комплекса и в периферията му, вследствие на 

емисиите от транспортните средства и емисиите при генериране на енергия за бита и 

домакински нужди на комплекса(отопление, климатизация, работа на търговски и 

развлекателни центрове, ресторанти и др.) ще е отрицателно, постоянно, пряко, 

дълговременно, но обратимо.  
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Въздействието ще е характерно и сравнимо с това на всички урбанизирани 

територии от същия мащаб - град от порядъка на Своге, Сливница и Костинброд. 

Климатичните условия не предполагат локален или трансграничен пренос на 

замърсители. 

3. Въздействието ще е приемливо, при условие, че: 

 изпълнят се мерките, предвидени в ОП “Околна среда 2014-2020”по 

приоритетна ос (ПО) 5 - Подобряване качеството на атмосферния въздухи чрез 

Инвестиционен приоритет (6iv) т 1. Мерки, адресиращи замърсяването от битово 

отопление, индикативните мерки, които могат да бъдат финансиранисапоставяне на 

филтри за прахови частици на индивидуални горивни инсталации (когато е 

технически и икономически обосновано) 

Измерение 1. Област на интервенция - Код 083. Мерки, свързани с 

качеството на въздуха. 

Измерение 2. Форма на финансиране - Код 01. Безвъзмездни средства. 

Бенефициенти могат да бъдат и юридически лица със стопанска и 

нестопанска цел. 

 Рехабилитация и увеличаване на пропусквателността на довеждащите 

транспортни артерии, с цел осигуряване на постоянна скорост на движение, при което 

нивото на емисиите на вредни вещества е ниско, поради пълното изгаряне на горивото 

при термично стабилен режим на работа на двигателите с вътрешно горене (ДВГ). 

При спазване на горните препоръки, въздействието върху здравето на 

обитателите на жилищния комплекс и околните населени места ще е със средна 

степента на въздействие,тъй като очакваните емисии няма да генериратв околната 

атмосфера концентрации над нормите за качество на атмосферния въздух за 

опазване на човешкото здраве и растителност 

 Повърхностни и подземни води. 
Повърхностни води. 
Потенциалното отрицателно въздействие върху повърхностните води е 

свързано със замърсяване на водите на река  Егуля.  

Потенциални източници на въздействие: 

При изграждането на сградите и предвидената инфраструктура е възможно 

замърсяване на водите на река Егуля от попаднали в реката строителни отпадъци и 

земни маси, което би довело да влошаване на екологичното й състояние. 

След заселване на изградения жилищен комплекс възможни източници на 

замърсяване на речната вода могат да са: непречистени или недопречистени 

отпадъчни води от обитавани къщи, ресторанти, стопански и рекреационни обекти, 

вток на замърсени с нефтопродукти води от улиците чрез дъждовната канализация, 
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аварии на битовата канализация и/или локалните пречиствателни съоръжения, 

изхвърляне на битови отпадъци в реката, дифузно замърсяване чрез подземните води. 

Обхватът на въздействието може да е значителен, тъй като то се 

разпространява надолу по течението на реката (за справка – цитираният по-горе 

случай през 2014 г.).  

Възможност за намаляване/предотвратяване и обратимост на 

въздействието:  

Въздействието може да бъде предотвратено чрез изпълнение на 

подходящи мерки. Въздействието е обратимо след прекратяването му и при отсъствие 

на рецидиви. 

Подземни води. 
Потенциалното отрицателно въздействие е свързано със замърсяване на 

поровите води в неоген-кватернерния хоризонт.  

Потенциални източници на въздействие 

Замърсяване на поровите води е възможно главно при нерегламентирано 

заустване на битови и стопански отпадъчни води в попивни ями вместо в 

предвидената канализация и отвеждането им до ЛПС. Друг потенциален източник на 

замърсяване на подземните води е изливането на води, замърсени с нефтопродукти 

от бензиностанции и автосервизи. 

Зони за защита на водите и водни животински видове 

Както е посочено по-горе, Подземно водно тяло с код BG1G00000NQ031 

„Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина” е потенциално уязвимо при  

замърсяване на подземните води. 

Участъкът от р. Егуля в границите на Защитена зона Плана BG0001307 по 

Директивата за местообитанията и водните животински видове могат да бъдат обект 

на потенциално отрицателно въздействие, свързано със описаното по-горе 

замърсяване на повърхностните води. Преки отрицателни въздействия върху 

Защитената зона, видовете риби и ручейния рак, предмет на опазване в нея, не се 

очакват порадиголямата отдалеченост от обхвата на анализирания ПУП.  

Освен това,както е посочено по-горе, видовете риби, предмет на опазване в 

Защитената зона не се срещат в р. Егуля/Ведена. Могат да се очакват косвени 

потенциални въздействия при възникване на по-интензивно или системно 

замърсяване на водата, което се разпространява надолу по течението на по-голямо 

разстояние. Относително най-уязвим към подобно въздействие е ручейният рак, както 

показват резултатите от извършените през 2014 г. проучвания, когато е била 

установена гибел на раци причинена от замърсяване на водата (Кънев, 2014).  
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Обект на пряко и косвено отрицателно въздействие като резултат от 

евентуално замърсяване на речната вода, е балканската (речната пъстърва), която се 

среща и в речния участък относително близо до обхвата на ПУП. 

 Почви, земни недра, минерално разнообразие. 
Предвиденото основно жилищно строителство и нова инфраструктура не 

засяга земни недра и минералното разнообразие. Засягат се 1 860 

дканископродуктивни земи от Поземления фонд ІХ и Х категория. Ще бъдат застроени 

поетапно и присъединени на части към фонд „Населени места”. 

При липса на пазарен интерес и наличие на неблагоприятна конюктура част 

от тях въпреки смененото си предназначение могат да съхранят качествата си на ниви 

или пасище, мера.Тъй като в последните години това са необработваеми земи и 

тенденцията е този им статус да се съхрани до застрояването им, може да се 

прогнозира, че е най-логично ако запустяването им продължида се превърнат 

постепенно в гори от бял бор, пряка последица от интензивно изразената вторична 

сукцесия. 

С развитието на зелената система ще се компенсира макар и в малка 

степензагубите на земи в района. 

 Биологичното разнообразие, защитени природни територии и 
зони. Зелени площи със специално предназначение. 

Предлаганите устройствени решения създават база за дейности, 

въздействащи неблагоприятно върху биологичното разнообразие не само на 

територията на комплекса, но и в близкоразположени територии. Губят се 

характеристиките на площта, устройвана с ПУП-ИПЗ, определящи нейната 

средообразуваща функция. Внасят се урбанистични елементи, воедещи до загуба на 

местообитания и екологични ниши. 

Планът не предлага устройствени решения, засягащи места с висока 

концентрация на биологично разнообразие.  

Не се засягат известни находища на редки и защитени растителни видове, 

включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие. 

В устройвана територия няма съобщения за локалитети на установените в 

Плана планина защитени растителни видове - мрачен карамфил (Dianthus ttistis), 

понтийски дремник (Epipactis pontica), снежно кокиче (Galanthus nivalis), планински 

крем(Lilium jankae) и ресничест дебелец (Sempervivum ciliosum). 

В резултат на необработката на земята са се създали условия и на част от 

терена се развива балканският ендемит планински минцзухар (Crocus veluchensis 

Herbert). 
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Видът не е защитен и е се среща масово по тревисти места и гори от 800 до 

2500 м. надм. в. в редица български планини - Стара Планина, Витоша, Западни 

гранични, Славянка, Беласица, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи.  

Общо в района на устройваната площ сме установили наличието на 186 

висши растения от 57 семейства. Всички те са широко и повсеместно разпространени 

в страната. Характерно за техните популации е, че са силно пластични и плътно 

заемат всички подходящи месторастения и реализацията на ПУП няма да повлияе 

съществено насъстоянието в ареалите им.Очакваме загуби на отделни екземпляри 

растения и на групово срещащи се видове. 

Сукцесионните процеси водят до настаняването на все повече рударални 

видове. Голяма част от тревните съобщества се преобразуват вхрастови или 

горскикомплекси,но на този етап трудно биха могли да бъдат обособени като 

самостоятелнихабитатни единици по Директива 92/43/ЕЕС. При нереализация на 

дейностите, регламентирани чрез разглеждания ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП, силно 

изразените сукцесионни процеси, свързани със самонастаняването на бял бор, ще 

доведат в бъдеще до формиране на иглолистни гори, доминирани от него. 

Предвид описаните в т. 3.5. растителни съобществаи характер на района, 

няма формирани природни местообитания, подлежащи на опазване и включени в 

Приложение №1 на Директива 92/43/ЕЕС и в Приложение №1 Закона за биологичното 

разнообразие. Реализацията на възможностите, предоставени от ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП 

ще засегне трайно бедни вторичнирастителни съобщества. 

При извършената оценка на вероятните преки, косвени и потенциални 

въздействия върху видовете животни и техните местообитания са използвани 

критерии за степен на въздействие, представени в Таблица 7.3.  

 

Таблица 7.3. Критерии за степен на въздействие върху видовете животни и 

техните местообитания. 

 

СТЕПЕН НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ОПИСАНИЕ 

Висока (4) 

Въздействие върху вид, което повлиява цялата популация и води до 

намаляване на числеността на популацията и/или промяна в нейния 

ареал, в резултат на което популацията не може да възстанови по 

естествен начин предишното си състояние в рамките на няколко 

поколения или няма никаква възможност за възстановяване. 
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Средна (3) 

Въздействие върху част от популацията, което може да доведе до 

промяна в числеността и/или намаление на ареала на едно или повече 

поколения, но това не застрашава дългосрочната стабилност на тази 

популация или на която и да е популация, зависеща от нея. Размерът и 

кумулативният характер на въздействие също са от значение.За 

снижаване на въздействието се прилагат смекчаващи и/или 

компенсиращи мерки. 

Ниска (2) 

Въздействие с ниска степен спрямо даден вид, което засяга определена 

група индивиди в рамките на дадена популация за период от време (едно 

или две поколения или по-малко), но не се отразява на други трофични 

нива или на самата популация. Въздействието може да бъде ограничено 

без прилагането на смекчаващи мерки, а само с най-добри налични 

практики и мониторинг на ключови видове. 

Незначителна (1) Неразличимо въздействие. 

 

Основните очаквани отрицателни въздействия се реализират през време на 

етап Строителство и са свързани със загуба или увреждане местообитания, 

унищожаване на индивиди, фрагментация, безпокойство и др.на сухоземни видове. 

Безгръбначни. 
Загуба на местообитания . 

Пряко отрицателно въздействие, свързано със загуба на местообитания, 

очакваме върху част от описаните видове безгръбначни, обитателите на открити и 

захрастени пространства. Сред видовете с висок природозащитен статус, установени 

или вероятни за района, подходящи местообитания в устройваната територия 

съществуват за два вида - Тигров молец на 

Джърси(Euplagiaquadripunctaria)ипеперудата Glaucopsychearion. Ще се загубят трайно 

площи, свързани с наличието на хранителни ресурси /глухарче, леска, обикновен 

риган, мащерка.../  преди всичко за гъсеницата на първия вид.  

За всички видове безгръбначни, в т.ч. и за описаните в Таблица 3.4.,  

околните терени и съхраняват оптимални и потенциални местообитания и в този 

смисъл загубата на местообитания е несъществена за състоянието на популациите им 

в Плана планина. 

Увреждане на местообитания. 
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Ще се увредят в някаква степен местообитания на безгръбначните, 

обитателите на открити и захрастени пространства, на терени, свободни от 

строителство. Възможно е увреждане в някаква степен на прилежащо и близко 

разположените водни местообитания на ручеен рак (Austropotamobius torrentium) 

ибалканско воденичарче (Cordulegaster heros), но ракът предпочита по-бавни и  

постоянно течащи води, а водното конче сенчести гористи терени за яйцеснасяне и 

живот на ларвите. 

Смъртността на индивиди. 

В най-голяма степен смъртността на индивиди ще засегне видовете с висока 

чувствителност, чиито местообитания ще бъдат унищожени. Очакваме да загинат 

основно преимагиналните стадии - неподвижни (яйце, какавида) или слабо подвижни 

(гъсеница). Смъртност на имагиналните форми ще има случаен характер. 

При водните обитатели смъртност може да се очаква при изпускане на 

замърсени води, което е малко вероятно.  

Светлинното замърсяване също може да предизвика смърт на привлечени 

от светлината отделни насекоми, но те ще представляват незначителна част от 

популациите им в планината. 

В по-големи мащаби смъртност на индивиди, увреждане или унищожаване 

на местообитания ще предизвикат пожари и инцидентни замърсявания, за 

недопускането на които ще бъдат взети мерки. 
Риби. 
Възможни са косвени, краткотрайни, инцидентни и обратими въздействия 

върху дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и потенциални местообитания за черна 

мряна(Barbus petenyi)и малка кротушка (Gobio (Romanogobio) kessleri), сходни с 

описаните върху ручеен рак. 

Влечуги и земноводни 
Увреждане, унищожаване или фрагментация на местообитания. 

Тъй като предвижданите след устройването на територията дейности не 

засягат пряко водни обекти увреждане, унищожаване или фрагментация на 

местообитания се очаква най-вече за представените в Таблица 3.5. видовете гущери и 

змии, които ще бъде изтласкани към точкови местообитания. 

Смъртност, безпокойство, прогонване на индивиди. 

Уязвимостта на влечугите и земноводните се дължи преди всичко на 

тяхната слаба подвижност. При стартиране на строителните работи се очаква голяма 

част от населяващите територията индивиди да я напуснат, но част от тях ще станат 

жертва при почистването на терените от растителната покривка, отнемането и 

депонирането на хумусния слой, изкопни работи...   
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Това ще са змии и гущери, обитателите на открити тревисти и лесистни 

пространства, както и в много малка степен мигриращи земноводни или влечуги от 

видовете, тясно свързани с водни местообитания. 

Създаването на комплекса ще предизвика трайно безпокойство и 

първоначално силно отдръпване от границите на строителните площадки. При 

експлоатацията очакваме реколонизация на част от терените с подходящи условия – 

зелени площи, зидове с цепнатини, изкуствени водни площи... 

Птици. 
Смъртност на индивиди 

Възможна е смъртност на малки или млади птици в гнезда или яйца в 

люпила  в случай че строителните работи се извършват през гнездовия период 

Загуба на гнездови местообитания и влошаване на качествата им 

Реализацията на дейностите трайно ще увреди местообитания на голям 

синигер, син синигер, лъскавоглав синигер, елов певец, черешарка, голям пъстър 

кълвач, горска зидарка, обикновена чинка, зеленика, кос, червеногръдка,сива 

овесарка, градинска овесарка, жълта овесарка, зеленогуша овесарка, голямо белогушо 

коприварче, южен славей, обитаващи на гори и захрастени територии. Най-значима 

загуба на горски местообитания се очаква в северозападния и югозападния край на 

предвиденият за застрояване терен. Отнеманите площи на горските местообитания 

като цяло са много малки и няма да повлияят осезаемо на популациите на горските 

птици. При това огромната част от засегнатите горски местообитания са млади (5 до 

10-годишни) бялборови самозалесили се площи, които не са типично местообитание за 

установените или потенциално срещащи се видове.Смекчаващ фактор е, че 

устройваният терен отвсякъде е обграден с обширни горски площи.От наземно 

гнездящите видове загуба на гнездово местообитание ще има само за чучулигите. 

Загуба на хранителни местообитания и влошаване на качествата им 

За много видове откритите местообитания (ливади, пасища) представляват 

важно хранително местообитание. Вероятно откритите местообитания се ползват за 

хранене и от много транзитни мигранти и зимуващи птици – щъркели, блатари, 

мишелови, пчелояди и др.  

В рамките на предложения ПУП-ИПЗ не са установени важни хранителни 

ресурси (колонии на лалугери, полевки, обилие на земноводни, влечуги или 

безгръбначни животни), които да предполагат струпване на хищни птици или други 

видове, хранещи се с тях. На изследваната територия са установени двойки на 

обикновен мишелов (Buteobuteo) и гарван гробар(Corvuscorax), който се хранят 

редовно в откритите площи и за които ще е налице загуба на ресурси.  
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При реализацията на комплекса „Плана Хайтс” ще се появят нови ресурсни 

възможности в резултат на развитието на популациите на синантропни видове гризачи 

и някои видове насекоми, което ще предизвика появата на нови видове птици – 

кукумявка, чухал... 

Формиращите се горските местообитания ще бъдат трайно увредени, но те 

имат голяма площ в района, която предоставя необходимите алтернативи за хранене 

на горските птици. 

За откритите терени, пасища, ливади и храстови местообитания, 

предвидени за застрояване се очаква дългосрочно, слабо влияние, необратимо по 

време на строителството, частично обратимо по време на експлоатация с оценка 2 по 

степен на значимост.  

Фрагментация на местообитания, засягане на биокоридори. 

Очакваната фрагментация ще е незначителна и няма да предизвика 

значими отрицателни въздействия върху популациите на видовете. Не се очаква 

прекъсване на миграцията по биокоридори за птиците.  

Безпокойство 

Безпокойството е сред основните фактори за напускане на гнезда. 

Човешкото присъствие в близост до гнезда на такива видове дори и за няколко минути 

може да бъде фатално за гнездовия успех на двойката.  

Това е така, защото вранови птици или други хищници могат да ликвидират 

мътилото само в рамките на 2-3 минути. По-дългият престой на мътещите птици извън 

гнездата по правило води до проваляне на гнезденето заради измръзване или 

претопляне на яйцата. 

Безпокойството е най-малко изразен лимитиращ фактор при някои по-

обикновени видове врабчоподобни птици, кълвачи и сови, както и при синантропните 

видове птици. Голяма част от установените птици проявяват висока адаптивност и 

живеят в значително антропогенизирани територии, включително в паркове и градски 

части. Върху тях  безпокойството ще бъде фактор основно по време на 

строителството, след което те ще обитават безпроблемно урбанизираните територии. 

В рамките на строителната площадка и в радиус от 200-300 м от нея 

очкваме дългосрочно, обратимо и умерено, поносимо влияние по степен на 

дзначимост (3). 

Основното въздействие по време на експлоатацията на комплекса е 

безпокойство, изразено във всички характерни аспекти на урбанизацията на една 

територия, което ще млияе в различна степен за различните видове. По-адаптивните 

ще се приспособят и ще продължат да обитават територията (синигери, 

червеногръдка, кълвачи, кос, чинка и др.).  
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Други, като лещарка, гарван гробар, мишеловще се отдалечат в съседни 

територии на допустимо за тях разстояние. От друга страна урбанизацията на 

територията ще доведе до създаване на условия за появата на несъществуващи към 

момента, предимно синантропни видове, като лястовици, врабчета, кукумявка, 

забулена сова и др. То ще бъде дългосрочно, постоянно и необратимо. 

Бозайници. 
Най-силно въздействие може да се очаква върху тясно специализираните по 

отношение на типа на местообитанието видове, тези с големи индивидуални участъци 

и чувствителните към антропогенно присъствие. Предвид местообитанията, които ще 

бъдат засегнати, това са обитатели лесистни и тревисти местообитания - 

обикновеният сънливец (Glis glis), лешников сънливец (Muscardinus avellanarius), 

горски сънливец (Dryomys nitedula), дива котка (Felis silvestris), пъстър пор (Vormela 

peregusna), видра (Lutralutra), мечка (Ursusarctos) и вълк (Canislupus). 

Смъртност на индивиди. Уязвими в най-висока степен са дребните видове и 

особено тези, които се придържат към по-открити местообитания-  къртица (Talpa 

europaea),белозъбо сляпо куче (Nannospalax leucodon), представители на 

семействатаземеровки (Soricidae), мишки (Muridae) и полевки (Arvicolidae). Поради 

тяхната голяма численост и широко разпространение в страната се очаква 

въздействието при тази инцидентна смъртност да бъде от ниско до незначително. 

Има вероятност от инцидентно загиване на малки на таралеж (Erinaceus 

concolor), заек (Lepus europaeus), черен пор (Mustela putorius)и невестулка (Mustela 

nivali). .. Очакваната степен на въздействие при тези видове е ниска – 2 

Степента на унищожаване на индивиди в етапСтроителство се оценява със 

слабо краткосрочно и обратимо отрицателно въздействие (степен 2).  

Увреждане или унищожаване на местообитания 

Увреждането или унищожаването на растителността трайно ще увредят 

местообитанията на едрите тревопасни видове, ще причинят дълготрайното им 

прогонване от района поради липса на хранителна база, което ще доведе до 

увреждане тези на хищниците също по отношение на хранителната база. 

Ще се унищожи или увреди хранителна база и местообитания и на гризачите 

и насекомоядните видове, а оттам и за малките хищници - пъстър и черен пор, белка, 

невестулка, лисица и язовец. Строителните дейности ще предизвикат утъпкване на 

почвата, а на участъците с наклон и ерозия.  

Премахването на дървесна растителност засяга популациите на обикновен 

сънливец, лешников сънливец, горскисънливец, катерица, белка... Ще бъдат 

унищожени част от пригодните местообитания на поровете. 
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Очакваната степен на въздействие е средна – 3,но при прилагане на 

смекчаващите мерки няма да застраши дългосрочната стабилност на популациите им. 

Фрагментация на местообитанията, засягане на биокоридори. 

Може да се очаква ефект на фрагментация, но в ниска степен (2), при тясно 

специализираните с горските местообитания цитирани по-горе видове. При дивата 

котка (Felis silvestris), очакваме тя да бъде в незначителна степен (1), тъй като в 

околните площи се запазват достатъчно широки участъци с пригодни местообитания. 

Затрудняват се  миграционните пътища на вълк (Canislupus), кафява мечка 

(Ursusarctos)и пъстър пор (Vormelaperegusna) - очакваната степен на въздействие  – 3 

(средна). 

Евентуалното изграждане на нови пътища за обслужване на комплекса 

също ще предизвика ефект на фрагментация.  

Степента на фрагментиране на местообитания се оценява като дългосрочно 

и необратимо отрицателно въздействие, но поради сравнително малката площ на 

жилищната територия (под 2 км2) и запазването на коридори с естествени 

местообитания около нея отрицателното въздействие по този параметър е с ниска 

степен – 2 

Нарушаване качеството на хранителните местообитания и хранителната 

база. 

На база анализираните по-горе последици от изграждането и 

ексрлоатацията на комплекса очакваната степен на въздействие е ниска –2. 

Безпокойство, прогонване на индивиди. 

Безпокойство и трайно прогонване на индивиди от всички видове бозайници 

ще се наблюдава и през двата етапа като те ще се отдръпнат в радиус поне един км 

около строителната площадка.Ще се предизвика от завишени нива на шум, вибрации, 

светлинно замърсяване ...Очакваната степен на въздействие е ниска – 2 до средна – 3. 

Навлизане на синантропни, неместни или чужди видове;хибридизация с 

домашни форми. Съществува опасност от хибридизация както между домашната и 

дивата котка, както и между вълка и домашното куче.  

Очакваната степен на въздействие е средна – 3. 

Синантропизация на местната бозайна фауна 

Склонни към синантропизация са таралежи, сънливци, невестулка, белка, 

язовец, лисица, черен пор, сърна, дива свиня... Особено негативен би бил ефектът 

върху кафява мечка и вълк. При образуването на нерегламентирани сметища и 

осигуряване на достъп до органични отпадъци в незащитени контейнери за смет 

мечките са склонни да губят страх от хората и да набавят леснодостъпна храна с 

последствие възникване на инциденти с хора..  
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При вълците привикване се предизвиква високата плътност на плъхове, 

кучета и котки. Очакваната степен на въздействие е средна – 3. 

Поради способността за летене, голямата подвижност и нощния начин на 

живот на прилепите вероятността за загиване при строителните дейности е 

минимална. Няма да бъдат засегнати размножителни местообитания на 

пещеролюбивите видове, защото на изследваната територия не са открити техни 

убежища - южен подковонос (Rhinolophus euryale), подковонос на Мехели (Rhinolophus 

mehelyi), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), голям нощник (Myotis 

myotis), остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii) и 

пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii). Минимално уязвими могат да се окажат 

видовете, обитаващи хралупи, цепки в стволовете и пространства под коратав дървета 

– широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), бехщайнов нощник (Myotis bechsteinii), 

воден нощник (Myotis daubentonii), ръждив вечерник (Nyctalus noctula), малък вечерник 

(Nyctalus leisleri), натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii), кафяво прилепче (Pipistrellus 

pipistrellus) и малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus). Тъй като на територията, 

устройвана с ПУП-ИПЗ, няма стари гори, очакваното въздействие на този фактор е 

ниско.Засягат се хранителни местообитания като открити и захрастени площи, 

окрайнини на гори, но групата е силно пластична към малки по площ увреждания . 

Евентуалните „ползватели” на територията” ще се насочат към съседни територии с 

авлалогични качествна.  Чувствителността на групата към увреждане на 

местообитания ще  е дългосрочна, ниска, продължителна и умерена като степен на 

значимост. 

Елементи на националната екологична мрежа. 
Запазват се площта и границите на елементите на националната екологична 

мрежа. Не се очакват преки въздействия, а косвените са слабо изразени. 

Не се очаква значимо отрицателно въздействие върху най-близката 

защитена зона – „Плана” (BG0001307) при прилагане на предложените в Доклада на 

оценка на съвместимостта смекчаващи мерки. 

 Ландшафт. 
Ландшафтите непрекъснато еволюират дори и при устойчиви условия, 

поради непрекъсващите взаимодействия на компонентите (саморазвитие на 

ландшафтите). Поземлените имоти, предмет на плана, са с предназначение - 

земеделска земя, начин на трайно ползване нива и пасище, мера. Граничните имоти 

са частна, общинска и държавна собственост. Внимателното използване на 

възможностите на ландшафта за обитаване и правилното му развитие могат 

съществено да допринесат за максимално опазване на природния ландшафт и 

просперитет на общината. 
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При изпълнението на бъдещият проект ще се увеличи присъствието на хора, 

използващи комплекса и това ще натовари допълнително територията с човешко 

присъствие, което неминуемо ще доведе до макар и минимални промени в 

екологичното състояние на средата, а от там и до значителни промени в локалния 

ландшафт. 

Представеният за екологична оценка План отчита екологичните особености 

на района, като отговаря на следните изисквания, заложени в Европейскта конвенция 

за ландшафта: 

1. Реализиране на инвестиции, свързани с повишаване качеството на живот, 

чрез конкурентна икономика и привлекателна околна среда; 

2. Възможно най-рационално ползване на площите на отредените имоти; 

3. Опазване на съседните терени, предвид високата им екологична ценност; 

4. Спазване на заложените параметри на застрояване,с цел максимално 

опазване на ландшафта; 

5. Ландшафтно оформяне на жилищната зона, с цел приобщаването й към 

околната среда 

 Отпадъци. 
Комплексът ще функционира целогодищно, като за целта ще бъде 

изградена необходимата обслужваща инфраструктура. Не се предвижда изграждането 

на производствени обекти, бензиностанции и други пунктове за петролни продукти, 

поради което не се очаква генериране на производствени отпадъци. 

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 

неблагоприятните последствия от осъществяването на плана върху околната среда 

Възложителятпредвижда: 

- поетапно изграждане на жилищните сгради, с оглед локализиране и 

минимизиране на въздействието върху компонентите на околната среда в процеса на 

строителство; 

- организиране на разделно събиране на битовите отпадъци, отделяни в 

жизнената дейност на обитателите; 

- специализирано озеленяване на прилежащите територии с характерни за 

района видове, с цел хармоничното вписване на сградите в природната среда. 

Етап строителство 

Опазванетона екологичната обстановка изисква ефективното управление на 

отпадъците, включващо подобряване на инфраструктурата в района и дейностите 

свързани с отпадъците.  

Преди започването на каквито и да е строителни дейности първото 

задължително действие е отнемането и съхраняването на хумусния слой. 



ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
 
 

 103 / 134

Депонираните по изискванията количества хумусще бъдат използвани за успешно 

изпълнение на биологическа рекултивация, както и запредвижданите зелени площи за 

отдих и спорт и приландшафтното оформяне на целия жилищен комплекс.  

И през двата етапа на реализация на комплекса ще бъдат провеждани 

изкопни работи. 

Строителните работи ще започнат с изграждането на техническата 

инфраструктура - система за водоснабдяване и отводняване, транспортно-

комуникационната система до комплекса и всички главни и второстепенни пътища на 

територията му, както и електрозахранванетона целия комплекс, което ще продължи и 

през двата етапа. 

Изкопаните земни маси ще се депонират на временно депо, което е 

натериторията на комплекса и ще се използва до цялостното реализиране на 

инвестиционното предложение. Депонираните по изискванията маси ще бъдат 

използвани за реализирането на техническа рекултивация при оформяне на 

нарушените терени и създаване на условия за успешно изпълнение на последващата 

биологическа рекултивация.  

След приключване на всички строителни дейности излишните обеми 

изкопани земни маси да бъдат използвани съгласувано с община Самоков за други 

обекти. Депата за хумус и изкопани земни маси периодично ще бъдат оросявани, за да 

не седопуска неорганизирано разпрашаване. 

По време на изграждането на комплекса ще се получат известно количество 

строителни отпадъци, за които няма реална информация за количеството и състава им. 

Част от тези отпадъци могат да бъдат използвани при рекултивацията, а останалата 

част да бъдат изнесени по указание на Кмета на община Самоков.В общината не е 

изградена площадка за събиране и оползотворяване на строителни отпадъци. В 

съвременното строителство са наложени вече практики, изцяло отговарящи на 

изискванията на Европейското  законодателство, транспонирани чрез Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, приета с ПМС 277от 05.11.12, ДВ, бр.89/12г, в сила от 13.11.12 г. Съгласно 

изискванията на Наредбата в етапа на изграждане  е необходимо изготвянето на План 

за управлението им и на база прогнозираните и генерирани в последствие количества  

те ще се обезвреждат, преработват и оползотворяват чрез влагането им като настилка 

на пътища и подходи за достъп, при техническата рекултивация и т.н. , което и от 

икономическа и от екологична гледна точка е много по-удачен вариант от 

депонирането. Само в крайна необходимост строителни отпадъци могат да бъдат 

извозени до определено от Кмета на община Самоков, съгласно изискванията на ЗУО, 

място.  
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Препоръчително е да се предвидят възможни терени за екологична 

инфраструктура и/или терени за третиране на отпадъци, в това число: 

 Площадка за събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от извършваните строителни дейностина територията на 

комплекса. С влизането в сила на Наредбата за управление на строителните отпадъци 

и за влагане на рециклирани строителни материали ( приета с ПМС 277от 05.11.12, 

ДВ, бр.89/12г, в сила от 13.11.12г.) генерираните строителни отпадъци трябва да 

сеобезвреждат, преработват и оползотворяват чрез влагането им като настилка на 

временни пътища и подходи за достъп, предаване за ползване от общинските 

администрации и/или кметства; 

 Площадка за събиране и временно съхраняване на генерираните опасни 

отпадъци до предаването им на лицензирани фирми,съгласно чл.35 от ЗУО. Опасни 

отпадъци са тези, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото 

здраве и околната среда. 

Тези отпадъци ще се генерират от ремонта на обслужващата строителна 

техника: 

- излезли от употреба гуми с код 16 01 03; 

- спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11* с код 16 01 12. 

При сервизирането на строителната техника, може да се очакват и следните 

опасни отпадъци:  

- синтетични хидравлични масла – 13 01 11*;  

- други хидравлични масла – 13 01 13*; 

- нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа – 13 02 05*; 

- други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки – 13 02 08*; 

- опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества – 15 01 10*;  

- абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с опасни вещества – 15 02 02*;  

- маслени филтри – 16 01 07*;  

- спирачни течности – 16 01 13*;  

- антифризни течности, съдържащи опасни вещества – 16 01 14*;  

- оловни акумулаторни батерии – 16 06 01*; 

- флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак с код 20 01 21*  

При извършване на строителните работи е необходимо да се спазват всички 

актуални изисквания на нормативната уредба в областта на отпадъците.  
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Тези отпадъци трябва да се събират разделно в подходящи съдове и 

съхраняват в закрит склад за опасни отпадъци, организиран на площадката при 

спазване наизискванията, посочени в чл.8, чл.14 и т. 2.1.12 от Приложение №2 към 

чл.12 от Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци ПМС №53/19.03.1999 г. (ДВ, бр.29/1999 г.) до предаването им на 

физически или юридически лица, които са регистрирани като търговци по Търговския 

закон или по националното законодателство, притежаващи Разрешение, издадено по 

реда на чл. 35 от ЗУО или Комплексно разрешително. 

Етап експлоатация на комплекса. 

Препоръчително е изградените площадки да се поддържат и при 

експлоатацията на комплекса за събиране, оползотворяване и обезвреждане на 

генерираните отпадъци от жизнената дейност на живущите, а именно:  

 Площадка за събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, образувани 

от домакинствата на територията на комплекса. С влизането в сила на Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали (приета с ПМС 277от 05.11.12, ДВ, бр.89/12г, в сила от 13.11.12г.) 

генерираните строителни отпадъци трябва да сеобезвреждат, преработват и 

оползотворяват чрез влагането им като настилка на временни пътища и подходи за 

достъп, предаване за ползване от общинските администрации и/или кметства; 

 Площадка за събиране и временно съхраняване на генерираните опасни 

отпадъци от бита до предаването им на лицензирани фирми, съгласно чл.35 от ЗУО. 

Опасни отпадъци са тези, чийто състав, количество и свойства създават риск за 

човешкото здраве и околната среда; 

 Допълнително бихме препоръчалида бъде организирана и площадка за 

разделното събиране, съхраняване и третиране на биоразградими и зелени отпадъци. 

По време на строителството и при експлоатацията ще се генерират и 

смесени битови отпадъци (код 20 03 01) от жизнената дейностна работниците и 

обитаващите комплекса. Прогнозата за очакваните количества отпадъци, които ще 

бъдат образувани на територията на жилищен комплекс „ПЛАНА ХАЙТС»е изготвена 

на база прогноза за динамиката на населението.  

За прогнозиране на количествата използваме средногодишната норма на 

образуване на битови отпадъци за страната - 270 кг/ж/г.  

На територията на жилищния комплекс трябва да бъде организирано 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване и озеленяване, след сключване на договор с фирма, 

лицензирана да извършва такива дейности.  
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Генерираните твърди битови отпадъци може да се извозват за депониране 

на регионално депо Самоков след разрешение на Кмета на общината. На територията 

на жилищния комплекс на този етап не се предвижда изграждане на инсталация за 

предварително третиране на отпадъци преди депониране, както и въвеждане на 

система за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци и площадка за 

компостиране. 

Дейностите, свързани с утайките от локалните пречиствателни станции за 

отпадъчни ще води, ще бъдат разгледани в частта „ВиК” на етап технически проект.  В 

съвременната практика депонирането на утайки е възможно най-неприемливия начин 

за тяхното третиране. Ще се приложи някой от определените като най-добри методи за 

оползотворяване на утайките - за производство на компост,  органичен субстрат или 

при подходящо смесване с други хранителни вещества за производство на биотор, 

технологични решения за ко-генерация на биогаз, електро и/или топлоенергия, 

резултат от съвместна анаеробна ферментация на утайки от ПСОВ и всякакъв вид 

друга отпадна органична маса от комплекса. Изборът на съответния начин на 

третиране се определя от количеството на утайките, което е пряко свързано с етапа на 

развитие на комплекса. 

Наличието на достатъчна и надеждна информация за отпадъците е от 

съществено значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за 

осъществяване на ефективно планиране и контрол на дейностите по управление им. 

Системата за сметосъбиране и почистване на обществените места е в пряка 

зависимост от използваната специализирана техника и съдове за битови отпадъци. 

Организацията на работа може да бъде значително подобрена чрез ефективно 

планиране на тази дейност (в т.ч. на използваната техника и съоръжения) и 

разходване на средствата, предоставени от общината за нея. По този начин ще бъде 

намалено влиянието на фактор „Отпадъци“ върху компонентите на околната среда и 

ще намали риска за човешкото здраве. 

 Културно - историческо наследство. 
На територията, предмет на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП и в близост до нея липсват 

регистрирани недвижими културни ценности изащитени територии за опазване на 

културно-историческото наследство. Избраният вариант на устройство не предполага 

негативни въздействия върху тях и отразявасъвременните политики в това отношение.  

 Човешко здраве. Въздействия върху зони или обекти със 
специфичен хигиено-охранителен статус в обхвата на плана. 

От представенитеПУП-ИПЗ и ПУП-ПП и извършеният до момента анализ на 

въздействията ясно личи, че бъдещият жилищен комплекс «ПЛАНА ХАЙТС» не 

променя степента на очаквания здравен риск върху населението. 
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Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като 

чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма 

да се наложи спазването на определени задължителни норми, изисквания или 

налагане на ограничения.  

Около територията на комплексаи в близост до нея няма други обекти, които 

са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни 

течения или други водни обекти. 

Заложените в плана показатели отговарят на поставените цел и подцели за 

опазване на околната среда, което пряко ще рефлектира и в областта на условията и 

показателите, характеризиращи общественото здраве.  

Обща оценка на въздействията. 
В изложението до момента представихме в детайли, в рамките на 

възможното и достатъчната необходимост и целесъобраност, настоящата ситуация, 

свързана с компонентите и факторите, влияещи върху качеството на околната среда в 

рамките на представения ни ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП, както и с очертаните преспективи в 

резултат на новото устойство на територията. 

Налага се обща оценка, че в своята цялостност,  Панът ще окаже трайни във 

времето, преки и косвени, краткотрайни и дълготрайни, постоянни 

отрицателнивъздействие върхуоколната среда в района, до голяма степен необратими 

за застроената територия. 

Окончателната обща оценка на въздействията представяме в табличен вид: 

Таблица 7.4. Обща оценка на въздействията. 
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пов.води да няма няма няма да няма да няма Да да ниска 
под.води да няма няма няма да няма да няма няма няма ниска 
земни недра няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 
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почви да да няма няма да няма да няма няма да висока 
БР да да да няма да няма да няма няма да средна 
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отпадъци няма да да няма да да да няма няма да средна 
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8. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И 
ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА. 

Конкретните мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяване на плана върху 

околната среда представяме в табличен вид / Таблица 8.1. / по компоненти и фактори 

на околната среда:  

Предложеният План за изпълнение на мерките е разработен по компоненти 

и фактори на околната среда, предвидени да предотвратят, намалят или, където е 

възможно, да прекратят значителните отрицателни въздействия върху околната среда. 

Те са свързани с трите фази от развитие на жилищния комплекс - проектиране; 

строителство ифункциониране. 

Таблица 8.1. План за изпълнение на мерките, предвидени да предотвратят, 

намалят или, където е възможно, да прекратят значителните отрицателни въздействия 

върху околната среда. 
Компонент / 
фактор 

Мерки Ефекти 

Атмосферен 
въздух 

Да се разработи План за организация на 

строителството, съдържащ транспортна схема.  

 

 

 

 

 

 

Ограничаване на 

вредните емисии 

в атмосферата и 

свеждане до 

минимум 

негативното 

влияние върху 

атмосферния 

въздух в района. 

Строителната и транспортна техника да се 

поддържат в изправност. 

Предвидената техника и транспортни средства 

трябва да покриват изискванията на Наредба № 

10/2004(ДВ,бр. 11/2004) – мерки за намаление на 

газообразни и прахови замърсители от 

двигателите с вътрешно горене, инсталирани на 

извънпътни и строителни машини. 

Да не се допуска претоварване на транспортните 

средства със земни маси и баластра. 

Работният режим на строителни и транспортни 

машини да не допуска работа на празен ход на 

двигателите. 

Използване на оросителна инсталация за 

намаляване на прахоотделянето при съответните 

операции (товаро-разтоварни, изкопни, насипни и 

др.). 
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Складовите площи за насипни строителни 

материали и строителни отпадъципри сухо и 

ветровито време да бъдат оросявани, а 

непосредствено след приключване на 

строителните работи, да бъдат почистени 

(рекултивирани). 

При транспорт на земни маси, строителни 

материали, строителни отпадъци и др. 

прахообразни материали транспортните средства 

да са покрити. 

Редовно почистване и поддържане на пътните 

настилки и откритите площи чисти от прах през 

сухите месеци. 

Повърхностни 
и подземни 
води 

Предвидената в проекта ПУП-ИПЗ 

водоснабдителна и канализационна мрежа да 

бъде изградена съобразно законовите изисквания. 

Постигане целите 

заповърхностни и 

подземни води., 

предотвратяване 

на замърсяването 

им. 

Осигуряване на 

необходимото 

количество 

питейна вода с 

подходящи 

качества. 

Изпълнение в рамките на нивото на компетентност 

на предвидените в ПУРБ мерки за постигане 

целите за водните тела врайона. 

С проектирането и изграждането насгради и 

инфраструктурни елементи да не се създават 

предпоставки за въздействие върху водните тела 

в района, извън рамките на позволеното от закона. 

Да не се допуска по време на строителството на 

обектите в обхвата на ПУП депониране на земни 

маси и изхвърляне на строителни отпадъци в 

речни корита и/или сухи дерета, както и в 

непосредствена близост до тях; 

Да не се допуска изграждане и/или използване на 

къщи и други обекти без канализация, заустена в 

локално пречиствателносъоръжение; 

Да не се допуска изливане на непречистени води 

от къщи, стопански и други обекти директно в 

реката или в сухи дерета; 

Да се осигури постоянен контрол върху качеството 

на пречистените отпадъчни води. 
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Да не се допуска изграждане на бензиностанции и 

автосервизи без осигурени обеми за събиране на 

отпадъчни нефтопродукти и замърсени води. 

Да се поддържа чистотата на уличната мрежа за 

предотвратяване на попадане на замърсители в 

реката чрез канализацията за дъждовни води. 

Да се контролира (при необходимост - ограничава) 

количеството на използвани пестициди в 

парковите зони. 

При необходимост да се осигури водоем-приемник 

за дъждовните води с възможност за тяхното 

използване за технически цели. 

При възможност да се изгради изкуствена влажна 

зона за допречистване на пречистените отпадъчни 

води. 

Изготвеният Авариен план за действия при 

извънредни ситуации да се съобрази с 

картираните наводняеми зони съгласно ПУРН на 

речните басейни. 

Почви Да не се допуска формирането на 

нерегламентирани сметища при изграждането и 

експлоатацията на комплекса. 

Опазване на 

почвите и 

редуциране 

необоснованите 

загуби на земя 
Провеждане на геоложки и хидрогеоложки 

проучвания в прилежащите на деретатазони с риск 

за срутвания и евентуални свлачища. 

Ограничено, в рамките на добрите земеделски 

практики, ползване на минерални торове, 

хербициди, пестициди, инсектициди. 

При стоителството хумусния пласт да се отдели, 

депонира и използва по изискв. на Наредба № 26. 

Да не се допуска обособяването на временни 

пътища, депа за строителни материали или 

отпадъци, лагеруване на строителна и 

транспортна техника извън границите, определени 

с ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП, с изключение на вече 

съществуващите пътища. 
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Биологично 
разнообразие 

При изготвяне на техническите проекти да се 

предвидят решения за осигуряване и 

пълноценното функциониране на локалните 

биокоридорни връзки съобразно Доклада за 

Оценка за Съвместимост. 

Опазване и 

осигуряване 

развитието на 

местообитанията, 

структурата и 

динамиката на 

популациите на 

видовете в 

района.Опазване 

на елементите на 

националната 

екологична 

мрежа. 

След изготвяне и реализация на проектите за 

озеленяване, поддържането иразвитиетона 

зелената система в комплекса да е на база 

паспортизирани елементи и съвременен  

ландшафтно-таксационен анализ и оценка. 

При проектиране и изпълнение на 

инфраструктурните обекти да не се допускат 

отклонения от трасетата по предложения ПУП-ПП. 

При изграждането на инфраструктурните обекти 

извън територията на комплекса да не се допуска 

пряко отрицателно въздействие върху природни 

местообитания или местообитания и популации на 

видовете, тяхното фрагментиране или нарушения 

на бикоридорни връзки. 

При изготвянето на техническите проекти и 

тяхната реализация да се осигури недопускането 

на въздействия върху върху река Егуля и малките 

потоци в прилежащите площи с оглед осигуряване 

на биокоридорните им функции, развитието на 

крайбрежни природни местообитания и 

местообитания на видовете. 

При изграждането на елементи от напоителната 

система и водовземни съоръжения от 

повърхностни водни тела да не се допуска 

възпрепятстване на миграционните коридори на 

хидробионтите или увреждащи крайречната 

флора и фауна. 

Да се възпрепятства навлизането на диви животни 

на строителната площадка чрез проектиранеи 

изпълнението на подходяща за целта ограда. 
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Провеждане на редовна инвентаризация на 

строителните площадки преди започване на 

дейността за наличие на бавноподвижни животни 

и преместването на намерените екземпляри в 

други подходящи за тях територии. 

Да се проектират и поставят на подходящи места 

информационни табели за представяне на 

информация за биоразнообразието в района, в т.ч. 

и целите и предмета на опазване на защитена 

зона „Плана”. 

Да се провежда периодичен инструктаж на 

строителните работници за режима на дейности в 

защитена зона „Плана”, опазването на елементите 

на биологичното разообразие в района и 

необходимите действия, които трябва да се 

предприемат при намиране на бедстващи 

животни. 

Да не се допуска отрицателно въздействие върху 

състоянието на околните терени, вкл. тези, 

разположени между пътя маркиращ 

североизточната граница на устройваната 

територия и границите на защитена зона „Плана“ 

(BG0001307) с оглед съхраняване на буферните 

им функции. 

Въздушните електропроводи да бъдат 

обезопасенис изолатори и репелетни съоръжения 

срещу птици. 

В системата за разделно събиране на отпадъци да 

сеизползватконтейнери със заключващ механизъм 

срещу диви животни. 

При проектирането и изграждането на комплекса 

максимално да се съхрани естествеността на 

типичните елементи на ландшафта ида се 

възстановят максимално бързо евентуално 

нарушени съседни територии. 
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Ландшафт Местата за паркиране, където е възможно и 

удачно, да се проектират и изпълняват като 

„зелени паркинги“ с елементи на тревна фуга. 

Ландшафтно 

вписване и 

приобщаване на 

жилищен 

комплекс"Плана 

Хайтс" в околния 

ландшафт 

Да се предприемат необходимите действия за 

недопускане рудерализация на околните терени. 

Екзотии други неместни видове да се използват в 

близост до архитектурните елементи и сградите. 

За детските площадки и кътове да се ползват 

преимуществено естествени материали от пясък, 

дървесина и стърготини. 

Озеленяването по границите на комплекса да се 

направи от групово разположени ландшафтни 

групи, съставени от характерни за района дървета 

и храсти, без инвазивни видове. 

За тревните площи да се използват смески, от 

местни видове с цел постигане на по-устойчиво 

тревно покритие. 

Адекватно оформление на сервитутните ивици 

около новите комуникационно-транспортни 

артерии за тяхното ландшафтно вписване. 

Отпадъци Строителните и монтажни работи да се извършват 

след одобрение на представен от възложителя на 

строителството план за управление на строителни 

отпадъци в обхват и съдържание, определени с 

Наредбата за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали 

Подобряване на 

организацията и 

системата за 

събиране и 

третиране на 

отпадъци и 

опазване на 

околната среда Да се определи терен за изграждане на площадка 

за събирането, оползотворяването и 

обезвреждането на строителни отпадъци от 

извършваните строителни дейностина 

територията на комплекса. 

Да се определи терен за площадка за събиране и 

временно съхраняване на генерираните опасни 

отпадъци от бита до предаването им на 

лицензирани фирми,съгласно чл.35 от ЗУО. 
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Да се обособи площадка за разделното събиране, 

съхраняване и третиране на биоразградими 

отпадъци. 

Организиране на сметосъбирането, 

сметоизвозването и поддържането на чистотата 

на териториите за обществено ползване от 

специализирана фирма, лицензирана да извършва 

такива дейности. 

Осигуряване обучение и информация на 

работещите по време на строителството във 

връзка с опасностите, дейностите и процедурите, 

свързани с управление на отпадъците. 

Културно-
историческо 
наследство 

При случай на откриване на обекти с характер на 

находка, дейността да се прекратява и незабавно 

да се уведомяват община Самоков и РИМза 

експертиза. 

Опазване на 

обектите на КИН 

Рискови 
енергийни 
източници 

Проектирането и изграждането на комплекса да се 

съобрази с оценката на източниците на 

електромагнитни лъчения (електропроводи, 

трансформатори, радари, базови станции, ТВ и 

радиопредаватели). 

Предотвратяване 

риска от 

въздействие на 

нейонизиращи 

лъчения. 

Здравно-
хигиенни  
условия 

Гарантиране качества на питейната вода. 

Наблюдение и контрол на индикаторите, данните 

за експозицията на вредности на околната среда 

ина здравните показатели. 

Осигуряване на 

здравно-

хигиенните 

условия на 

средатаи 

намаляване на 

здравния риск за 

населението 

 Техническите проекти за жилищни сгради, 

обществени сгради и инфраструктурни обекти да 

бъдат съобразени с предписаните в Доклада за 

Съвместимост и Доклада за Екологична Оценка 

мерки за управление на околната среда. 

Опазване 

компонентите на 

околната среда. 
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9. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ, МЕТОДИ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА И ТРУДНОСТИ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ. 

Оценката на алтернативите е на база извършената оценка на обхвата, 

степента на въздействията и възможностите за прилагане на мерки за 

предотвратяване, ограничаване или компенсиране на въздействията.  

Избран е вариант с най-малко отрицателни въздействия и с повече, 

доколкото е възможно,положителни. В процеса на разработката бяха разгледани, 

оценени и предложенивариантиза постигане на устройство, предполагащо   

устойчивопоследващо развитие на територията със създаване на качествена жизена 

среда.  

9.1. Разгледани алтернативи 
Алтернатива 1 – Балансирано развитие. Това е предложеният в 

анотацията вариант с приложен баланс на територията, при който устройственото 

проектиране е насочено към постигане на оптимални резултати – изграждане 

насъвременен и модерен жилищен комплекс. Ще се предвидят възможности за зелена 

система благоприятстваща реализацията локални биокоридорни връзки и, 

създаването на здравословна среда за обитаване, адекватна на съвременните 

изисквания. 

Алтернатива 2 – Максимално развитие.Тя беше свързанас теоретично 

заложени максимални показатели на застрояване,оказали се неудачни за реализиране 

на поставените цели.. 

Алтернатива 3 - Нулева алтернатива.При „нулевата алтернатива” биха се 

запазили съществуващите теренни дадености. Ще продължи бурното развитие на 

сукцесионните процеси, водещи до формирането на храстови и горски комплекси. 

Препоръчваме реализирането на предложения вариант на ПУП-ИПЗ и 
ПТУП-ПП за балансирано устройствои развитие на територията с направени 
препоръки. 

В предоставената ни информация от Възложителя са предложени 3 

варианта на транспортни връзки стериторията, обект на устройство. Първи вариант е 

чрез съществуващия път София- Железница – Плана, втори е чрез изграждане на нов 

път от село Горни Окол и трети вариант е нов подход от селоАлино. Алтернативите за 

транспортен достъп до обекта са представени в Приложение № 9.  

Алтернатива 1 предвижда разширение и укрепване на съществуващия път 

от София през Железница до Плана. Дължината на пътната връзка е около 34 км, 

която достига и до и Сателитната станция. За свързване с жилищен комплекс „Плана 

Хайтс"е необходимо изграждане на отклонение от около 300 м. асфалтов път, който 

ще бъде изграден върху съществуващ местен път по северната му граница.  
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Алтернатива 2 предвижда изграждане на 8 км транспортна връзка от село 

Горни Окол до най-източната част на жилищен комплекс „Плана Хайтс". Траекторията 

на пътя следва изцяло съществуващ полски/горски път. 

Алтернатива 3 включва изграждане на транспортна връзка от село Алино до 

най-южната част на жилищен комплекс „Плана Хайтс"с дължина над 6 км. За 

реализирането на тази алтернатива се следва графиката на съществуващи местни 

пътища, преминаващи от най-южните склонове на Плана на север към комплекса. 

Очакваното въздействие от реализирането на Алтернатива 1 е свързано с 

изграждане на 0,3 км пътна връзка до жилищен комплекс „Плана Хайтс", предвиден в 

ПУП – ПП.  

Потенциалните въздействия следват описаните и оценени въздействия. Не 

се очаква значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, 

видовете и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, при реализиране на 

този вариант. 

9.2. Мотиви за избор на алтернатива. 
Екологичната оценка е изготвена в съответствие с разпоредбите на Глава 

Шеста на Закона за опзване на околната среда иНаредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. Постигнато е интегриране 

на екологичната оценка с процеса на планиране, разработване и одобряване на плана 

по Закона за устройство на територията. 

Обхваща, както процеса на техническо предвиждане, така и консултиране с 

компетентните и отговорни органи по опазване на околната среда, други ведомства, 

заинтересовани страни и обществеността. Приложени са следните методически 
принципи: 

 Принцип на териториалност, съгласно който степента на усвояване на 

територията определя характера на съществуването и развитието й; 
 Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като 

част от единна система, независимо от водещата или подчинената му роля; 
 Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната 

среда са предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране, 

строителство и експлоатация; 
 Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на 

околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на 

урбанистично развитие с капацитета на природните ресурси и условията за живот на 

местното и бъдещо население; 
 Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има 

предимствена роля пред останалите; 
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 Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма 

достатъчно информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.  
9.3. Използвани методически подходи. 
При проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната 

среда да се прилагат: 
 Аналитичните подходи; 
 Системно-структурния подход при оценка насъстоянието на околната 

среда; 
 Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда да се базира 

на сценариите за развитие; 
 SWOT анализ, който е в основата на избора на мерки за 

предотвратяване или възстановяване на допуснати нарушения и изменения на 

околната среда. 
Разработката е в съответствие с подхода и методологията, описани в 

Ръководството за екологична оценка на планове и програми в България от 2002 г. и 

указанията за разработване на стратегическа екологична оценка на Европейската 

комисия. 

9.4. Приложени методи на работа 

  Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото 

състояние-литературни справки, проучване на документи, изследвания, измервания, 

нормативни документи, посещения на терена отекспертите. 

 Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните 

проблеми на района чрез прилагане наколичествени и качествени методи за анализ и 

оценка на състоянието на средата и на възможните последствия от приложението на 

плана;  

 Съответствие на целите на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП с други програми и 

планове в района; 

 Описание на целите за опазване на околната среда и препоръки към 

проектантския екип; 

 Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива за 

ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП; 

 Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия върху 

компонентите на околната среда; 

 Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните 

въздействия на околната среда и вероятност от поява на кумулативни въздействия; 

 Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по време на 

реализирането на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП. 
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 Изводи, препоръки и заключение. 

9.5. Съответствие на екологичната оценка. 
Директиви, регламенти, решения и препоръки на Европейския съюз 
 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 

2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 

околната среда 

 Директива 2000/60/ЕС 2005 Рамковата директива за водите; 

 Директива 96/61/ЕС относно интегрирано предотвратяване и контрол на 

замърсяването; 

 Протокол за Стратегическа екологична оценка към Конвенцията за 

оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила от 

юли, 2010 г.); 

 Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за 

консумация от човека; 

 Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници ; 

 Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни 

води от населени места; 

 Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с 

опасни вещества; 

 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 

2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за 

Европа ; 

 Регламент 601/2012/ЕС на Комисията от 21 юни 2012 година относно 

мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 

2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 

 Директива № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна ; 

 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на съвета относно 

опазването на дивите птици; 

 Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 

2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО); 

 Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно 

депонирането на отпадъци; 

 Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 

декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки; 
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 Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 

септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства; 

 Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната 

среда;  

Международни конвенции, по които Република България е страна: 

 Конвенция за биологичното разнообразие/Протокол от Картахена за 

биосигурност - пълен текст на Конвенцията - пълен текст на протокола от Картахена;  

 Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата 

флора и фауна (CITES);  

 Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни - 

Рамсарска конвенция за влажните зони;  

 Европейска конвенция за ландшафта ;  

 Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство . 

Българско законодателство: 

 Закон за опазване на околната среда; 

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми; 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за водите; 

-Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води; 

-Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите; 

-Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници; 

-Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване; 

-Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни 

и хигиенни нужди; 

-Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните 

води; 

-Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти; 
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-Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места; 

-Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели; 

-Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към 

повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване; 

-Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на 

техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; 

-Наредба за ползването на повърхностните води; 

-Заповед № РД-930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са 

замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и 

уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

- Наредба № 14/1997 г. – норми за пределно допустими концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населените места; (обн., ДВ, бр. 88 от 

3.10.1997 г. посл. изм. бр. 42 от 1.01.2008 г.); 
- Наредба № 12/2010 г. – норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, олово бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух; (обн., 

ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.); 
 Закон за почвите; 

 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети (обн. ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г.); 

 Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., 

изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.); 

- Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния 

пласт; 

- Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на 

вредни вещества в почвите ; 

- Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите  

 Закон за биологичното разнообразие. 

- Наредбаза 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; 

 Закон за лечебните растения ; 

 Закон за генетично модифицирани организми; 

 Закон за защитените територии; 
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 Закон за лова и опазване на дивеча ; 

 Закон за рибарството и аквакултурите;  

 Закон за управление на отпадъците; 

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци; 

- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки; 

- Наредба № 2 от 23.07.2014г за класификация на отпадъците; 
- Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци; 

- НАРЕДБА № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 

заоползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

- Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и 

за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори  

- Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти ; 

- Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми 

- Наредбаза излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване  

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали  

- Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния 

регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите 

обекти и дейности; 

 Закон за защита от шума в околната среда; 

- Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 

стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението; 

Национални стратегии и програми 

 Национална стратегия по околна среда и план за действие; 

 Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013г. 

 Национален план за действие за насърчаване производството и 

ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на 

електрическата мобилност в Република България, за периода 2012-2014 г.; 
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 Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и 

борба с опустиняването в Р. България (2007 – 2013 г.); 

 Трети национален план за действие по изменение на климата за периода 

2013 -2020 г. одобрен с Решение № 439 от 1 юни 2012 г. на Министерски съвет; 

 Национална стратегическа реферетна рамка (2007-2013), включваща 

Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Околна среда” за 

периода 2007-2013 г. и Оперативна програма „Транспорт”;  

 Национална стратегия за развитие на инфраструктурата на Р България и 

план за действия за периода 2006-2015 г.;  

  Развитие на устойчива транспортна система в Р България до 2020 г.;  

  Национална стратегия за регионално развитие на Р България в периода 

2005-2015 г.;  

 Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор План 

за управление на речните басейни- Дунавски район; 

 Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и 

канализацията в Р България до 2015 г.;  

 Национална програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ за населени 

места с над 10000 ЕЖ (1999 г.) и доклад за прилагане на изискванията на директива 

91/271/ЕЕС относно пречистването на отпадъчните води от населените места;  

 Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция 

към засушаване (2001 г.);  

 Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България 

2009 -2013 г.;  

 Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 

2007-2013 г.; 

 Заповед № РД-930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са 

замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и 

уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници 

 Заповед № РД-970 София, 28.07.2003 г. за определяне на 

чувствителните зони във водните обекти. 

Методики. 

 Ръководство за ЕО на планове и програми в България”, София, 2002г.; 

 Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка;  

 Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 

София, 2002 г. (МАТО/BG/9/1); 
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 Европейското Ръководство за инвентаризация на емисии 

(EMEP/EEAairpollutantemissioninventoryguidebook) 2013; 

 2006 IPCC Насоки за Национална инвентаризация на парниковите газове 

(2006 IPCCGuidelinesforNationalGreenhouseGasInventories); 

 Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 

околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото 

на въздействие.; 

 Класификатор на почвите в България; 

 Класификация на ландшафтите; 

 Методически указания за практическо прилагане на изискванията на 

нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни 

генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи; 

 Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение 

на процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на 

въздействието на околната среда за планове и програми ; 

 Указания във връзка с последни изменения на Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 

ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми (Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за 

извършване наоценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони (Наредбата за 

ОС),обн. ДВ, бр. 94/30.11.2011 г. 
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9.7. Трудности по събиране на необходимата информация . 
Основни затруднения при изготвяне на ДЕО бяха свързани с обхвата, 

мащабите и конкретността на задачата, обсъждането на варианти, начина на 

текстуалното отразяване на графичните приложения и събирането на информация за 

вземане на експертно решение, което дава възможност за вариабилност на проекта за 

ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП и удовлетворява изискванията на действащата законова уредба 

по опазване на околната среда. 

10. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПУП-ИПЗ И ПУП-ПП. 

Качеството на околната среда е трудно да бъде измерено пряко, поради 

изключителната сложност на природните явления и на нейните елементите с 

анализирането на много променливи, които трябва да се вземат предвид. За 

развитието на системата могат да се използват индикатори, които отразяват нейното 

състояние. Те могат да бъдат измерими елементи, които показват дали една система 

се подобрява, влошава или остава без промяна. Използват се за информация и като 

инструмент за планиране и управление. 

Индикаторите, основаващи се на икономически, културни, социални и 

екологични аспекти се наричат индикатори на «устойчивост» и в практиката на 

Европейския съюз са диференцирани до голяма степен на съществени и базисни.  

Съществените индикатори са набор от основни мерки за устойчивост като 

здравословен въздух, безопасна среда, зелени площи, съвместимост с околната 

среда, устойчиви ресурси.  

Базисните индикатори са допълнение към съществените:  
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 свързани със «здравословен въздух» – средноденонощна концентрация 

на различните замърсители на въздуха;  

 безопасна среда –шумово натоварване, безопасни технологии;  

 зелени площи – площ на човек;  

 съвместимост с околната среда – дейности на територията без негативно 

въздействие върху околната среда;  

 устойчиви ресурси – количество и качество питейна вода, пречистване 

на отпадъчните води. 

На базата на идеята, че устойчивостта обхваща качеството на околната 

среда, социалното развитие и общия просперитет е възможно разработването и 

прилагането на различни системи от индикатори, а предложеният от нас вариант за 

ефективното и управление на околната среда, представямев таблица 10.1.: 

Таблица 10.1. Мерки и индикатори за ефективното и управление на 

околната среда. 

Мерки и индикатори за мониторинг 

Етап 

Отговорност 
ПУП 

Реали-
зация 

Устойчивост 

Вредни физични фактори – шум, вибрации 

и вредни лъчения.  

- да Възложителя 

Организирано и разделно събиране и 

извозване на строителните и битовите 

отпадъци. Третиране на производствените 

и опасните отпадъцисъгласно 

изискванията на ЗУО. 

- да Възложителя 

Устройствени параметри да да Възложителя 

Използване на най-добри налични техники 

при изграждане на производствени 

предприятия и инфраструктура. 

да да Възложителя 

Природни екосистеми и защитени видове 

Постигане целите на опазване на 

защитените природни територии и  зони и  

видовете, включени в приложенията на 

ЗБР и контрол на наложените режими. 

да да Възложителя РИОСВ 

София 

Държавно горско 

стопанство Самоков 

Компоненти на околната среда / ресурси 

Качество на атмосферния въздух да да Възложителя 
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Мерки и индикатори за мониторинг 

Етап 

Отговорност 
ПУП 

Реали-
зация 

Качество на водите в повърхностните и 

подземни водни тела. Количество и 

качество на водата, в т.ч. питейните. 

Количество и качество на битовите 

отпадъчни води, зауствани във водни 

обекти. 

да да БД „ДР”  

РЛ при ИАОС 

РИОСВ София 

Възложителя  

„Софийска вода”  

Опазване на почвите от замърсяване да да Възложителя 

Поддържане баланса на типовете 

ландшафти, ограничаване 

трансформацията на ландшафти и 

рекултивация на нарушени ландшафти 

да да Възложителя лови 

ПУП-ИПЗ е ПУП-ППе разработен в съответствие с изискванията на Закона 

за устройство на територията и действащата в страната нормативна база и отговаря 

на приоритети, заложени в цитираните национални стратегически документи. 

Заложените показатели осигуряват устойчиво развитие на града и землището  

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Въз основа на извършените изследвания и анализи, и направените 

прогнози, се налага следното заключение: 

Реализацията на Подробен устройствен план - изменение на 
плана за застрояване за поземлени имоти:503001, 504001, 505001, 506001, 
507001, 508001, 509001, 510001,511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 

519001, 520001, 524001 и 525001 по Картата на възстановената собственост 
на землището на село Алино, община Самоков и Подробен устройствен 
план – парцеларен план на поземлени имоти 503001, 504001, 505001, 
506001, 507001, 508001, 509001, 510001, 511001, 512001, 513001, 515001, 

518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по Картата на възстановената 
собственост на землището на село Алино, община Самоков” ще окаже 
трайно във времето, отрицателно въздействие с ниска степен върху 
компонентите на околната среда. Планът създава условия за 

подобряване ачеството на живот и осигурява условия за устойчив 
характер на развитието на територията при изпълнение на предложените 
мерки за минимизиране на отрицателните въздействия върху 
компонентите на околната среда. 
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12. СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ. 
По реда на чл.19 от Наредбата заусловиятаи реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми. 

Таблица 12.1.Справка за проведените консултации по реда на чл.19 от 

Наредбата за условиятаи реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми.  

 
Институции, организации, 

лица / 
Писмо изх.№ 

Изразени становища, препоръки 
забележки 

Приети/Неприети
отразяване в 

ДЕО) 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

София 

Одобрено задание за обхвата и 

съдържанието на ДЕО. Одобрена 

предложената схема на консултации и 

Указания за провеждане на процедурата 

Отразени са 

изцяло в ДЕО 

Разрешен достъп до общствена информация 

и предоставени данни за защитени зони 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

София 

Положителна оценка на Доклад за степента 

на въздействие на върху защитен зона 

„Плана” (BG0001307). 

Отразено в ДЕО 

Регионална здравна 

инспекция, София - област 
Одобрено задание за обхвата и 

съдържанието на ДЕО.Препоръки за цели и 

задачи. 

Отразено в ДЕО 

Басейнова дирекция 

„Дунавски район” с център 

град Плевен 

Предоставена е обширна и изчерпателна 

информация за повърхностните и подземни 

водни тела в обхвата на плана 

В ДЕО са описани 

и анализирани 

всички проектни 

решения на ПУП-

ИПЗ и ПУП-ПП, 

свързани с 

пъвърхностни и 

подземни води. 

Представена е 

схема В и К 

Министерство на 

икономиката, София 

Предоставяне на информация от регистрите 

и специализираните карти на находищата по 

Закона за подземните богатства 

Отразени са 

изцяло в ДЕО 

Национален институт за 

недвижимо културно 

наследство, София 

Няма отговор - 
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„Софийска вода” ЕООД Съгласува възможностите за питейно 

водоснабдяване на обекта 
Отразени в ДЕО 

МОСВ, Дирекция „НСЗП”, 

София 

Разрешен достъп до общствена информация 

и предоставени данни за защитени зони 
Отразени в ДЕО и 

ДОС 

Министерство на 

земеделието и храните 

Главна дирекция 

„Земеделие и регионална 

политика”  

07-108/18.02.2015 г. 

Предоставя копие от цифрова ортофотокарта 

на общината от самолетно заснемане през 

2012-2013 година. 

Отразено в ОУП 

НЕК АД Дружеството няма съоръжения в землището 

на село Алино. 

Отразени в ДЕО 

ЮДП „ДП – ТП „Държавно 

горско стопанство Самоков 

Представя данни за ДГФ, станисван от 

предприятието 

Отразени в ДЕО и 

ДОС 

„Напоителни системи”ЕАД,  Няма отговор - 

Агенция „Пътна 

инфраструктура” София 

Данни за интензивността на трафика по път 

ІІІ-181 от РПМ 

Отразени в ДЕО и 

ДОС 

ЧЕЗ Енерго АД Няма отговор - 

ИзпълнителнаАгенция По 

Горите 

Няма отговор - 

Българско дсружество за 

защита на птиците София 

Няма отговор - 

Сдружение „Зелени 

Балкани”, Пловдив 

Няма отговор - 

Община Самоков Няма отговор - 

Кметство с. Алино Няма отговор - 

Кметство с. Горни Окол Няма отговор - 

Кметство с. Плана Няма отговор - 

 
Таблица 12.2. Справка за проведените консултации по реда на чл.20 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми.  

 
Институции, организации, 

лица / 
Писмо изх.№ 

Изразени становища, препоръки 
забележки 

Приети/Неприети
отразяване в 

ДЕО) 

Регионална инспекция по 

околната среда и водите 

Приема ДЕО, дава положителна оценка на 

ДОС  и предоставя указания за провеждане 

Отразени са 

изцяло в ДЕО 
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София на процедурата 

Във връзка с постъпилите три мотивирани 

три негативни отрицателни становища 

изисква провеждането на Обществено 

обсъждане на ДЕО и приложенията към него. 

Регионална здравна 

инспекция, София - област 
Приема ДЕО и изказва становище за липса на 

здравен риск. 

Отразено в ДЕО 

Басейнова дирекция 

„Дунавски район” с център 

град Плевен 

Изказва положително становище по ДЕО. 

Препоръките и предложенията са отразени 

коректно.  

Отразено в ДЕО 

Министерство на 

икономиката, София 

Няма отговор - 

НЕК АД Няма данни за необходимост от изразяване 

на становище. 

Отразени в ДЕО 

Национален институт за 

недвижимо културно 

наследство, София 

Няма отговор - 

„Софийска вода” ЕООД Не изказва мение и съображения по ДЕО. 

Предлага съгласуване на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП  
Отразени в ДЕО 

МОСВ, Дирекция „НСЗП”, 

София 

Няма отговор Отразени в ДЕО и 

ДОС 

Министерство на 

земеделието и храните 

Главна дирекция 

„Земеделие и регионална 

политика”  

 

Няма отговор - 

ЮДП „ДП – ТП „Държавно 

горско стопанство Самоков 

Изказва становище за липса на въздействия 

върху елементи на националната екологична 

мрежа. Представя данни за земеделски 

територии, придобили характера на гора и 

таксационни характеристики на 15 подотдела, 

обхващащи площи и от устройваната с ПУП-

ИПЗ територия. Становище за очаквани 

въздействия върху близко разположени 

дивечови ниви. 

Отразени в ДЕО  

„Напоителни системи”ЕАД,  Няма отговор - 

Агенция „Пътна 

инфраструктура” София 

Няма отговор - 
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ЧЕЗ Енерго АД Няма отговор - 

ИзпълнителнаАгенция По 

Горите 

Няма отговор - 

Българско дсружество за 

защита на птиците София 

Няма отговор - 

Сдружение „Зелени 

Балкани”, Пловдив 

Няма отговор - 

Община Самоков Изказано положително становище. - 

Кметство с. Алино Няма отговор - 

Кметство с. Горни Окол Няма отговор - 

Кметство с. Плана Няма отговор - 

Зорница Велинова 

Стратиева 

Изказва писмено отрицателно становище по 

фактологичната и аналитична части  и е 

срещу реализацията на ПУП-ИПЗ ии ПУП-ПП 

Изготвен и 

приложен 

мотивиран отговор 

 

Елена Найденова Изказва писмено отрицателно становище по 

фактологичната и аналитична части  и е 

срещу реализацията на ПУП-ИПЗ ии ПУП-ПП 

Изготвен и 

приложен 

мотивиран отговор 

Александър Димитров Изказва писмено отрицателно становище по 

фактологичната и аналитична части  и е 

срещу реализацията на ПУП-ИПЗ ии ПУП-ПП 

Изготвен и 

приложен 

мотивиран отговор 

Сдружение за дива природа 

– Балкани. 

Приемат до голяма степен методологичската 

издържаност на ДОСВ и изказват мнение за 

неописани инвестиционни предложения в 

обхвата на биокоридорите на мечката, 

липсата на анализ на генерираният трафик от 

застроителното ядро, кумалитивния 

фрагментационен ефект върху вълк и мечка, 

недостатъчен времеви ресурс...  

Изготвен и 

приложен 

мотивиран отговор 

Обществено обсъждане на 

ДЕО с приложения 

Изказано е положително становище по ДЕО и 

ДОСВ и подкрепа на ПУП-ИПЗ и ПУП-ПП от 

Кмета на община Самоков, от зам-

председателя на двунационалната търговска 

камара България-Израел и други 

присъстващи. Липсват отрицателни мнения и 

становища. 

Приложен 

протокол. 
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13. СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ, ИЗГОТВИЛИ ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА. 

ЕКСПЕРТ РАЗРАБОТЕНА ЧАСТ ОТ 
ДОВОС 

ПОДПИС 

Добромир Георгиев Ганев –

Ръководител колектив 

1, 2 ,3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 

3.9,3.10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11,12 

 

доц. д-р Нели Громкова Илиева 3.1, 3.8,4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10  

доц. д-р Лъчезар Златев Пехливанов  3.2., 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10  

инж.Радостина Димова Христова 3.7., 3.9.3.10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10  

Людмила Кирилова Димитрова 3.6., 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ. 
1. Технически приложения.  

2. Нетехническо резюме на Доклада за екологична оценка 

3. Декларации на независимите експерти, автори на ДЕО и доказателства 

за компетентност. 

4. Становищаи препоръки при консултациите по чл.19 от Наредбата 

заусловията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

5. Доклад за оценка на съвместимостта на Подробен устройствен план - 

изменение на плана за застрояване за поземлени имоти:503001, 504001, 505001, 

506001, 507001, 508001, 509001, 510001,511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 

519001, 520001, 524001 и 525001 по Картата на възстановената собственост на 

землището на село Алино, община Самоков и Подробен устройствен план – 

парцеларен план на поземлени имоти 503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 

508001, 509001, 510001, 511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 

524001 и 525001 по Картата на възстановената собственост на землището на село 

Алино, община Самоков” с предмета и целите на опазване на защитена зона „Плана” 

(BG0001307). 

6. Снимков материал. 

7. Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване за 

поземлени имоти:503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 

510001,511001, 512001, 513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по 

Картата на възстановената собственост на землището на село Алино, община 

Самоков и Подробен устройствен план – парцеларен план на поземлени имоти 

503001, 504001, 505001, 506001, 507001, 508001, 509001, 510001, 511001, 512001, 

513001, 515001, 518001, 519001, 520001, 524001 и 525001 по Картата на 

възстановената собственост на землището на село Алино, община Самоков 


