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     ДО    ДИРЕКТОРА НА 

      РИОСВ - ПЛОВДИВ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА 

ЗОНА „БРЕСТОВИЦА" С КОД ВС 0001033 И ЕВЕНТУЛНОТО 

ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНР1Е ВЪРХУ 

ЗОНАТА 

Целта на защитената зона е : 

• Запазване 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 защита на защитената зона са: 

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ: 

91Е0  Алувиални гори с Alnus glutinosa 

 

6110  Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi 

6210   Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

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

6220    Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-

Brachydietea 

62A0      Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества 

8210       Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

9170        Дъбово-габърови гори от типа Galio- Garpinetum 

91AA     Източни гори от космат дъб 

91М0     Балкано-панонски церово-горунови гори 

92С0      Гори от Platanus orientalis 

 



По-горе описаните местообитания , както и цялата зона са среда за 

живот на бозайниците европейски вълк и видра и на земноводните 

обитатели Обикновената блатна костенурка, Жълтокоремна бумка, 

Шипоопашата и Шипобедрена костенурки. 

БОЗАЙНИЦИ: 

Широкоух прилеп / Barbastella barbastellus/ 

Видра  /Lutra lutra/ 

Дългоух нощник   /Myotis bechsteini/ 

Дългопръст нощник  /  Myotis capaccinii/ 

Лалугер /Spermophilus citellus/ 

 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: 

Жълтокоремна бумка  /  Bombina variegata/ 

Ивичен смок   /  Elaphe ,quatuorlineata/ 

Обикновена блатна костенурка  / Emys  orbicularis/ 

Шипоопашата костенурка  / Testudo hermanni/ 

Шипобедрена костенурка / Testudo greaca/ 

Голям гребенест тритон  / Triturus karelinii/ 

 РИБИ: 

Маришка мряна / Barbus plebejus/ 

БЕЗГРЪБНАЧНИ: 

Ручеен рак 

Бисерна мида 

Лицена 

Обикновен сечко 

Бръмбар рогач 

Буков сечко 

Алпийска розалия 

 

Характеристика на терена и местоположението на инвестиционното 

предложение, както и въздействието върху най-близката Зона 

Площадката за осъществяване на инвестиционното предложение се намира 

североизточно  от с. Браниполе. На около 3км от регулационните граници 

на с.Браниполе,. Имотът се намира източно  от Защитената зона, на около 

10-13 км от нея. Представлява земеделска земя с начин на трайно ползване 

обработваема нива от ІV категория. Флората на мястото на 

инвестиционното намерение е сравнително бедна характерна за 

селскостопански земи, основно тревиста растителност. Не са установени 

редки, защитени и ендемитни видове растения. Няма растения с ресурсна 

стойност. На площадката липсват дървесни видове растения. Зооценозата е 

бедна имайки в предвид характеристиката на местообитанието, по 

отношение на фитоценозата. Основно се срещат гущери - ливаден и зелен. 



Някои гризачи - полска мишка, домашна мишка, плъхове. Птици не 

гнездят, срещат се само случайно преминаващи, и видове свързани с 

открити терени. Имайки предвид това , както и предмета на опазване на 

зоната считаме, че инвестиционното предложение не представлява част от 

изброените по-горе местообитания, обект на опазване на Зоната. 

Инвестиционното предложение не засяга и няма да окаже отрицателно 

въздействие върху предмета на опазване на зоната. Предвидените дейности 

по инвестиционното предложение няма да повлияят на характера на 

екосистемите в зоната. Отстоянието на бъдещия обект е достатъчно и по 

никакъв начин няма да повллияе върху постоянните и защитени видове в 

Защитената зона. Описаното местоположение и параметри на 

предложението не създават възможности за въздействие върху Зоната. 

 


