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I. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИE. 

 
I.1 Основание за изготвяне на оценката за съвместимост. 
 

Настоящата оценка за степента на въздействие върху най-близките защитени зони по 
Натура 2000 на инвестиционното предложение за „Изграждане на Национално 
хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ 
на площадка „Радиана”, намираща се в землището на с. Хърлец, община Козлодуй в 
непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй“, е съобразена с  писмо на РИОСВ-Враца с 
изх. № В-981/29.05.2014 г. (Приложение № 1) и е изготвена в съответствие с 
изискванията на Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77/2002 г., посл. изм. 
ДВ. бр. 66/2013г.), изискванията на Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, 
Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 
и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 (Обн. ДВ. бр.73/2007 г.,  посл. изм. 
и доп. ДВ бр. 94/2012 г.). 

 Тук е необходимо да се отрази, че през 2010-2011 г. в съответствие с изискванията на 
ЗООС (Закон за опазване на околната среда, Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. 
и доп. ДВ бр. 66/2013 г). е проведена процедура по оценка на въздействието върху 
околната среда, завършила с Решение по ОВОС № 21-9/2011 г., издадено на l0.10.2011 г. 
на Министъра на околната среда и водите, с което се одобрява инвестиционното 
предложение на ДПРАО за изграждане на НХРАО.   

В последствие, решението по ОВОС е обжалвано от г-н Петър Пенчев Троянски пред 
Върховния административен съд (ВАС). С Решение № 11040/22.07.2013 г. Тричленният 
състав на ВАС отменя решението по ОВОС и връща административната преписка на 
Министъра на околната среда и водите за ново разглеждане. С Решение № 15645/26.11 
2013 г. петчленен състав на ВАС оставя в сила решението на тричленния състав.  

Поради горните обстоятелства е подновена процедурата по ОВОС, която включва 
условия, указани в писмо на МОСВ вх. № П-04-11-2139/19.12.2013 г.  

Една от основните забележки към ДОВОС е отсъствието на отделно приложение, 
съгласно изискванията на чл. 34 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестицнонни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони ДВ бр. 73 от 
11.09.2007, посл. изм. и доп. ДВ бр.94 от 30.11.2012 г., въпреки че компетентния орган в 
лицето на МОСВ на основание чл. 39, ал. 3 от цитираната наредба с писмо Изх. № 26-00-
1223/20.11.2009 г. е дал становище, че инвестиционното предложение няма вероятност 
да окаже значително въздействие върху най-близката защитена зона по Натура 2000 – ЗЗ 
BG0002009 „Златията”.  

Според ВАС оценката по чл. 21 се извършва от експертите по чл. 9 въз основа на 
критериите по чл. 22 и се представя като отделно приложение към ДОВОС. Оценката 
трябва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 на 
горепосочената наредба и в съответствие с указанията на МОСВ. Във връзка с това е 
дадено становище от МОСВ в писмо изх. № 26-00-1943/15.08.2014 г. относно 
актуализираното задание за обхвата и съдържанието на ДОВОС на ИП за Изграждане на 
НХРАО, в което е посочена и необходимост от изготвяне и на Доклад за оценка на 
степента на въздействие (ДОСВ) под формата на приложение към Доклада по ОВОС, а 
РИОСВ-Враца в писмо с изх. № В-981/29.05.2014 г. прецизира зоните, върху които да 
бъде разгледано потенциалното въздействие.  
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Докладът за степен на въздействие е структуриран съгласно чл. 23, ал. 2 от 

предходната наредба и съдържа данни по критериите на чл. 22 от същата. Използвана е 
на най-добрата налична информация за провеждане на оценката.  

 
При оценка на въздействията, по отношение на количествените параметри - площ на 

местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация на 
видове са взети предвид, както референтните, така и актуалните стойности за тях, които 
са публикувани в докладите изготвени в резултат на реализацията на проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I” изпълнен чрез оперативна програма „Околна 
среда 2007 – 2013 г.” Характеристиките на зоните, които са посочени в  публикуваните 
за тях актуални Натура 2000 стандартни формуляри (201011) са взети предвид в аспекта 
на сравнение на параметрите на местообитанията и видовете предмет на опазване в 
дадена зона с параметрите на тези местообитания и видове на национално ниво. 

При евентуалното въздействие върху площи, за които се залага възстановяване се 
оценява реалистичността на това изискване. Това означава, че където в миналото е имало 
трайно унищожаване на площи на местообитания, дори съгласно параметрите за 
благоприятен статус да се изисква възстановяване, такива трайно увредени площи без 
реални възможности за възстановяване не се включват в референтните стойности за 
площ и популация. Такива случаи са например вече изградените инфраструктури, 
масивни сгради, съоръжения,  дългогодишно обработвани селскостопански територии и 
въобще площи, на които трудно могат да се възстановят първоначалните 
характеристики. 

Освен процедурните изисквания при оценката на вероятността от отрицателни 
въздействия и тяхната значимост са взети в предвид следните принципи: 

 Принципът на предпазливост, залегнал като основа за опазване на околната среда в 
Договора за създаване на ЕС в конкретният случай, възприет като приемане на 
възможно най-лошият сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на 
научните предпоставки за съществуване на такова въздействие;  

 Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката; 
 Освен общите параметри за природозащитния статус на всеки вид и местообитание, 

са взети предвид и потенциалните въздействия върху структури, функции и роли 
важни за съответните видове и местообитания. 

Съгласно писмо № 26-00-1943/15.12.2014 на МОСВ за оценка на качеството на 
Доклада за ОВОС и ДОСВ (неразделна част от ДОВОС) са направени забележки и 
препоръки които са взети предвид в настоящия  преработен ДОСВ.  
 
I.2 Информация за Възложителя. 
 

Наименование:  
     Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”; 

Пълен пощенски адрес: 
1797 София, бул. “Г. М. Димитров” 52 A, ет. 6;  

Телефон, факс и e-mail: 
тел. +359 2 9035 100; факс: +359 2 962 50 78;  
e-mail: info@dprao.bg; 

Изп. Директор: 
Инж. Дилян Петров; 
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Лице за контакти:  
Ира Стефанова: 
тел.  +359 02/9035135; 
е-mail: ira.stefanova@dprao.bg; 
 

I.3 Цел на инвестиционното предложение. 
 
Инвестиционното предложение е насочено към „Изграждане на Национално 

хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци – 
НХРАО“ на площадка „Радиана”, намираща се в землището на с. Хърлец, Община 
Козлодуй в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй“. За целта се предвижда 
изграждане на модулно хранилище от категория 2а, съгласно Наредбата за безопасност 
при управление на радиоактивните отпадъци (НБУРАО), представляващо 
многобариерно инженерно повърхностно хранилище. Избраният тип хранилище 
съответства изцяло на влязлата в сила през м. Август 2013 г. нова НБУРАО, съгласно 
която (чл.18, т.4) радиоактивните отпадъци (РАО) от категория 2а трябва да бъдат 
погребвани в повърхностни инженерни съоръжения за погребване на РАО.  

В НХРАО ще бъдат погребвани само ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци, 
категория 2а по НБУРАО, генерирани на територията на България. Те подлежат на 
предварителна обработка в Цех за преработване на радиоактивни отпадъци на 
Специализираното поделение на ДП „РАО“ (СП „РАО-Козлодуй”), който се намира на 
площадката на АЕЦ „Козлодуй” и не е предмет на настоящия ДОВОС, към който се 
явява приложение настоящата разработка, респективно не е предмет на разглеждане и в 
нея. Преработените РАО подлежат на опаковане в защитни стоманобетонни контейнери 
(СтБК), които отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за 
извършване на превоз на радиоактивни вещества и гарантират дългосрочно безопасно 
съхранение. Съставът, плътността и конструкцията на контейнерите са изчислени така,  
че да не се допуска наднормено радиоактивно облъчване извън тях (max 0.1 mSv/h 
експозиционната доза на разстояние 1 м от контейнерите).  Не се предвижда да се 
извършва допълнително преработване и/или кондициониране на площадката на 
НХРАО на постъпващите контейнери с радиоактивни отпадъци.  

НБУРАО определя отпадъци категория 2а както следва:  
••  ““ККааттееггоорриияя  22  ––  ннииссккоо--  ии  ссррееддннооааккттииввннии  ооттппааддъъцции::  РРААОО,,  ссъъддъърржжаащщии  ррааддииооннууккллииддии  вв  

ккооннццееннттррааццииии,,  ккооииттоо  ииззиисскквваатт  ммееррккии  ззаа  ннааддеежждднноо  ииззооллииррааннее  ии  ззааддъърржжааннее,,  нноо  ннее  
ииззиисскквваатт  ссппееццииааллннии  ммееррккии  ззаа  ооттввеежжддааннее  ннаа  ттооппллооооттддеелляяннееттоо  ппррии  ссъъххррааннееннииее  ии  
ппооггррееббввааннее;;    

••  аа))ККааттееггоорриияя  22aa  ––  ннииссккоо--  ии  ссррееддннооааккттииввннии  ооттппааддъъцции,,  ссъъддъърржжаащщии  ппррееддииммнноо  
ккррааттккоожжииввеееещщии  ррааддииооннууккллииддии  ((сс  ппееррииоодд  ннаа  ппооллууррааззппааддааннее  ннее  ппоо--ддъъллъъгг  оотт  ттооззии  ннаа  
CCss--113377)),,  ккааккттоо  ии  ддъъллггоожжииввеееещщии  ррааддииооннууккллииддии  ннаа  ззннааччииттееллнноо  ппоо--ннииссккии  нниивваа  ннаа  
ааккттииввнноосстт,,  ооггррааннииччееннаа  ззаа  ддъъллггоожжииввеееещщии  ааллффаа--ееммииттееррии  ппоодд  44..110066  BBqq//kkgg  ззаа  ввссяяккаа  
ееддннаа  ооттддееллннаа  ооппааккооввккаа  ии  ммааккссииммааллннаа  ссррееддннаа  ссттооййнноосстт  ннаа  ввссииччккии  ооппааккооввккии  44..110055  
BBqq//kkgg;;  ззаа  ттааккиивваа  РРААОО  ссее  ииззиисскквваатт  ннааддеежждднноо  ииззооллииррааннее  ии  ззааддъърржжааннее  ззаа  ппееррииоодд  ддоо  
нняяккооллккооссттооттиинн  ггооддииннии..    

Отпадъци, надвишаващи границите за категория 2а няма да се погребват в 
НХРАО.  

Залага се производителност на НХРАО от 3 до 4 СтБК на ден. По предварителна 
оценка, като цяло в съоръжението подлежат на погребване 18 615 броя опаковки с РАО 
(138 200 м3). Максималната годишната производителност е 800 СтБК, определена на 
базата на прием на РАО 200 дни годишно, отчитайки, че превоз на РАО се извършва 
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само в делнични дни,  и че транспорт няма да се осъществява при неблагоприятни 
метеорологични условия. 
 
I.4 Местоположение на обекта, данни за района и необходими площи. 

 
II..44..11  ММеессттооппооллоожжееннииее  ннаа  ИИПП  ии    ддааннннии  ззаа  ррааййооннаа..    

 
НХРАО се предлага след редица направени допълнителни изследвания и сравнения на 

другите предлагани площадки по всички критерии да бъде разположено на площадка 
„Радиана” в землището на с. Хърлец, Община Козлодуй. Площадката се намира 
непосредствено до АЕЦ „Козлодуй” между два пътя, един на север, контролиран от АЕЦ 
и считан за вътрешно ведомствен път на централата и  участък от републикански път II -
11 Козлодуй-Хърлец-Мизия на юг -                  Фигура I-1. Областта в оранжево ( ), 
показва площта на площадка „Радиана“.  

 

                                  Местоположение на площадката „Радиана“                   Фигура I-1.  

 
 
 
Площадката отстои на 3.3 km югоизточно от регулационната линия на гр. Козлодуй, 

4.3 km северозападно от строителните граници на с.Хърлец и на около 4.2 km 
югозападно от десния бряг на р.Дунав. Площта й е около 46 хектара, с почти 
правоъгълна форма показана на долната Фигура № I-2 и максимални размери 470 x 1250 
m и попада в 2-km зона за превантивни защитни мерки ЗПЗМ на АЕЦ „Козлодуй”. 
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Генерален план на НХРАО на площадка „Радиана“.          Фигура № I-2. 

 
 
Генерален план с легенда по отношение на отделните площи и елементи на НХРАО е 

даден и на Приложение № 2 към настоящата разработка.   
Към момента почти цялата територия на площадка „Радиана” е заета от широколистна 

дървесна растителност.  
Инвестиционното предложение се разполага в следните поземлени имоти или части 

от тях: 
- имот № 000355, собственост на ДПРАО, публична държавна собственост с НТП 

„друга селищна територия”;    
- част от имот № 000254, собственост на ДПРАО, публична държавна собственост с 

НТП „друга селищна територия”;  
- част от имот № 000005 с НТП – „полски път”; 
- част от имот № 000229 с НТП – напоителен канал; 
- имот № 000225 с НТП „спортна територия”; 
Площадката е разположена на склона между първа и шеста льосови тераси с 

денивелация между тях около 60 m (от кота +35 m до кота +94 m) и се намира между 
втората и шестата льосови тераси в незаливната площадка отдясно на река Дунав. 
Долната тераса, (T2), е относително хоризонтална с коти между 39 и 45 m и заема 
северната и североизточната част на площадката. Горната тераса (T6), с коти между 65 и 
93 m заема южната полегата част. Средния наклон на площадката е 8º30’. Попада в 
северната периферия на Мизийския регион. Склонът оконтурява от юг крайдунавската 
Козлодуйска низина.  

Според изготвения през м. май 2011 г. Доклад за прогноза за опасността от 
наводнение и ерозия от р. Дунав на площадка „Радиана”, при максимално водно 
количество в реката с обезпеченост р=0.01%, нейното водно ниво може да се повдигне 
до кота  32.28 m, което е под котата на повърхността на площадката, която се разполага 
от 39 m нагоре, т.е. даже и да се случи такова събитие, не съществува риск за наводнение 
на хранилището. Освен това водно количество при такава обезпеченост може да премине 
през реката веднъж на 10 000 години, което предопределя и много ниската вероятност 
такова събитие да настъпи през сравнително краткия живот на НХРАО – 300-500 години.   
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През последните четири десетилетия площадката „Радиана” е подробно проучена; 
отначало като част от изследванията за определяне на мястото на площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”, а между 2007г. и 2011 г., са извършени детайлни анализи на разполагането 
на площадката на НХРАО. През 2011г. Геологическият Институт на Българската 
Академия на Науките извършва проучване: “Прогноза за евентуално изменение на 
хидрогеоложките условия на равнината част на площадка „Радиана“ при най-
неблагоприятни хидроложки, хидротехнически и климатични условия и оценка на 
опасността от ерозия и наводнение“. Направените подробни проучвания на площадката 
„Радиана” показват, че площадката не е  заплашена нито от наводнение, нито от ерозия, 
причинени от река Дунав, като прогнозираното максимално покачване на нивото на 
водата е 0.9 m. Установено е, че геоложките характеристики на площадката „Радиана” са 
подходящи за желаните цели. За целите на проектиране на НХРАО са проведени 
допълнителни проучвания на площадката. през м. Ноември и м. Декември 2012 г. от 
Геологическия Институт на БАН за уточняване на котата на залягане на плиоценските 
седименти”. “Изработване на геолого-хидрогеоложки профили – от платото през 
площадка „Радиана” до р. Дунав и „Изработването на хидрогеоложка карта в района на 
НХРАО на площадка „Радиана” охарактеризира допълнително избраната площадка за 
НХРАО. 

Най - близките до външната граница на площадката на ИП защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000 в Р. България (Фигура № I-3) са: 

 Защитена зона „Златията” с код BG0002009 обявена по Директива 
2009/147/ЕО за опазване на дивите птици.  Зоната се разполага на 0,45 км южно 
и западно от площадката на НХРАО. Одобрена е с Решение на МС № 122 от 
02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007г.) и е одобрена със Заповед № РД-548 от 
05.09.2008 г. на МОСВ.  

 Защитена зона „Острови Козлодуй” с код BG0000533 обявена по Директива 
92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна. 
Зоната се разполага на 3,8 км северно от площадката на НХРАО. Одобрена е с 
Решение на МС № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007г.).  

 Защитена зона „Река Огоста” с код BG0000614 обявена по Директива 
92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна. 
Зоната се разполага на 6 км източно от площадката на НХРАО. Одобрена е с 
Решение на МС № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007г.). 

 Защитена зона „Река Скът” с код BG0000508 обявена по Директива 
92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна. 
Зоната се разполага на 6,3 км източно от площадката на НХРАО. Одобрена е с 
Решение на МС № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007г.). 

 
На долната Фигура № I-3 е представено местоположението на площадката на НХРАО 

спрямо изброените защитени зони.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

 

11

Местоположение на НХРАО спрямо Натура 2000 в Р.България       Фиг. № I-3.  

 
 

II..44..22  ННееооббххооддииммии  ппллоощщии  ззаа  ррееааллииззаацциияяттаа  ннаа  ИИПП..    
 
Територията, която подлежи на смяна на статута за целите на реализацията на 

НХРАО обхваща общо 464.026 дка, като от тях само една част подлежи на усвояване 
чрез застрояване. Балансът на територията, съгласно проекта е представен в долната 
таблица. 

                   Баланс на територията на НХРАО              Таблица № I-1.  
Територия Площ, m2 Процент, % 
Клетки на хранилището – първи етап 7 558.3 1.63 
Клетки на хранилището – втори етап 7 558.3 1.63 
Клетки на хранилището – трети етап 7 558.3 1.63 
Зона сгради и съоръжения 5 480.3 1.18 
Зона озеленяване 244 480.0           52.69 
Ненарушени зони 132 572.8           28.57 
Настилки – пътища и други 58 818.0           12.68 

Общо 464 026.0 100.00 

Както се вижда от горния баланс на територията кръгло 377 дка (около 80 %) 
остават свободни под формата на озеленени площи и ненарушени зони и само 87 дка 
(около 20 %) подлежат на застрояване чрез изграждане на съоръжения, сгради и 
елементи на инфраструктурата. 

Цялата площадка ще бъде оградена и обезопасена в съответствие с изискванията на 
АЯР за физическа защита на съоръжения за съхранение на ниско- и средноактивни РАО. 

Основните дейности в периода на строителство ще бъдат извършвани на площадка 
„Радиана”. Освен предвидените за застрояване площи, през строителния период в 
обхвата на площадката ще бъдат необходими допълнителни площи за временно 
съхраняване на 90 000 м3 льос, който ще бъде използван за изграждане на 
льосоциментната възглавница и за временно съхраняване на 68 000 м3 почвени 
материали, които ще бъде използван обратно на площадката. 
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 В съответствие с изискванията на ЗБИЯЕ и Наредба за условията и реда за 
определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на 
йонизиращи лъчения ще бъдат установени зона за превантивни защитни мерки /ЗПЗМ/ и 
наблюдавана зона /НЗ/. Зоната за превантивни защитни мерки, определена в проекта на 
НХРАО, е в границите на площадката – в рамките на терена ограден с външна ограда.  

Статутът на имотите попадащи в обхвата на площадката и в нейния район, по 
актуална информация от общинската служба Земеделие и гори и Агенцията по кадастър, 
геодезия и картография е представен в долната Таблица № I-2. 
              Статут на имотите на площадка „Радиана“ и нейния район    Таблица № I-2.  

№ на имота Собственик                    НТП Вид собственост Площ, dka 

000254, 
образуван от 
000238 

Държавата, 
предоставена на 
ДПРАО за целите на 
изграждане на НХРАО 
с РМС №393/5.07.2013 

друга селищна 
територия Държавна публична 309.633 

000355 
образуван от 
000231 

Държавата, 
предоставена на 
ДПРАО за целите на 
изграждане на НХРАО 
с РМС №393/5.07.2013 

друга селищна 
територия Държавна публична 129.871 

000229 МЗГ-ХМС Напоителен канал Държавна частна 15.606 
000225 Община Козлодуй Спортна територия Общинска частна 4.26 
000005 Община Козлодуй Полски път Общинска публична 4.656 

ОБЩО    464.026 
От таблицата се вижда, че земята е предимно държавна публична собственост, 

предоставена на ДП „РАО“ за целите на изграждане на НХРАО с РМС №393/5.07.2013г. 
с актове за публична държавна собственост на името на ДП „РАО“ №3220/03.09.2013г. и 
№3219/03.09.2013г., издадени от областния управител на област Враца. Има и малки 
парцели, които са общинска частна собственост, общинска публична собственост и 
държавна частна. 

Извадка от кадастрална карта на района, в който попада обекта,  с означени номера и 
предназначение на поземлените имоти в този район е представена на Приложение № 3 
към настоящата разработка.  

Като цяло площадка „Радиана” се разделя на две основни зони - „контролирана зона” 
и „надзиравана зона”.  

Съоръженията за погребване и сградата за приемане и временно оперативно 
съхраняване на опаковките с радиоактивни отпадъци се разполагат в контролираната 
зона. 

 В надзираваната зона се разполагат административните сгради и спомагателните 
съоръжения – сграда за контрол на достъпа (контролно-пропусквателен пункт), 
административна сграда, осигуряваща подходящи работни условия за персонала с 
офисни помещения, конферентна зала, помещения за архив и спомагателно оборудване, 
лабораторна сграда за извършване на лабораторни анализи, сграда на обслужващи 
системи с работилници с различни приложения и индустриална секция, която помещава 
системите за електроснабдяване и други обслужващи системи, основна обслужваща 
сграда, която включва подхода към контролираната зона до зоните за общо обслужване.  

Достъпът на персонал и транспортни средства към/и от територията на НХРАО ще е 
контролиран и ще се извършва през контролно-пропусквателен пункт.  
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I.5 Описание на инвестиционното предложение.  
 

II..55..11  ООссннооввннии  ххааррааккттееррииссттииккии  ннаа  ссъъоорръъжжееннииееттоо,,  ссъъппъъттссттвваащщооттоо  ггоо  ооббооррууддввааннее  ии  
ооббссллуужжвваащщоо  ззаассттрроояяввааннее  ..  

 
Въз основа на досегашната международна практика, наши и чужди нормативни и 

препоръчителни документи е избрано погребване на ниско и средноактивни РАО 
категория 2а, в инженерно повърхностно съоръжение, което по определение се разполага 
на дълбочина до няколко десетки метра от повърхността на земята, съгласно българската 
Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци. За конкретните 
условия на площадка „Радиана” съоръжението за погребване ще бъде разположено на 
дълбочина до 35 м  под земната повърхност. 

Съоръжението за погребване представлява многобариерно инженерно съоръжение 
модулен тип, чиято безопасност се осигурява чрез пасивни средства. Безопасността се 
основава на прилагането на дълбоко ешелонирана защита, която се осъществява чрез 
едновременното прилагане на система от физически бариери и технически и 
организационни мерки, осигуряващи следните нива на защита: 
 Система от последователни физически бариери по пътя на разпространение на 

радиоактивните вещества в околната среда; 
 Система от технически и организационни мерки за защита на бариерите и 

запазване на тяхната ефективност; 
 Система от технически и организационни мерки за защита на експлоатационния 

персонал; 
 Система от технически и организационни мерки за защита на населението и 

околната среда. 
Системата от физически бариери (многобариерната защита) ще осигури безопасността 

в процеса на експлоатация на хранилището и след затварянето на съоръженията за 
погребване. В след-експлоатационния период безопасността на НХРАО се осигурява 
изцяло от инженерните и природни бариери. 

Многобариерната система за изолация на НХРАО включва следните пет основни 
части:  

 Първа инженерна бариера. Това е формата на отпадъка, която представлява 
циментирани радиоактивни отпадъци, някои от които предварително са 
включени в стоманени варели със или без суперпресуване. 

 Втора инженерна бариера. Това е стоманобетонен контейнер с дебели стени, 
дънна плоча и капак, в който се вмества циментирания радиоактивен отпадък,  
като свободното пространство между циментната матрица на отпадъка и капака 
на стоманобетонния контейнер се запълва с циментов разтвор, образувайки 
монолитен блок. Стоманобетонния контейнер трябва да осигури възможност за 
извличане на отпадъка в периода до окончателното затваряне на НХРАО. 
Функцията по безопасност е да осигури пълно задържане чрез запазване на 
механичната си цялост, вкл. целостта на захватите, в продължение на периода 
на експлоатация на хранилището, който ще продължи около 60 години. 
Стоманобетонния контейнер запазва функциите си на химическа бариера в 
продължение на хиляди години. 

 Трета инженерна бариера на хранилището. Включва стоманобетонните стени на 
клетките за погребване, долните и горни плочи. Определената функция на 
безопасност е задържане на потенциално освободени радионуклиди от опаковки 
с РАО, чрез запазване на целостта в разумно достижима степен през период от 
300 години.  
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 Четвъртата инженерна бариера включва външна льосо-циментова основа 
(възглавница) и многослойното покритие. Освен, че е бариера срещу миграцията 
на радионуклиди, основата увеличава също дебелината на неводонаситената зона 
и подобрява цялостното състояние на основата. Многослойното защитно 
покритие ще бъде изградено от естествени материали (глина, пясък, чакъл и др.) 
и има много функции.  

 Петата (природна) бариера се изпълнява от благоприятните характеристики на 
площадката. 

По време на експлоатацията съоръженията за погребване се защитават от 
повърхностни води (валежи, повърхностен отток вследствие на валежите и топенето на 
снеговете), чрез система за дренаж на повърхностните води и със защитно хале, лека 
конструкция над съоръженията в експлоатация.  

Предвидено е съоръженията да са с вътрешна дренажна система, която позволява 
улавянето и събирането на евентуално проникналата (инфилтрирана) вода до 
контейнерите с кондиционираните РАО. Вътрешната дренажна система ще се изгради по 
начин позволяващ да бъде точно установено в коя клетка с погребани радиоактивни 
отпадъци е проникнала влага и да се установи състоянието на контейнерите.  

На долната Фигура № I-4 схематично е представена системата от инженерни бариери 
в НХРАО. 

Системата от инженерни бариери в НХРАО                    Фигура № I-4 

 
 
В съответствие с добрите практики в развитите европейски страни и законовите 

изисквания определени с Наредбата за безопасност при управление на радиоактивни 
отпадъци, в проекта на НХРАО се осигурява техническата възможност за извличане на 
опаковките с радиоактивни отпадъци (СтБК) в периода на експлоатация на хранилището, 
независимо че по определение погребването е разполагане в съоръжения без намерение 
за изваждане. Съоръженията за погребване, при които могат да бъдат изпълнени 
коригиращи мероприятия са управляеми и максимално обезопасени, тъй като при 
дефектиране на някой от съхраняваните контейнери има опция контейнера да бъде 
изваден и РАО в него да бъдат подложени на преопаковане. 
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I.5.1.1 Тип, характеристики, елементи и капацитет на хранилището.  

 
Залага се НХРАО да има шестдесет и шест (66) клетки за погребване за опаковките с 

отпадъци.  Тези клетки за погребване са разположени върху 3 еднакви платформи, всяка 
от които за по двадесет и две (22) клетки, заедно с техните системи. Общата застроена 
площ на платформите е 22675 м2 (3х7558.3 м2).   Първата платформа за погребване ще 
бъде изградена преди да започне погребването, втората след около 20 години, третата 
след 40 години работа на НХРАО. Клетките за погребване са разположени в два реда, 
всяка от които с по единадесет клетки. На долната Фигура № I-5 схематично е 
представено мeстоположението на платформите с клетките. 

  
           Схема с местоположението на платформите на НХРАО     Фигура № I-5 
 

 
 
На долната Фигура № I-6 схематично е представено местоположението на клетките в 

границите на една платформа. 
             
Схема с местоположението на клетките в платформа            Фигура № I-6 
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Клетките за погребване са монолитни правоъгълни кутии с капацитет от 288 опаковки 
с отпадъци, разположени в три камери за по 96 опаковки с отпадъци за всяка (8х3 
опаковки с отпадъци в план на 4 реда във височина). Външните размери на всяка клетка 
са 20.15 м дължина на 17.05 м ширина. Височината е 9.45 м, измерена от нивото на 
основите до горния край на запълнена и затворена клетка за погребване.  Клетката за 
погребване се състои от една долна фундаментна плоча, 4 външни стени и 2 паралелни 
вътрешни стени, които разделят клетката на 3 камери, 24 покриващи предварително 
изготвени бетонни панели, които се полагат върху стените след запълване с опаковки, и 
горна плоча за затваряне, която се изгражда върху бетоновите панели. Клетките са 
направени от стоманобетон, с дебелина на стените 0,5 м и дебелина на горната плоча 0,6 
м. Всяка клетка е конструктивно независима. 

След като клетката за погребване е изцяло запълнена с опаковки с отпадъци, тя се 
затваря с горната плоча, която е направена от стоманобетон. По време на процеса на 
погребване и изграждането на стоманобетонната плоча, клетката ще остане покрита с 
подвижен покрив за защита на поставените опаковки и работите по затварянето от 
метеорологичните явления. Под мобилният покрив се намира и мостов кран, използван 
за поставяне на опаковките с РАО на мястото им в клетките на хранилището. 

Долната плоча позволява водата, проникнала в конструкцията да бъде събрана и 
отведена чрез мрежата за контрол на инфилтрирана вода. Във всяка камера долната 
плоча е с наклон към централната точка за оттичане. Тя е покрита с изравнителен слой от 
пропусклив бетон, върху който се поставят опаковките. 

На следващите Фигура № I-7 и Фигура № I-8 са представени хоризонтален и 
вертикален разрез на клетка за съхраняване на СтБК.  

 
                      Геометрия на клетката в хоризонтален план        Фигура № I-7 
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    Геометрия на клетката във вертикален план            Фигура № I-8 

 
Всяка платформа за погребване ще приеме 6336 опаковки с отпадъци, съответстващи 

на около 20 години работа на хранилището. Общият капацитет на НХРАО е 19 008 
опаковки с отпадъци. Следва да се отбележи, че се очакват общо само 18 615 опаковки, а 
допълнителният капацитет на хранилището до 19 008 опаковки е функция от 
изграждането на клетките и целия наличен обем. 

Възможността за извличане на опаковки с отпадъци от клетките за погребване през 
експлоатационния период е проектен критерий, приложен към НХРАО, както се изисква 
съгласно разрешението за проектиране. По тази причина опаковките не са фиксирани 
към конструкцията на клетките за погребване. Ако е необходимо, опаковките могат да 
бъдат извлечени по време на експлоатационната фаза с помощта на стандартни 
повдигащи и транспортни средства. Ако е необходимо извличане на опаковки по време 
на фазата на институционален контрол, това може да се реализира посредством 
стандартни изкопни и подемно-транспортни техники. 

Мрежата за контрол на инфилтрациите е критичен компонент на системата за 
погребване. Тя се състои от тръбопроводна система, която събира и контролира водата, 
която може да проникне в клетките за погребване, след тяхното затваряне, и която може 
да взаимодейства с опаковките с отпадъци. Тръбопроводите са разположени в подземни 
галерии, които преминават под всеки ред от клетки за погребване. Тези галерии са 
достъпни за обслужване. Системата включва тръбопроводна връзка на идващите от всяка 
клетка за погребване тръбопроводи и събирателен резервоар. Водата се движи само по 
гравитачен път. Проектът на НХРАО включва още две системи за управление на води: 
басейн за дъждовни води за повърхностните води и дренаж в основата на склона на север 
от платформите за погребване, за подземни води. Тези води могат да се съберат около 
подземните конструкции, ако не се управляват правилно, и представляват потенциален 
риск за НХРАО. 

Следва по-подробна характеристика на бариерната система за изолация на 
НХРАО. 
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I.5.1.1.1 Характеристика на първата инженерна бариера – форма на РАО. 
 

Формата на отпадъка  представлява циментирани РАО, някои от които предварително 
са включени в стоманени варели със или без суперпресуване. Функцията по безопасност 
на формата на отпадъка (циментовата матрица, в която са включени отпадъците) е  
свързана със включването на радионуклидите в твърдата фаза на матрицата, както и 
задържането им чрез адсорбция и утаяване в силно алкалната среда на цимента. 
Циментовата матрица се разглежда като химическа бариера, която не губи функциите си 
по безопасност в продължение на хиляди години.  

I.5.1.1.2 Характеристика на втората инженерна бариера - опаковка на РАО.  
 
НХРАО е приповърхностно много-бариерно инженерно съоръжение, предназначено 

за погребване на ниско и средно краткоживеещи РАО, кондиционирани и опаковани в 
стоманобетонни контейнери (СтБК), които изпълняват една от основните роли за  
съхраняването на отпадъците. Не се предвижда да се извършва кондициониране или 
обработка на РАО в НХРАО. Опаковката с РАО е проектирана конкретно за 
транспортиране до площадката на НХРАО и погребване там. 

Прието е, че всички отпадъци, получени в НХРАО са напълно кондиционирани в 
циментова матрица, разположена в стоманобетонов контейнер с форма на куб със 
следните основни параметри: 

- Габаритни размери: 1950 х 1950 х 1950 мм; 
- Маса на празен контейнер: 6 т; 
- Максимална маса на пълния контейнер и неговото съдържание: 20 т; 
- Полезен обем: 5 м3 приблизително; 
- Външен обем: 7.413 м; 
- От горната страна има 4 захвата за извършване на манипулации.  

Опаковките с отпадъци имат достатъчна конструктивна устойчивост за подреждане на 
четири от тях във височина, една върху друга. Общ модел на СтБК за погребване на РАО 
в НХРАО е представен на долната Фигура № I-9.  

 
                         Контейнер за РАО в НХРАО   Фигура № I-9 
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Опаковката е проектирана да поддържа своята механична цялост и да осигури 
пълното задържане на радиоактивни вещества за период от поне 50 години. За тази цел 
изискванията за структурата на бетона на опаковките са определени като:  

- Якостни показатели не по-ниски от 25 MPa; 
- Водонепроницаемост не по-ниска от 0.8;  
- Клас на мразоустойчивост F 100;  

В допълнение, опаковките са сеизмично квалифицирани да издържат 0.20g 
максимално хоризонтално земно ускорение, когато са наредени по четири броя във 
височина. 

Мощността на еквивалентната доза на гама лъчение от една опаковка с РАО е 
ограничена до:   

- 2 mSv/h на повърхността; 
- 0.1 mSv/h на разстояние 1 m от повърхността; 

Свободното повърхностно замърсяване осреднено за 300 cm2  от опаковката трябва да 
бъде по-малко от:   

- 4 Bq/cm2 за β и g емитери и слабо токсични α емитери; 
- 0.4 Bq/cm2 за всички видове α емитери; 

 

I.5.1.1.3 Характеристика на третата инженерна бариера -  клетки на НХРАО.  
 

Клетките за погребване са стоманобетонови шахти за окончателно разполагане на 
опаковки с  РАО. Групирани са в 3 платформи, всяка с по 22 клетки, като параметрите 
им вече са разгледани малко по-нагоре в подточка I.5.1.1.  

I.5.1.1.4 Характеристика на четвъртата инженерна бариера -  льосо-
циментова основа  и многослойното покритие.  

 
Както беше споменато третата (външна) инженерна бариера включва външна льосо-

циментова основа и многопластовото покритие, които имат следните основни 
параметри:  
 Льосо-циментова основа. 

Проектната основа за фундиране на платформите с клетките се състои от льосо-
циментова възглавница с една и съща дебелина под клетките на хранилището и 
граничните пътища (5.0 м). Дебелината намалява от двете страни (отдолу нагоре) 
по външната граница на платформите. Възглавницата се разполага между коти 
+50.0 и +55.0 м. Окончателната дебелина на възглавницата, в страничната част на 
клетките ще бъде по-голяма, за да покрие ръбовете на фундаментните плочи. Тази 
конструкция ще се състои от льоса на площадката, допълнен и смесен с цимент,  
така че да отговаря на конструкционната геотехническа цялост и устойчивост на 
системата. Подобна възглавница е предвидена и за фундиране на сградата 
предназначена за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО на 
площадката на НХРАО. На долната Фигура № I-10, както и на Приложение № 4 
към ДОСВ e представен вертикален разрез на хранилището с отразено 
местоположение на льосо-циментовата основа.  

 
Вертикален разрез на НХРАО с отразено местоположение на льосо-
циментовата основа.                                                        Фигура № I-10. 
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Льосо-циментовата възглавницата ще изпълнява следните основни функции:  
- увеличаване на носещата способност и  намаляване на относителните слягания;  
- изолиране на модулите от лещите с плиоценски водонаситен фин глинест пясък, 

увеличаване на разстоянието до нивото на подземните води (НПВ). Избягване 
на евентуални течове към водоносния хоризонт; 

- изграждане на система на мрежата за контрол на инфилтрацията и галерии; 
 Многопластова инженерна бариера. 

Тази бариера представлява многослойна конструкция за покриване на клетките за 
погребване в НХРАО след като дейностите по запълване на клетките са 
приключили и за трите фази на експлоатация. Предложеното многослойно 
покритие е с обща изчислена дебелина от 3.00 м. Структурата на покритието е 
представено на долната Фигура № I-11 и на Приложение № 5, а съставът му е 
описан на дадената по-долу Таблица № I-3. 
 
         Вертикален разрез на многопластова инженерна бариера     Фигура № I-11. 
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Състав на многопластова инженерна бариера (Легенда към Фигура № I-11) 
Таблица № I-3 

Пласт 
№ Вид на пласта Описание на пласта, функция Дебелина 

(м) 

1 Горен почвен слой 
 Почва и растителност 0,10 

2 Анти-ерозионен глинен 
слой Глина с чакъл, антиерозионна 0,40 

3 Льос Основа за посадна растителност 0,50 

4 Защитен слой от чакъл и 
камъни Защита срещу механично увреждане 0,40 

5 Геотекстил Отделя от грубата почва дренажния 
пласт. Предпазва от замърсяване почвите 

≈0,01 
 

6 

Д
ре

на
ж

ен
  

пл
ас

т 

Пясък 

Система за откриване на течове 

0,10 

7 Груб пясък/дребен 
чакъл 0,10 

8 Дребен чакъл 0,10 

9 HDPE или геокомпозит 
Водонепропусклив слой от листове от 
полиетилен с висока плътност или 
бентонитен геокомпозит 

>0,002 

10 Глинен слой Инженерна бариера от глина (KMIN=10-
9 m/s) 1,0 

11 
Поддържаща основа 
(Нископластична и 
неорганична) 

Гранулна поддържаща основа на 
инженерната бариера (пясъчноглинеста 
и дребно чакълеста) 

0,30 

12 Бетон Бетон за клетките за погребване  

Многопластовата инженерна бариера ще изпълнява редица функции, основните 
от които са следните функции за безопасност: 
- намаляване на опасността от инфилтрация на води през покрива и стените на 

клетките на хранилището;  
-  бариера срещу външно проникване на хора, животни или растения; 
-  защита от продължителни ерозионни агенти, като валежи и вятър; 
-  защитен екран срещу евентуална радиация при възникване на аварии в клетките 

до отстраняване на аварията;  

I.5.1.1.5 Характеристика на петата инженерна бариера - природни дадености на 
площадката. 

От гледна точка на ролята на природните дадености по отношение безопасността при 
осъществяване на инвестиционното предложение, от най-голямо значение е геоложкия 
строеж на района на площадката. Непосредствената геоложка среда на площадка 
„Радиана“ и на терена северно от нея отгоре надолу е изградена от кватернерни 
образувания и неогенски седименти на Брусарската и Арчарската свита, в които се 
диференцират следните инженерно-геоложки пластове: 

 Съвременната почва с дебелина 0.5÷1.0 m; 
 Пласт 1 – пропадъчен льос II-ри тип (прахов льос, светложълт, макропорест с 

крехка структура, в основата прехожда в тъмнокафява льосовидна глина с 
макропори) с дебелина от 6.0 m до 16 m; 

 Пласт 2 - непропадъчен льос от високата дунавска тераса (прахов льос, без 
макропори, прослоен от льосовидна глина - погребани почви). Заляга под пласт 1 с 
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дебелина до 30÷33 m южно от тераса Т6, до 32 m в обсега на тераса Т6  и до 1.0 m в 
границите на тераса Т2; 

 Пласт 1а - пропадъчен льос I-ри тип (прахов до прахово-песъчлив льос, 
макропорест, светло жълт, с крехка структура, на места прослоен от глинест льос). 
Изгражда приповърхностната част на тераси Т2 и Т1 с дебелина 5÷11 m; 

 Пласт 2а - непропадъчен (слегваем) льос (глинест льос, без макропори с уплътнена 
структура, силно овлажнен до водонаситен). Установен е в пределите на тераси Т2 
и Т1 с дебелина от 2÷4 m до 8.0 m; 

 Пласт 3 - песъчлива глина, алувиална (песъчлива глина, бежовокафява, на места с 
чакълни късове). Проследява се в горнището на алувия с дебелини до 2.0÷5.5 m при 
тераси Т6 и Т2 и с дебелина до 2÷8 m при тераса Т0; 

 Пласт 4 - чакъл, алувиален (чакъл или чакълест пясък с глинесто-песъчлив (тераса 
Т6) и песъчлив пълнеж (тераси Т1 и Т0).  В пределите на тераса Т6 обикновено е с 
дебелина до 1.0÷4.3 m. При тераси Т1 и Т0 дебелината му е променлива - от 2÷5 m 
до 8÷13 m; 

 Пласт 4а - пясък алувиален (дребен до среден пясък, на места глинест). Установен 
е в ниските тераси Т1 и Т0 с дебелина от 1.0 m до 3.3 m във вид на лещи и слоеве в 
пласт 4; 

 Пласт 5 – прахова глина, плиоценска (Брусарска свита) - прахова глина, плътна, 
жълторъждива, пъстра до сива в дълбочина с карбонатни и единични чакълни 
късове. Изгражда цокъла на терасите и по голяма част от разреза на свитата. 
Горнището й е на коти от 48÷54 m в обсега на тераса Т6,  24÷27 m - при тераса Т2, 
13÷19 m - при тераса Т1 и 11÷17 m - в границите на тераса Т0. Дебелината на пласт 
5 заедно с включените в него пясъчни пластове и прослойки (пласт 6) съставлява 
48÷52 m в границите на тераса Т6, 25÷26 m - при тераса Т2,  и 20÷25 m - при тераса 
Т1.  

 Пласт 6 - пясък плиоценски (Брусарска свита) - дребен до среден или глинест 
пясък бежов до сив. Образува прослойки сред глините на Брусарската свита (пласт 
5) с дебелина от 0.5÷1.0 m до 12 m; 

 Пласт 7 - глинест пясък, миоценски (Арчарска свита) - дребен глинест пясък, 
сивозелен, водоносен, тиксотропен. Установява се под надморска височина от 
(+4.7) до (-8.6 m).; 

 Пласт 8 - прахова глина, миоценска (Арчарска свита) - прахова глина, плътна, 
сивосиня, прехождаща в глинест мергел. 

В хидрогеоложкия разрез на площадка „Радиана“ се разграничават следните 
хидрогеоложки единици: ненаситена (аерационна) зона и водонаситена зона - подземно 
водно тяло „Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия“  код 
BG1G00000N2034 с горен слой в Брусарската свита и долен слой в Арчарската свита.  

Глините на Смирненската свита изпълняват роля на регионален водоупор. В зоната на 
площадката тази свита не е достигната. Тя е изграден от плътни, практически 
неводопропускливи глини, които са долен водоупор на водоносните седименти.  

Според геоморфологията площадка „Радиана“ може да бъде разделена условно на два 
участъка – склонов участък и равнинен участък. Хранилище траншеен тип може да бъде 
изградено и в два участъка т.е. в границите на тераса Т6 и в границите на тераса Т2. 

В заключение може да се каже, че НХРАО е проектирано като система от 
няколко бариери, която ще гарантира  безопасното изолиране на радиоактивните 
отпадъци от околната среда за такъв период от време, докато радионуклидите в 
отпадъците са опасни за живите организми. Тези бариери действат последователно, 
така че повреда в една или повече бариери или тяхното деградиране във времето се 
компенсира от капацитета за задържане на останалите бариери. 
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I.5.1.2 Спомагателни сгради и съоръжения.  
 

Спомагателните сгради са разположени на запад от хранилището, отделно от 
клетките. В спомагателните сгради се извършва техническото и административно 
управление и ръководство на експлоатацията на НХРАО. Местоположението им спрямо 
НХРАО е отразено на приложения към настоящата разработка Генерален план 
(Приложение № 2), както и на долната Фигура № I-10.  

 
Схема с отразено местопололожение на основните спомагателни сгради на НХРАО. 

 Фигура № I-10 

 
 
Легенда: 2. Сграда за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО; 3. Основна обслужваща 
сграда; 4. Сграда за физическа защита и командна зала; 5. Административна сграда; 6. Сграда на 
обслужващи системи; 7.  Сграда на конвенционални (строителни и други) лаборатории; 8. Работилници. 
9.Гаражи. 

 
Описанието на сградите и основното оборудване в тях, е както следва: 

 Сграда за контрол на достъпа и портал за превозни средствa. 
    Разположени са при входа на НХРАО, в непосредствена близост до пътя към 

площадката на АЕЦ Козлодуй. Сградата за контрол на достъпа е проеткирана като 
едноетажна постройка с директна връзка към зоната на портала за превозните 
средства със застроена площ от 153.8 м2. Порталът за превозни средства се състои от 
покривна конструкция, стояща върху стоманобетонни колони и разположена 
директно над главния път към НХРАО. Вградена подвижна преграда е проектирана с 
цел да предотвратява неоторизираното влизане и излизане на превозни средства в 
площадката на НХРАО. 

 Сградата е оборудвана с  камери за контрол на достъпа в зоната при вход/изход за 
посетители, скенер за багаж, арки с детектори за радиация и арки с метал-детектори в 
зоната при вход /изход.  

 Сграда за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО (X). 
 Сградата за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО е разположена в 

контролираната зона. Представлява едноетажна масивна постройка заемаща площ от 
750 м2. Фундаментът на тази сграда е льосо-циментова „възглавница”. Това се налага 
поради основните функции на сградата, които са: 
- Приемане на транспортни средства за опаковки с РАО;  
- Манипулиране на опаковки с РАО;  
- Инспекция и контрол на опаковки с РАО;  
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- Дезактивация на превозните средства, при малко вероятно събитие с открито 
радиоактивно повърхностно замърсяване;  

- Ремонтиране на малки повреди по опаковките с РАО;  
- Временно съхранение за преминаващи опаковки с РАО, преди и след тяхното 

одобряване за погребване; 
Сградата осигурява възможност за подреждане и оптимизиране на потока на 
опаковки с РАО към клетките за погребване и включва следните основни зони: 
- Зона за товарене/разтоварване на опаковки с РАО, която е оборудвана с две двойни 

електрозадвижвани и електронно управлявани екраниращи врати, всяка от тях със 
система за електрическа блокировка. Помещението е отделено от другите зони на 
сградата за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО, чрез 
екраниращи стени и със система за пожароизвестяване и пожарогасене. В тази 
зона е предвидено да се извършва дезактивация на превозни средства, в случай на 
настъпване на малко вероятно събитие на радиоактивно замърсяване на 
превозните средства.  

- Помещение за инспекция на опаковки с РАО, чието предназначение е да осигури 
пространство за визуална инспекция и проверка чрез система за видеонаблюдения 
на мощността на дозата на опаковките с РАО; 

- Зона за временно съхранение на опаковки с РАО. Отделена е от зоната за изчакване 
и ремонт посредством висока 4,5 метра екранираща стена. Има капацитет за 
складиране на 120 опаковки с РАО, разположени на 2 нива от по 60 опаковки 
всяко. Опаковките с РАО се съхраняват в тази зона, преди да бъдат преместени в 
зоната за погребване; 

- Зона за изчакване и ремонт на опаковки с РАО. Отделена е от двете си страни от 
зоната за временно съхранение посредством екранираща стена с височина 4.5 м. 
Максималният брой опаковки с РАО, които могат да се разположат в тази зона е 3 
броя;  

- Помещение за отпадъци. То е с малка площ и в него се складират твърди 
радиоактивни отпадъци подлежащи на редуциране на обема, като защитно 
облекло (средства за индивидуална защита), материали от натривки, и други 
подобни, преди да бъдат изпратени в АЕЦ „Козлодуй” за обработка и 
кондициониране; 

- Коридор с контрол чрез монитори за повърхностно радиоактивно замърсяване на 
ръце и стъпала;  

- Електро помещение;  
- Зона за почистване и изсушаване на камиони за транспорт на опаковки с РАО, в 

която камионът натоварен с опаковка с РАО подлежи на почистване и 
подсушаване на външните радиоактивно незамърсени части (колела и каросерия), 
преди да влезне в основната сграда. 

Основното оборудване на тази сграда се състои от мостов кран, който се движи по  
продължение на сградата за приемане и буферно съхранение на опаковки. Кранът се 
използва да разтоварва пристигащи камиони с опаковки с РАО, като улеснява 
тяхната инспекция, премества ги в зоната за временно съхранение и по-късно 
натоварва опаковките с РАО на транспортната платформа за прехвърлянето им в 
зоната за погребване. 

 Основна обслужваща сграда (Е).  
Основната обслужваща сграда представлява едноетажна масивна постройка 
разположена между контролираната зона и надзираваната зона на площ от 700 м2. 
Главната функция на основната обслужваща сграда е да контролира доставките на 
опаковки с РАО, за погребване в НХРАО.  Сградата е разделена на две зони с оглед 
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на изискванията за радиационен контрол. Тези зони са съответно контролирана зона 
и надзиравана зона.  
В контролираната зона са разположени съоръжения и се извършват дейности 
необходими да се докаже, че опаковките с РАО отговарят на критериите за приемане 
и погребване в НХРАО. Тук се намират помещения за радиационен контрол,  
радиохимична лаборатория и свързаните с нея помощни съоръжения - лабораторни 
вентилирани камини, система за течни радиоактивни отпадъци със собствен 
екраниращ резервоар (предвидена е отделна система за събиране за всички 
потенциално радиоактивни течности от душовете за дезактивация, лабораториите, 
дренажите в контролираната зона и др.), склад радиационна защита и поддръжка и 
някои други.  Радиоактивно замърсяване в контролираната зона е малко вероятно 
(т.е. в нея няма зони, в които мощността на дозата да е над допустимите нива) и 
следователно не е необходимо да се прави допълнително разделяне на потенциално 
радиоактивно замърсени зони. Въпреки че радиоактивно замърсяване на 
повърхността е малко вероятно, в проекта са предвидени средства, които да улеснят 
провеждането на дезактивация при възникване на необходимост. Радиохимичната 
лаборатория е предназначена за анализ на натривки и различни проби (в т.ч. от 
опаковки с РАО, от системите за отпадъчни води и др.) както и за анализ на проби от 
околната среда.   
Надзираваната зона обхваща тези помещения и съоръжения, които са необходими за 
поддръжка на осъществяваните дейности в основната обслужваща сграда, което 
включва помещение на персонала за радиационна защита, офиси, съблекални, 
перални услуги и други сервизни помещения. 
Основното оборудване към основната обслужваща сграда включва: оборудване за 
радиохимични лаборатории, в т.ч. pH метри, везни, кондуктометър, титратор, 
колориметър, лабораторни камини и хладилници;  оборудване за радиологични 
анализи, в т.ч. NaI сцинтилатор за гама и рентгенова спектроскопия, германиеви 
детектори, газов пропорционален брояч, течен сцинтилационен брояч, система за 
алфа спектрометрия; оборудване за радиационна защита;   

 Сграда за физическа защита и командна зала (Н).  
Представлява масивна едноетажна конструкция разположена в надзираваната зона на 
НХРАО на площ от 540 м2. Предназначена е за персонала необходим за физическата 
защита, технологичната безопасност и оперативен контрол на НХРАО. Включва два 
отдела с различни функции: 
1) Отдел за физическа защита - предназначен за извършване на 24 часов контрол, 

надзор и наблюдение на съоръжението.  Постоянното наблюдение и надзор на 
НХРАО по време и след края на нормалната работна смяна се осъществява чрез 
аларми и сигнализации, включващи: противопожарни аларми, камери и датчици 
за физическа защита и алармени системи за  нарушаване на периметъра, аларми 
на радиационната защита; 

2) Отдел на Главна командна зала – предназначен е за централизиране на цялата 
информация и за системи за контрол и надзор необходими за безопасната работа 
на съоръжението. Конкретно, в Главната командна зала е съсредоточено 
дистанционното управление и наблюдението върху следните системи:  
- Системи за манипулиране на опаковките с РАО в сградата за приемане и 

временно съхранение на опаковки с РАО;  
- Системи за манипулиране на опаковките с РАО в зоната за погребване; 
- Система за радиоактивни отпадни води; 
- Система за радиационен контрол; 
- Системи за вентилация и климатизация 
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- Пожароизвестителна система; 
- Електрически системи; 
- Други спомагателни системи: за водоснабдяване и за подаване на дизелово 

гориво; 
 Административна сграда (J).  

Представлява едноетажна масивна конструкция, която е разположена на площ от 550 
м2 в надзираваната зона на НХРАО до сградата за  физическа защита и командна 
зала. Сградата е предвидена да поддържа изпълнението на следните функции:   
- Управление експлоатацията на НХРАО;  
- Компютъризирано управление на съхранението на опаковки с РАО; 
- Управление на персонала на НХРАО. 
Административната сграда включва офиси, конферентни помещения, счетоводство,  
помещение за компютри и за архив, склад за офис консумативи, сервизни 
помещения. Сградата е снабдена с офис оборудване, компютърни средства и 
помощни средства (компютърни терминали, фотокопири, система за управление на 
опаковки с РАО, и т.н.). 

 Сграда на обслужващи системи (L).  
Сградата е едноетажна конструкция разположена в близост до основната обслужваща 
сграда (отделена от външно пространство) на площ от приблизително 550 м2 в 
надзираваната зона. В сградата в съответните помещения се намират необходимите 
съоръжения, за изпълнение на следните функции:  
- Електрозахранващо оборудване, включващо трансформатор, електрически 

шкафове, разпределителни табла и авариен дизел генератор;  
- Механичното спомагателно оборудване, включващо резервоар за съхранение на 

питейна вода и разпределителни помпи, котли на системата за отопление на 
обекта, водоохлаждащи агрегати на системата за охлаждане на обекта, помпи за 
студена и гореща вода за системите за отопление, вентилация и климатизация, 
противопожарни водни помпи и горивни помпи;  

- Допълнително, във външната зона, непосредствено до сградата, подземно са 
разположени резервоар за вода за пожарогасене и резервоар за дизелово гориво; 

 Сграда на конвенционални (строителни и други) лаборатории (Z). 
Едноетажна сграда разположена в надзираваната зона на площ от 230 м2. Съдържа 
нерадиологични или условно „чисти“ лаборатории за дейности, които могат да бъдат 
необходими за изпълнение на контрола на съоръжението на НХРАО. Проектирана е 
за постоянни работни места на 5 човека. Състои се от две лаборатории със складове, 
един офис и две стаи (помещения за Ел и ОВК инсталации) с вътрешен коридор. В 
сградата ще се извършва и мониторинг на околната среда,  съхранение и подготовка 
на проби от околната  среда. 

 Работилници (F). 
Едноетажна сграда разположена в надзираваната зона на площ от 450 м2. 
Работилницата се състои от машинна работилница (с канал за огледи), която има 
директен достъп до електрическата работилница, работилница за заваряване, два 
склада и вътрешни коридори. Сградата има следните функции: 
- Поддръжка и ремонт на механично и електрическо оборудване;  
- Поддръжка и ремонт на използваните в НХРАО превозни средства; 
- Склад за резервни части; 

Всички дейности, извършвани в сградата на работилниците са с радиоактивно 
незамърсени материали и оборудване. 
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 Гаражи. 
Едноетажна сграда, разположена в надзираваната зона. Сградата има за цел да 
осигури покрита зона за паркиране за  специализираните превозни средства. Има  
четири отделения, като едно от тях е предназначено за миене на коли и камиони, а 
останалите три – за паркиране на максимум четири коли или един камион  във всяко 
от тях. Всяко отделение има независим вход за превозни средства. Сградата има 
обща използваема площ от 290 м2. 

 Главен коридор. 
Главният коридор е конструктивно независима сграда, осигуряваща връзка и достъп 
за хора и оборудване към всички сгради, намиращи се в зоната на сградите, с 
изключение на сградата за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО, 
която е свързана през основната обслужваща сграда.  Главният коридор представлява 
едноетажна сграда с понижен (окачен) таван с обща застроена площ от 416 м2.  
Пространството под окачения таван е предназначено за преминаване на персонала.   

 
Сградите от спомагателния сграден фонд най-общо ще бъде оборудван със следните 

системи: 
- Системи за водоснабдяване; 
- Системи за канализация; 
- Системи за отопление вентилация и климатизация; 
- Пожароизвестителни системи; 
- Оперативни телефони и оповестителна система; 
- Електроразпределителни системи; 
- UPS системи за непрекъснато електрозахранване; 
- Системи за сгъстен въздух, локално; 
- Системи за течни радиоактивни отпадъци; 
- Системи за радиологично охарактеризиране; 
- Mрежа на системите за управление; 
- Системи за манипулиране на опаковките с РАО в сградата за приемане и временно 

съхранение; 
- Системи за радиационен контрол; 
- Аварийна система за снабдяване с дизелово гориво (в т.ч. резервоар за гориво, дизел 

генератор, захранващи помпи и др.);  
 
Помещенията в спомагателния сграден фонд, които са предназначени за 

инспекция, контрол и манипулиране на опаковки с РАО, и в  които е възможно да 
има облъчване от радиоактивни субстанции са обезопасени чрез екраниращи стени 
и врати, които възпрепятстват радиоактивното излъчване извън тях и не допускат 
проникването на радиация в околната среда и радиационно замърсяване на района.  

 
II..55..22  ООссннооввннии  ппррооццеессии  ппррии  ррееааллииззаацциияяттаа  ннаа  ииннввеессттииццииооннннооттоо  ппррееддллоожжееннииее..  

 
I.5.2.1 Технологични процеси и операции по време на строителството. 

 
Периодът на строителство обхваща изграждането на спомагателните сгради и 

съоръжения на НХРАО, както и изграждането и подготовката на клетки за погребване за 
„Фаза 1” (т.е. „Платформа 1”) и последващите две фази (т.е. „Платформа 2” и 
„Платформа 3”). Зоните на строителство и експлоатация ще бъдат разделени от защитна 
ограда, преминаваща между клетките от различните фази. Строителните дейности ще 
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бъдат напълно отделени от дейностите по съхранението и ще бъдат без всякакъв риск от 
радиоактивни изхвърляния или облъчване на работещите от пряка радиация.   

Строителния период обхваща следните основни процеси, операции и фази: 
→ Подготовка на съответната строителна площ, включваща: почистване на 

площадките на спомагателните сгради, както и на терена на съответната платформа 
на НХРАО – премахване на дървета и храсти, отнемане на повърхностния хумусен 
слой, изкопни работи, депониране на хумус и пръст (льос) и други; 

→ Временно строителство - изграждане на временни пътища в границите на 
контролираната и надзираваната зони, осигуряване на ел. снабдяване, 
водоснабдяване, осигуряване на фургони или временни битови контейнери за 
пребиваване на работния персонал и други подобни;  

→ Изкопни и кофражни работи свързани с изграждане на фундаментите на сградите и 
съоръженията и на фундаментната льосо-циментовата основа (възглавница) на 
съотетната платформа на НХРАО,  изграждане на подпорни стени и други подобни. 

→ Изграждане на фундаментите на сградите и съоръженията и на фундаментната 
льосо-циментовата основа (възглавница) на съотетната платформа на НХРАО 
заедно със системата за контрол на инфилтрирани води и системата за дълбоки 
дренажи, изграждане на фундаментите на клетките от съответната платформа; 

→ Строителство на сградите, съоръженията и инсталациите – спомагателните сгради, 
клетките върху съответната платформа, обслужващите ги системи, инсталации и 
допълнителни съоръжения; 

→ Същевременно се изгражда и съпътстващата площадкова инфраструктура в двете 
зони (контролирана и надзиравана) – електроснабдителна мрежа, водоснабдителна 
мрежа, канализационна мрежа, видеонаблюдение и контрол,  обслужващи пътища 
и пътни връзки, вертикална планировка, озеленяване; 

→ Оборудване на сградите и съоръженията – доставка и монтаж на необходимото 
оборудване и машини, които ще се използват при експлоатацията на НХРАО;  

Продължителност на основното строителство (спомагателни сгради, съоръжения и 
„Платформа 1”): от порядъка на 2-3 години. 

 
I.5.2.2 Технологични процеси и операции по време на експлоатацията. 
 

Основните процеси по време на експлоатацията, които ще се извършват на 
площадката на НХРАО схематично са представени на долната Фигура № I-11. 

 
Основни процеси по време на експлоатацията на НХРАО      Фигура № I-11 
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В по-подробен аспект, съществените технологични процеси и операции по време на 
експлоатация на хранилището, следвайки хронологията на постъпване на опаковките с 
РАО до затварянето на клетките, са следните: 

 Контрол на достъпа до обекта на транспортно средство натоварено с опаковка с 
РАО;  

 Транспортиране до зоната за паркиране и подсушаване на транспортното средство 
(ако е необходимо почистване и подсушаване на външната част и колелата на 
камиона); 

 Преглед на документите придружаващи опаковката с РАО в помещението за 
контрол на постъпващите опаковки С РАО, разположено до сградата за приемане 
и временно съхранение на опаковки; 

 Подход на камиона с опаковка към зоната за разтоварване в сградата за приемане 
и временно съхранение на опаковки с РАО; 

 Разтоварване на опаковката с РАО от транспортното средство и позициониране 
върху въртяща се платформа за инспекция, с използване на мостовия кран на 
сградата, управляван дистанционно от Главна контролна зала;  

 Проверка за повърхностно радиоактивно замърсяване посредством вземане на 
натривка; 

 Безразрушително охарактеризиране на опаковката с РАО (включващо, определяне 
мощност на дозата, визуален оглед и гама спектрометрия);  

 Контрол за повърхностно радиоактивно замърсяване на камиона преди напускане 
площадката на съоръжението;  

 Преместване на опаковката с РАО от зоната за инспекция в зоната за временно 
съхранение или в зоната за изчакване и поправки, ако е необходимо. Опаковката 
се следи чрез система за видеонаблюдение и се позиционира в зоната за временно 
съхранение в предвиденото за нея място; 

 Натоварване на опаковка с РАО от зоната за временно съхранение на вътрешен за 
площадката камион. За целта се ползва мостовия кран на сградата за приемане и 
временно съхранение, като процесът се управлява от Главната контролна зала;  

 Вътрешен транспорт на опаковка с РАО към клетка за погребване намираща се в 
експлоатация, като над клетката е позициониран подвижния покрив;  

 Поставяне на опаковката с РАО в клетката за погребване. Операцията се извършва 
посредством мостовия кран разположен в подвижния покрив и се управлява 
дистанционно от Главната контролна зала:  

  Контрол и проверка на идентификацията на опаковката с РАО; 
  Разтоварване и поставяне на опаковките с РАО ред по ред, по височина; 
 Опаковката с РАО се идентифицира с помощта на системата за видеонаблюдение 

и нейната позиция в клетката се локализира. Тази информация се управлява от 
системата за следене на опаковки с РАО на хранилището;  

 Окончателни дейности, след запълване на клетката: 
- Затваряне на клетката за погребване. 
- Преместване на мобилния покрив в позиция над съседната клетка. 

  
I.5.2.3 Технологични процеси и операции по време на затварянето на клетките и 

закриването на хранилището. 
 

Основните процеси и операции по затваряне на клетките включват: 
 Насипване на чакъл за запълване на междината между опаковките с РАО, за да се 

обездвижват опаковките; 
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 Чрез дистанционна операция с помощта на мостовия кран, разположен под 
подвижния покрив и системата за видео наблюдение, предварително изготвени 
бетонни панели се поставят върху горната част на стените на клетката; 

 Поставяне на пласт от полиетилен за предпазване от разливане и проникване на 
бетон между покриващите бетонни панели; 

 Изливане на изравняващ слой бетон; 
 Изграждане на затваряща стоманобетонна плоча (0.6 м);  
 Хидроизолация на плочата, чрез покриване с хидроизолиращо покритие; 

След запълването на клетките на платформите със СтБК и тяхното затваряне следва 
извеждане от експлоатация и закриване на хранилището. Периода на закриване, който е 
прието че ще продължи не повече от 15 години, ще обхване следните основни процеси и 
операции:  

 Изграждане на многослойното покритие на модулите; 
 Отстраняване на всички отпадъци от процеси на дезактивация; 
 Премахване на всички сгради, конструкции, системи и оборудване, които не са 
 необходими през периода на институционален контрол;  
 Отстраняване на  строителните отпадъци генерирани при премахването на 

сградите и транспортирането им на специализирано депо; 
 Актуализиране на съответните архиви за погребване към окончателния статус;  
 Техническа рекултивация чрез извършване на окончателно засипване на 

хранилището с почва, която е била изкопана от мястото на платформите и 
складирана на площадка „Радиана” по такъв начин, че склона да възвърне 
приблизително първоначалното си състояние ; 

 Биологична рекултивация на окончателно оформения склон чрез засаждане на 
растителност от първоначалните видове, като повърхността над клетките за 
погребване на РАО подлежи на затревяване или на засаждане на видове с плитки 
корени;  

 
I.5.2.4 Дейности по време на следексплотационния период – период на институционален 

контрол . 
 

Периодът на институционален контрол обхваща следните основни дейности:  
 Контрол на състоянието на съоръженията чрез периодични инспекции и 

радиационен мониторинг на площадката и инфилтрираните води през част от 
периода; 

 Извършване на превантивни защитни мерки и наблюдение, охрана и контрол на 
достъпа; 

 Евентуално провеждане на дейности по поддръжка посредством извършване на 
ремонти на неочаквани повреди на покритието;  

 Прилагане на административни мерки за контрол на земеползването на 
площадката през целия период; 

 
След изтичане на периода на институционален контрол площадката се освобождава за 

неограничено ползване, т.е. след 300 години от закриването на хранилището, тъй като 
след този период остатъчната радиоактивност на погребаните РАО вече няма да 
представлява неприемлив радиологичен риск по отношение на живите организми.  
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II..55..33  ДДооввеежжддаащщаа  ии  ооббссллуужжвваащщаа  ииннффрраассттррууккттуурраа  --  ттррааннссппооррттеенн  ддооссттъъпп  ии  ссххееммаа  ннаа  
нноовваа  ииллии  ппррооммяяннаа  ннаа  ссъъщщеессттввуувваащщаа  ппъъттннаа  ииннффрраассттррууккттуурраа,,  ВВииКК,,  ееллееккттррооссннааббддяяввааннее  
ии  ддрр..      

 
Инфраструктурата на площадка „Радиана” не изисква големи инвестиции и съответно 

не е свързана с мащабни довеждащи инфраструктура дейности, тъй като е разположена в 
непосредствена близост до благоустроената площадка на АЕЦ „Козлодуй”.  
 
I.5.3.1 Транспортен достъп и площадкова пътно - транспортна мрежа.  

 
От север площадка „Радиана” е достъпна по пътя контролиран от АЕЦ „Козлодуй“, 

т.е. не съществува необходимост от изграждане на нови довеждащи пътища. По този път 
ще се извършва превозът на кондиционирани радиоактивни отпадъци от Цех за 
преработване на радиоактивни отпадъци на Специализираното поделение на ДП „РАО“ 
(СП „РАО-Козлодуй”).  На самата площадка ще бъдат изградени главен път и обходни  
пътища. Местоположението на довеждащия от АЕЦ  път и вътрешните пътища е 
отразено на приложения Генерален план към ДОСВ (Приложение № 2).  

Главният път за достъп ще свързва пътя на АЕЦ „Козлодуй“, от където идват 
отпадъците, с контролно-пропускателния пункт за достъп пред сграда физическа защита. 
Достъпът на отпадъците до сградата за приемане и временно съхранение на отпадъци  
ще бъде директен, след преминаване през физическата охрана.  

Обходен път 2 е проектиран за транспортиране на нерадиоактивни товари и хора 
около административната зона, давайки предимство на модела на движение около 
сградите. 

Окончателният достъп до зоната за погребване ще се извършва през Обходен път 1, 
успореден на клетките на платформата и на същото ниво. Изграждането на този път 
завършва на края на всеки етап от изграждане на хранилището и ще продължи на 
следващия етап на изграждане на НХРАО. 

Също така има специални пътища към басейна за дъждовни води, входа на 
инспекционните галерии и зоната на резервоарите на мрежата за контрол на 
инфилтрацията /за окончателен контрол и  на мрежата за дълбоки дренажи. 

Ограничението на скоростта по всички пътища ще бъде 30 км/ч с цел максимално 
избягване на ПТП с транспортните средства превозващи опаковките с РАО.  

 
I.5.3.2 Електроснабдяване.  

 
През площадка „Радиана” преминава въздушен електропровод „ЕЛБА” 20 кV, 

собственост на ЧЕЗ. Участъкът от въздушния електропровод, преминаващ през 
площадката ще бъде изместен в съответствие с указанията на ЧЕЗ, за което има 
разработен работен проект. Захранването на площадката ще става чрез отклонение от 
въздушния електропровод. За целта ще бъде доставен трафопост в съответствие със 
законовите изисквания.  

  
I.5.3.3 Водоснабдяване.  

 
Характерът на разглежданото инвестиционно намерение определя необходимостта от 

обезпечаване само с питейно-битово водоснабдяване на спомагателните сгради на 
площадката за обслужване нуждите на работещия в тях персонал. Погребването на 
контейнерите с кондиционираните РАО в хранилището не изисква осигуряване на 
промишлено водоснабдяване.  
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В случая през площадка „Радиана” преминава водопровод от водопроводната мрежа 
за питейно-битово водоснабдяване, която захранва АЕЦ „Козлодуй”, и която има 
достатъчен капацитет за покриване на нуждите от вода с питейни качества по време на 
строителството, експлоатацията и закриването на НХРАО. За целта участъкът от 
водопроводната мрежа, която преминава през площадка „Радиана“ ще бъде изместена на 
север между оградата на площадката и съществуващия ведомствен път като се запази 
съществуващия капацитет за захранване на АЕЦ „Козлодуй” и осигури отклонение за 
захранване на НХРАО.  
 
II..55..44  ККааннааллииззаацциияя  ии  ттррееттииррааннее  ннаа  ооттппааддъъччннии  ввооддии..    

 
На площадка „Радиана“ няма изградена и съществуваща канализационна мрежа. ИП 

предвижда тя да бъде разделна: за битово-фекални отпадъчни води от 
административната зона; за дъждовни води; за инфилтрат от клетките на хранилището; 
за дренажни води от хранилището. 

 
I.5.4.1 Отвеждане и третиране на битово-фекалните отпадъчни води.  
 

С ИП на площадка „Радиана“ се  предвижда да бъде изградена разделна 
канализационна система: за битово-фекални отпадъчни води и за дъждовни. Отделно се 
предвижда да бъдат осигурени и следните системи по отношение на потоците, за които 
съществува потенциален риск, колкото и да е минимален, от радиоактивно замърсяване: 
„система за контрол и отвеждане на инфилтрираните води”, „система за течни РАО”, 
„система за дълбоки дренажи”.  
 
I.5.4.2 Отвеждане и третиране на инфилтрирани води от НХРАО.  
 

Тъй като съществува известен риск от инфилтриране на води в клетките на НХРАО в 
резултат на аварии при запълването им, както и след тяхното напълване и запечатване, в 
платформите на хранилището е предвидено изграждане на система за контрол и 
отвеждане на инфилтрираните води. Водата, събирана в  мрежата за контрол и отвеждане 
на инфилтрираните води може да дойде в резултат на: 

- Пропускане на валежни води поради повреди по подвижния покрив, под който ще 
става запълването на съответната работна клетка; 

- Проява на явлението капилярност в клетките и последователността от процеси на 
кондензиране и изпаряване във вътрешността им. Като видим резултат в клетката 
се появява вода; 

- Малки количества инфилтрирана вода (ако има такава) попаднала през горното 
хидроизолационно покритие на запечатаните клетки, в случай че е дефектно или 
целостта му е нарушена незабележимо поради проявена небрежност при 
операциите по поставянето му. Тъй като това покритие ще е достъпно до 
изграждане на многослойното покритие при окончателното закриване на 
хранилището,  то ще може лесно да ремонтирано или подменено по време на 
етапа на експлоатация на съоръжението; 

- Инфилтриране на малки водни количества по време на периода на институционален 
контрол на хранилището, в резултат на повреди в дълговременното многослойно 
покритие на съоръжението след неговото закриване; 

Системата за контрол на инфилтрирани води на НХРАО е предвидена да бъде в 
експлоатация по време на фазите на изграждане, експлоатация и институционален 
контрол в продължение на 300 години с минимална поддръжка. Системата позволява 
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лесно откриване и локализиране на инфилтрирана вода в клетките за съхранение. За да 
изпълни функциите си, тръбопроводите на системата са разположени в достъпни 
галерии, наречени галерии на системата за контрол на инфилтрирани води. Като цяло 
тази мрежа включва:  
 Под всяка клетка за погребване има тръба, която събира дренажите на дънната 

плоча (от всяка от 3-те камери на клетката)  и се свързва с мрежата за контрол на 
инфилтрирани води.  

 На съответната отвеждаща тръба от всяка клетка е монтиран съд за наблюдение, 
който събира водата и позволява инспекция за наличие на вода; 

 Система железобетонни надлъжни подземни галерии за достъп, която се разполага 
под двете редици клетки – по една галерия под всеки ред клетки с ширина 1.20 м и 
височина 2.20 м по дължината на оста изток-запад (Фигура № I-10);  

 Напречни галерии в краищата на всяка платформа, които служат като точки за 
достъп към двете надлъжни галерии, които преминават под редовете с клетки. 
Всяка от галериите има два независими входа за достъп; 

 Канални тръбопроводи за събиране на инфилтрирани води – в надлъжните галерии 
за достъп преминават главни канални тръби, с които са свързани отвеждащите 
тръби на клетките. В подземните галерии, успоредно на каналните тръби на 
мрежата за контрол на инфилтрирана вода са трасирани тръбопроводи за събиране 
на дъждовни води. В периода преди въвеждане в експлоатация на клетките, техните 
дренажи са свързани с тях. Прехвърлянето на отвеждащата тръба от дадена клетка 
към мрежата за контрол на инфилтрирани води се извършва непосредствено преди 
да започнат дейностите по запълване на клетката с опаковки с РАО; 

 Тръби на мрежата от каналите в галериите до събирателен контролен резервоар; 
 Събирателен контролен резервоар с капацитет 100 м3, чийто обем е проектиран за 

количеството инфилтрирана вода в покритието от всички клетки за погребване за 
една година плюс водата, съответстваща на евентуална аварийна повреда в 
многослойното дълговременно покритие при средногодишното количество на 
валеж. Местоположението на площадката е дадено на приложения Генерален план 
(Приложение № 2).  

Тръбопроводите на системата са проектирани (с наклон и размери) така, че потока да 
се насочва гравитачно към събирателния резервоар за инфилтрирани води. 

Мрежата за контрол на инфилтрираната вода е независима от мрежата за събиране на 
дъждовна вода. Събраните инфилтрирани води подлежат на проверка за радиоактивност 
преди да бъдат освободени от резервоара. Активността на отпадните води трябва да е 
под установените граници за освобождаване. В случай, че се превишават определените 
граници, водите чрез специализирана цистерна ще се транспортират извън площадката 
на обекта, за обработка в специализирана инсталация на СП РАО, разположена в АЕЦ 
Козлодуй (извън площадка „Радиана”). Ако радиоактивността е под допустимите 
граници, отпадните води в резервоара подлежат на изпускат към басейна за събиране на 
дъждовни води.  

 
I.5.4.3 Отвеждане и третиране на потенциални радиоактивни отпадъчни води (течни 

отпадъци) генерирани в спомагателния сграден фонд. 
 
Събирането, контролирането и управлението на потенциално радиоактивни 

отпадъчни води, генерирани в помещенията на сградния фонд от контролираната зона по 
време на експлоатацията на хранилището е предвидено да се извършва от система за 
течни радиоактивни отпадъци. Конкретно, системата е проектирана за събиране по 
гравитачен път, съхраняване и прехвърляне на потенциално радиоактивни течни 
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отпадъци, генерирани в основната обслужваща сграда и сградата за приемане и временно 
съхранение на опаковки с РАО.  При нормална експлоатация тези отпадъчни води могат 
да произлязат от:  

 Дренажи от подовете на различните помещения в контролираната зона; 
 Дренаж от измиване на съдовете в радиохимичната лаборатория; 

Допълнително течни радиоактивни отпадъци могат да се получават и от следните 
дейности: 

 Отпадъчни води при почистване и дезактивация на замърсено оборудване и  
превозни средства; 

 Душове за дезактивация на персонала; 
 Вода от противопожарната система на някои от помещенията в контролираната 

зона на сградите (Зона за товарене/разтоварване на опаковки с РАО и 
радиохимичната лаборатория); 

Очаква се генерираните течни радиоактивни отпадъци да бъдат много малко – 
максималната очаквана стойност е под 1 м3 на месец (нормалното очаквано 
количество е около 0,41 м3/месец). 

Проектирано е потенциално радиоактивните отпадъчни води, генерирани по време на 
нормалната  експлоатация в някои от помещенията на двете споменати горе сгради да се 
отвеждат по гравитачен път през дренажни тръбопроводи към два резервоара за 
съхранение, разположени в сутерена до основната обслужваща сграда. Само един от 
резервоарите ще приема отпадъчните води, докато другият ще е в резерв, за изпускане. 
Вместимостта на резервоарите позволява разделяне на събираните отпадъчни води и 
тяхното управление. 

Преди операциите по прехвърляне или изпускане, отпадъчните води ще бъдат 
хомогенизирани в приемния резервоар и от тях ще бъдат взети проби. Системата има 
помпа за циркулация и прехвърляне на отпадъчните води, като рециркулационната тръба 
има присъединение за взимане на проби за анализ на течностите, преди да бъдат 
отведени от резервоарите. В зависимост от степента си на замърсеност, водите ще се 
отвеждат от резервоарите в следните направления: 
   Прехвърляне на радиоактивни отпадъчни води към мобилна цистерна,  

разположена в зоната за превозни средства в сградата за приемане и временно 
съхранение на опаковки с РАО, за последваща обработка на площадка в АЕЦ 
„Козлодуй”, ако активността на течностите е над допустимия предел; 

   Прехвърляне на отпадъчни води в най-близката шахта на дъждовната 
канализация в контролираната зона на сградите, към басейна за събиране на 
дъждовни води за по-нататъшен контрол и освобождаване, ако активността на 
течността е в приемливи граници; 

Системата за течни радиоактивни отпадъци ще се управлява дистанционно от Главна 
командна зала чрез използването на локален програмируем контролер.  Резервоарите ще 
са оборудвани с контролно-измервателни прибори за визуализация на нивото в главната 
командна зала и сигнализация за високо и ниско ниво. 

 
I.5.4.4 Отвеждане и третиране на дренажни води. 
 

За събиране и отвеждане на дъждовни води, които може да се събират около важните  
подземни конструкции, като например основите на клетките за съхранение на РАО, е 
предвидена „система за дълбоки дренажи”. Тя се състоят от подземни хоризонтални 
пропускливи тръби, инсталирани върху пласт филтриращ материал, които осигуряват 
път за отвеждането на подземните води. Има по две тръби разположени надлъжно под 
всеки ред клетки. Тръбите се разполагат в траншея покрита с бетонови панели, като по 
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този начин се осигурява достъп за ремонт. Водата събрана в тръбната мрежа се отвежда 
в един резервоар – резервоар за дълбоки дренажи с вместимост 100 м3 разположен в 
съседство с резервоара на системата за контрол на инфилтрацията. Водата от резервоара 
за дълбоки дренажи се контролира чрез вземане на проби, преди да бъде освободена в 
басейна за дъждовни води или прехвърлена в цистерна за по-нататъшно третиране в 
специализирана инсталация (извън площадка „Радиана”) в зависимост от нивото на 
активност на събраните дренажни води.  

Работата на мрежата за дълбоки дренажи се оценява, че е от най-съществено значение 
по време на етапа на експлоатация, преди поставяне на дълговременното многослойно 
покритие, тъй като възпрепятства подземните води да достигнат до вкопаните 
конструкции чрез инфилтриране.  Също така по време на етапа на институционален 
контрол, ако някакво количество вода премине през дълговременното покритие, което е 
малко вероятно, то подлежи на събиране в дълбоките дренажи. 

 
 

I.5.4.5 Отвеждане и третиране на повърхностните води формирани в резултат на валежи 
– отвеждане на дъждовните води и басейн за събиране на дъждовна вода. 

 
I.5.4.5.1 Отвеждане на дъждовните води.  

С цел контролирано отвеждане на формирания повърхностен отток на площадка 
„Радиана” формиран в резултат на валежи и намаляване до минимум на инфилтрирането 
на вода през почвата се предвижда площадката да се опасва от безнапорна мрежа за 
събиране на дъждовни води. Мрежата се състои от открити канали от излят бетон 
покрити или не с решетки от поцинкована  стомана, прави тръби от PVC или HDPE, PVC 
тръби в мрежата от дренажни и инспекционни галерии, ревизионни отвори, канавки и 
шахти за дъждовни води и басейн за събиране на тези води.  

Дъждовните води, паднали върху затворените и запечатани клетки за погребване на 
платформи 1, 2 и 3 (включително: клетки, подвижни покриви, пътни платна около 
клетки, обходен път 1) и върху наблюдаваната част от сградната платформа 
(включително: покриви, тротоари и отсечка от обходен път 2), се отвеждат от канали и 
тръби за дъждовна вода до басейна за събиране на дъждовни води. 

Дъждовните води паднала в откритите клетки преди въвеждането им в експлоатация 
(т.е. след изграждането им и преди да започне запълването им с опаковки с РАО), се 
отвеждат посредством PVC тръбопроводи разположени в рамките на мрежата от 
дренажни и инспекционни галерии и посредством подземни PVC тръбопроводи до 
басейна за събиране на дъждовни води. През предексплоатационния период на клетките 
техните дренажи са свързани с тръбопроводите за събиране на дъждовни води, като 
прехвърлянето на тръбата от дадена клетка към мрежата за контрол на инфилтрирани 
води се извършва непосредствено преди да започнат дейностите по запълване на 
клетката с опаковки с РАО. 

Дъждовните води паднали върху полегатите склонове извън платформите се събират 
посредством правоъгълни открити канали, разположени по горната и долната граница на 
склоновете и се отвеждат до разделната площадкова канализационна мрежа. 

Дъждовните води паднали върху покривите на сградите се събират посредством 
улуци и се отвежда чрез водосточни тръби, прикрепени към стените на сградите, до 
площадковата канализационна мрежа. 
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I.5.4.5.2 Басейн за събиране на дъждовна вода.  

Басейнът за събиране на дъждовни води се предвижда да бъде отворен бетонов 
резервоар разположен върху водонепроницаема геомембрана от високоплътностен 
полиетилен върху изкопана котловина във формата на скосена пирамида в най-ниската 
част на площадка „Радиана”. Под геомембраната се полага геотекстил, за да се избегне 
пробиване. В басейнът ще се събира води  с  различен произход, които ще се проверяват, 
преди да бъдат освободени като конвенционални води. Басейнът ще събира потоците от:  

- Чисти води от резервоара на системата за контрол на инфилтрирани води, където 
събраното водно количество ще се проверява, преди да бъде отведено към сборния 
басейн за събиране на дъждовна вода; 

- Чисти води от резервоара на системата за дълбок дренаж, където събраното водно 
количество ще се проверява преди да бъде отведено към сборния басейн за 
събиране на дъждовна вода;  

- Празните клетки на съответната платформа преди въвеждането им в експлоатация, 
т.е. преди да започнат да се запълват; 

- Описаните в предходната подточка повърхностни (вкл. от повърхността на 
запълнените и запечатани и покрити с хидроизолация клетки);  

 
От водата, събрана в басейна за събиране на дъждовни води ще се взема проба 

преди изпускането и.  Тя може да се изпусне само, ако активността й е под пределно 
допустимите стойности за изпускане в околната среда. В случай, че тези гранични 
стойности не се надвишават, водата ще бъде отстранена от басейна и прехвърлена 
за обработка извън площадката, т.е. в специализирана инсталация на СП РАО, 
разположена на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. При положение, че стойностите са в 
нормата, водата ще бъде отвеждана в канализацията за дъждовни води на АЕЦ 
Козлодуй. 

 
II..55..55  ООббссллуужжвваащщ  ппееррссооннаалл  ии  рреежжиимм  ннаа  ррааббооттаа..    

По време на експлоатацията персонал от около 51 души ще бъде необходим за работа 
и управление на хранилището. Още персонал ще се изисква за осигуряване сигурността 
на площадката в непрекъснат режим т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през 
цялата година. Оценено е че за всяка смяна ще се изискват 6 души персонал по 
сигурността.  Допълнително, временно ще се наема персонал от 15 - 20 души за 
операциите по затваряне на клетките. 

НХРАО ще има следният режим на работа: една смяна на ден при 8 часов работен ден 
и 5 дневна работна седмица. 
 
 
II..55..66  ЕЕттааппии  ии  ссрроокк  ннаа  ррееааллииззаацциияя  ннаа  ииннввеессттииццииооннннооттоо  ппррееддллоожжееннииее..  

 
Съгласно проектните данни инвестиционното предложение условно може да се 

раздели на няколко основни етапа, които със съответните срокове са представени 
нагледно на долната Фигура № I-12. 
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Фигура № I-12. 

 
 

I.5.6.1 Кратка характеристика на етапа на изграждане и експлоатация на НХРАО.  
 
За изграждането на НХРАО е приет подход за поетапно строителство, състоящ се от  

три фази, т.е. „Фаза 1”, „Фаза 2” и „Фаза 3”. По време на първата фаза на изграждане се 
завършват всички сгради, оперативно свързани с НХРАО, както и първата група от 22 
клетки за погребване. НХРАО ще бъде напълно работоспособно след завършване на 
„Фаза 1”. Последващото изграждане на фази 2 и 3 ще бъде на интервали от около 20 
години. Тези фази на изграждане ще увеличават капацитета за погребване на отпадъци в 
НХРАО с по 22 допълнителни клетки. Те ще се изпълняват по такъв начин, че да не 
пречат на експлоатацията на НХРАО, като ще се използва отделен достъп за 
строителството и зоните, където ще се извършва строителство, ще бъдат разделени с 
ограда от НХРАО. Погребването на отпадъците може да започне след завършване на 
„Фаза 1” и след като НХРАО получи лиценз за работа. Втората и третата фаза ще 
разширят съоръжението до достигане на пълния му капацитет. Клетките в процес на 
строителството ще се изолират от клетките в експлоатация посредством физическа 
бариера, така че достъпът до зоната на строителството ще е през отделен и независим 
вход. При строителството на НХРАО ще бъдат използвани стандартни строителни 
техники и материали (бетон, арматура, тухли, бои и др.), които ще бъдат подлагани на 
строг контрол за наличие на сертификати за качество и допълнително вземане на проби, 
както от страна на строителния надзор така и от страна на ДП „РАО“. Допълнително ДП 
„РАО“ планира да осъществява контрол на качеството на строителните дейности с 
помощта на недеструктивни методи. 

Експлоатацията, т.е. приемането и погребването на опаковките с РАО и затварянето 
на клетките за погребване се очаква да продължи 60 години, започвайки с приемането на 
опаковката с РАО и завършвайки със запълнени и затворени всички клетки (т.е. „Фаза 
1”, „Фаза 2” и „Фаза 3”). Дейностите започват с приемане и манипулиране на опаковките 
с РАО, които представляват двойна инженерна бариера, като основните процеси при 
експлоатацията са описани в подточка I.5.2.2 на ДОСВ. Опаковките с РАО са 
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проектирани и произведени, следвайки спецификациите в съответствие с изпълняваните 
от тях функции по безопасност. Клетките за погребване се изграждат на площадката, 
като една стъпка от дейностите на съоръжението. След това те се запълват и затварят с 
железобетонна плоча. Това се повтаря докато всички клетки за погребване се изградят, 
запълнят и затворят.  Всички дейности в съоръжението ще се извършват и контролират 
по такъв начин, че да се запазва целостта опаковките с РАО, по време на 
манипулирането им и да се избегне падане, а също и да се минимизира риска от повреда 
на опаковката с РАО от извънредни събития като пожар и експлозии. По време на 
експлоатацията, радиологичният риск се управлява директно, като активно се 
контролира от професионалисти по радиационна защита на площадката, както и от 
автоматични системи за радиационен мониторинг, работещи по строг регулаторен 
надзор.  В критериите за приемане на отпадъци, са определени такива ограничения, като 
те се основават на оценката на експлоатационната безопасност и оценката на 
безопасността за продължителен период от време.  

 
I.5.6.2 Кратка характеристика на етапа на закриване на НХРАО.  

Периодът на закриване ще започне след като всички клетки на съоръжението са 
изградени, запълнени и затворени и се очаква да продължи до 15 години, като включва 
запълване на обемите между клетките за погребване и изграждането на многослойното 
покритие описано в подточка I.5.1.1.3, както и извеждането от експлоатация на 
спомагателните сгради на НХРАО и поддържащите съоръжения. Многослойното 
покритие осигурява защита на погребаните отпадъци от нежеланите атмосферни влияния 
и е изградено по такъв начин, че да се гарантира, че покритието остава достатъчно 
водоплътно най-малко поне за целия на периода на институционален контрол. 
Единственият радиологичен риск по време на етапа на закриване е директната радиация 
от затворените клетки за погребване. Тъй като стените на клетките представляват 
достатъчен екран за радиацията, този риск практически отсъства. След като 
многослойното покритие е поставено върху клетките за погребване, хранилището ще 
бъде подложено на техническа и биологична рекултивация, в резултат на която ще бъде 
напълно покрито с почва и растителност, като при техническата рекултивация почвата,  
която е била изкопана от мястото на платформите и складирана на площадка „Радиана” 
ще бъде положена по такъв начин, че склона да възвърне приблизително първоначалното 
си състояние.  
 
I.5.6.3 Кратка характеристика на етапа на институционален контрол  на НХРАО.  
 

По време на периода на институционален контрол, който продължава 300 години, 
цялата многобариерна система ще функционира и нейната работа ще се наблюдава 
посредством извършване на периодични инспекции на целостта й, както и чрез контрол 
на инфилтрираните води (ако има такива), събирани в мрежата за контрол на 
инфилтрациите. Евентуално, може да се наложи провеждането на някакви дейности по 
поддръжка, посредством извършване на ремонти на неочаквани повреди на покритието.  
Защитата на околната среда се осигурява от преди споменатата многобариерна система 
за задържане на радионуклидите, заедно с ограничаването на специфичната активност и 
на общата активност на НХРАО. 

Определената функция за безопасност на клетките за погребване е фактически пълно 
задържане на потенциално освободени радионуклиди от опаковки с РАО, чрез запазване 
на целостта на клетките в разумно достижима степен, за период от 300 години след 
затваряне на НХРАО. След изтичане на този период площадката се освобождава за 
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неограничено ползване, тъй като след това остатъчната радиоактивност на погребание 
РАО вече няма да представлява неприемлив радиологичен риск по отношение на живите 
организми. 

Фактически НХРАО е проектирано като система от няколко бариери, която ще 
гарантира  безопасното изолиране на радиоактивните отпадъци от околната среда за 
такъв период от време, докато радионуклидите в отпадъците са опасни за живите 
организми. Тези бариери действат последователно, така че повреда в една или повече 
бариери или тяхното деградиране във времето се компенсира от капацитета за задържане 
на останалите бариери. 

  
II..55..77  ККааппааццииттеетт  ннаа  ННХХРРААОО..  

 
НХРАО трябва да осигури капацитет за погребване на всички радиоактивни отпадъци  

категория 2а, генерирани в Р. България от работата на АЕЦ, от други ядрени 
съоръжения, от използване на радионуклиди за научни, медицински и индустриални 
цели. Тук се включват: 
- ттееччннии  РРААОО подлежащи на допълнително концентриране чрез изпаряване и на  

кондициониране чрез циментиране - кубов остатък, получен в резултат на 
пречистване и концентриране на различни видове радиоактивно замърсени води, 
получаващи се при работата на централата, отработени йонообмени смоли и 
сорбенти; 

- ттввъъррддии  РРААОО - замърсено облекло и лични предпазни средства, замърсено 
оборудване и инструменти, земни маси, строителни отпадъци, лабораторни 
отпадъци; 

В хранилището няма да се погребва отработено ядрено гориво от работата на 
реакторите на АЕЦ „Козлодуй” и от други централи, както и въобще каквито и да било 
високоактивни отпадъци (ВАО).  

Както беше описано по-горе,  НХРАО представлява модулно съоръжение, което ще се 
изгражда на етапи, първият от които се състои от 3 основни фази. В рамките на „Фаза 1” 
се предвижда да бъде осигурен капацитет за погребване на около 50 000 м3 твърди и 
кондиционирани течни РАО.  По предварителна оценка, като цяло в съоръжението 
подлежат на погребване максимум 138 200 м3 (345 500 т) РАО, което съответства на 
18 615 броя опаковки с РАО. От друга страна проектната вместимост на хранилището 
възлиза на  142 000 м3 или 19 008 опаковки.  Следва да се отбележи, че се очакват 
максимално 18 615 опаковки, тъй като допълнителният капацитет на хранилището до 19 
008 опаковки е функция от изграждането на клетките и целия наличен обем. 

Предвижда се дневната производителност на НХРАО да бъде от 3 до 4 СтБК на ден. 
Максималната годишната производителност е 800 СтБК, определена на базата на прием 
на РАО 200 дни годишно, отчитайки, че превоз на РАО се извършва само в делнични 
дни,  и че транспорт няма да се осъществява при неблагоприятни метеорологични 
условия. 
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II..55..88  ККррааттъъкк  ппррееггллеедд  ннаа  ввииддооввееттее  ннееррааддииооааттииввннииттее  ии  ррааддииооааккттииввннии  ттввъъррддии  ооттппааддъъцции,,  
ккооииттоо  щщее  ссее  ггееннеерриирраатт  ппррии  ссттррооииттееллссттввооттоо,,  ееккссппллооааттаацциияяттаа  ии  ззааккррииввааннееттоо  ннаа  
ННХХРРААОО  ии  ннааччиинн  ннаа  ууппррааввллееннииее..  

 
 

I.5.8.1 Видове отпадъци, които ще се генерират при строителството на НХРАО и начин 
на управление. 

 
Очаква се по време на строителството на НХРАО, обслужващия сграден фонд и 

прилежаща инфраструктура да се генерират битови, строителни, излишни земни маси 
(почви), производствени и някои опасни отпадъци, както следва: 

- Битови отпадъци от строителния персонал,, които ще се събират в осигурен на 
площадката контейнер и в последствие ще бъдат депонирани на депото за 
неопасни битови и производствени отпадъци (РДНО -Оряхово) 

- Строителни отпадъци (смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 
керамични изделия) – сравнително неголямо количество отпадъци от 
строителството,, които ще се събират на предназначени за целта площи за 
строителни отпадъци и в последствие ще се депонират на РДНО –Оряхово. 

-  Земни маси – льос и почвени материали от изкопни работи за фундаментите на 
сградите и платформите на хранилището. Ще се депонират на определени в 
границите на площадка „Радиана” терени, като в последствие льоса (около 90 000 
м3) ще се използва за изграждането на льосо-циментовата възглавница на 
хранилището, една част от почвените материали (общо около 68 0000 м3) ще се 
използва за вертикалната планировка на площадката, а останалата при 
рекултивацията на хранилището през периода на закриването му, така че при 
предложеното управление на излишните земни  маси да се сведе до минимум 
негативното им въздействие върху околната среда и респективно върху 
биоразнообразието на площадката на ИП; 

-   Производствени неопасни отпадъци  (хартиени и картонени опаковки, 
пластмасови опаковки  и смесени опаковки) - от материали и оборудване, които 
ще се предават на специализирана фирма за последващо третиране; 

-   Опасни отпадъци - отработени масла от строителната механизация, които ще се 
събират в предназначени за целта съдове на отредена на площадката площ и в 
последствие ще се предават на външни лицензирани фирми за последващо 
третиране. 

 
I.5.8.2 Видове отпадъци, които ще се генерират при експлоатацията на НХРАО и начин 

на управление. 
 

При експлоатация се очаква да се генерират нерадиоактивни отпадъци: битови, 
строителни, производствени, в сравнително минимални количества опасни отпадъци и в 
минимални количества радиоактивни отпадъци, както следва: 
 Нерадиоактивни твърди отпадъци: 
-   Смесени битови отпадъци от пребиваването на обслужващия персонал, в 

количество около 32 м3 на година, които първо ще се събират в контейнер на 
площадка „Радиана” до запълването му, а в последствие ще се извозват и 
депонират на РДНО Оряхово; 

-   Строителни отпадъци (смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 
керамични изделия) – инцидентно при ремонт по време на експлоатацията, ще се 
транспортира до РДНО Оряхово; 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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-   Производствени неопасни отпадъци - опаковки (хартиени, картонени,  
пластмасови и смесени) от материали и оборудване в очаквано количество, които 
ще се събират на площадката на ИП за временно съхранение и ще се предават на 
фирма за следващо третиране; 

-   Опасни отпадъци - изгорели живачни и луминесцентни лампи (флуоресцентни 
тръби и други отпадъци, съдържащи живак) в количество около 20 броя/годишно. 
Временно  ще се съхраняват в закрито помещение с ограничен достъп в 
специално конструирани контейнери предназначени за такива отпадъци. В 
последствие ще се предават на лицензирана фирма за обезвреждане, която 
периодично ще ги изземва от мястото за временно съхранение със собствен 
транспорт. 

 Радиоактивни твърди отпадъци:  
-   Лични предпазни средства (предпазно облекло, обувки, ръкавици) - те ще са в 

сравнително малки количества – не повече от 40 комплекта годишно и ще бъдат 
транспортирани със специализирано МПС за обработка в съществуващите 
инсталации на СП РАО (съоръжения за преработка на радиоактивни отпадъци) 
извън площадка „Радиана”, като след опаковането им в СтБК ще се транспортират 
обратно за депониране в хранилището. 
 
 

I.5.8.3 Видове отпадъци, които ще се генерират при закриването на НХРАО и начин на 
управление. 

При извеждането от експлоатация на НХРАО се очаква да се генерират: 
-  Нерадиоактивни отпадъци – предимно строителни и в ограничено количество 

битови и неопасни производствени отпадъци, които ще се процедират по същия 
начин, като по време на строителството. 

- Радиоактивни отпадъци –не се очакват да се генерират в периода на закриване на 
НХРАО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
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II. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ППП/ИП), 
СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ 
ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНОТО 
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ОКАЖАТ 
НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ.  

 
Като цяло, по-значим негативен кумулативен ефект върху целите и предмета на 

опазване на четирите разглеждани защитени зони в резултат на изграждането,  
експлоатацията и следексплоатационния период (етапа на институционален контрол)  на 
НХРАО има потенциална вероятност да се прояви в резултат на бъдещо осъществяване в 
района на площадка „Радиана”  на други ППП/ИП в следната насока: 
 подобни инвестиционни предложения на разглежданото, които са свързани с  

използване по някакъв начин на радиоактивни материали и генериране на някакви 
радиоактивни лъчения;  

  бъдеща реализация в близост на по-мащабни промишлени производства, които 
подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда или е 
преценено от компетентния орган такава да се извърши; 

 изграждане на по-значими строителни обекти (мащабно строителство на сграден 
фонд) или такива с енергийно (напр. ветроенергийни паркове и фотоволтаични 
централи) и стопанско предназначение, чието строителство води до генериране на 
шум и други емисии и съвпада по време със строителството на разглеждания обект, 
като за тях също е постановено да се извърши оценка на въздействието върху 
околната среда;  

Необходимо е да се констатира, че по отношение на ЗЗ BG0002009 „Златията”, ЗЗ 
BG0000533 „Острови Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 „Река Огоста”, ЗЗ BG0000508 „Река 
Скът” не може да се очаква кумулативен ефект свързан със засилване на 
прекия/директния натиск върху зоните (увеличаване на прякото увреждане от 
загуби на площи в тях поради усвояване вътре в зоните), тъй като всички видове 
площи и съоръжения на НХРАО са извън четирите зони и са достатъчно отдалечени от 
тях – първата отстои на 0,45 км югозападно от външната граница на площадка 
„Радиана”, втората на 3,8 км северно, третата на 6 км източно и четвъртата на 6,3 км 
източно. При това положение, от реализацията на разглежданото ИП, по отношение на 
някои от компонентите на четирите зони, би могло да се проявят само косвени негативни 
кумулативни въздействия в съчетание с други ППП/ИП, като освен разположените в 
района на площадка „Радиана” трябва да се отчетат също и тези, които са близки по 
характер с разглежданото ИП или са свързани с реализацията на обекти източници на 
значими емисии, които попадат в защитените зони, частично ги засягат или са в 
непосредствена близост с тях.  

В съответствие с дадените насоки в писмо № В-1701/12.08.2014 г. на РИОСВ 
Враца дадено на Приложение с № 6 към настоящата оценка, на долните Таблица № 2.1 и 
Таблица № 2.2  са дадени установените на интернет страницата на информационната 
система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, както и на интернет 
страниците на МОСВ и РИОСВ-Враца ППП/ИП, също предвижданите от ДП РАО по 
данни от него, с осъществяването на които разглежданото ИП би могло да окаже 
потенциални негативни кумулативни въздействия върху предмета и целите на 
разглежданите ЗЗ, като в таблиците е направена и прогноза за очаквания кумулативен 
ефект.   



Таблица  № 2.1 
ППП/ИП,  които са разположени в района на площадка „Радиана” и в съчетание с реализацията на оценяваното ИП би могло да окажат 

неблагоприятно въздействие върху разглежданите защитени зони.  

№ 
Обект, ППП, 

Инвестиционно 
предложение 

Потенциално засегнати 
защитени зони Потенциални въздействия 

Анализ на предпоставките за възникване 
и на потенциалния кумулативен ефект от 

реализацията на разглежданото ИП 

1 

Инвестиционно 
предложение за 
извеждане от 
експлоатация на блокове 
1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”. 

ЗЗ BG0002009 
„Златията”, ЗЗ 
BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ 
BG0000614 „Река 
Огоста”, ЗЗ BG0000508 
„Река Скът”, ЗЗ 
BG0000527 „Козлодуй” и 
ЗЗ BG0000199 „Цибър” 

За ИП има изготвен ДОВОС с 
приложена към него ДОСВ, по 
които има положително решение 
№ 8-6/2013 г. на  МОСВ, в което е 
отразено, че не ce очаква значително 
отрицателно въздействие върху 
предмета и целите на опазване на 
разположените най-близки защитени 
зони.   

Пряк кумулативен ефект (загуба на площ, 
фрагментация и др. подобни)  в защитените 
зони не може да се очаква, тъй като и двете 
ИП са извън ЗЗ и не третират площи в 
границите им.  
Сериозен и съществен непряк/косвен 
кумулативен ефект не може да се очаква, 
предвид отсъствието на значителни 
въздействия върху зоните от извеждането 
от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ 
„Козлодуй”. Тук трябва задължително да се 
вземе предвид, че НХРАО основно се 
изгражда с цел, погребване на 
преработените и кондиционирани ниско- и 
средно- активни РАО категория 2а, 
генерирани от извеждането от 
експлоатацията на първите четири блока на 
АЕЦ „Козлодуй”, с което ще се 
преустанови съхранението им в 
използваните сега складове за временно 
съхранение на централата и така ще се 
изпълнят всички изисквания за безопасното 
им погребване и свеждане до минимум на 
риска от възникване на радиационни 
въздействия върху най-близките ЗЗ в 
резултат от настъпване на различни 
инциденти.  



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и 
средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

 

44

Таблица  № 2.1 
ППП/ИП,  които са разположени в района на площадка „Радиана” и в съчетание с реализацията на оценяваното ИП би могло да окажат 

неблагоприятно въздействие върху разглежданите защитени зони.  

№ 
Обект, ППП, 

Инвестиционно 
предложение 

Потенциално засегнати 
защитени зони Потенциални въздействия 

Анализ на предпоставките за възникване 
и на потенциалния кумулативен ефект от 

реализацията на разглежданото ИП 
В тази връзка реализацията на двете ИП е 
свързана и довежда до позитивен ефект., За 
кумулативен отрицателен ефект не може да 
се говори, тъй като практически имаме само 
смяна на мястото за съхраняване на ниско- 
и средно- активни РАО в района на АЕЦ 
„Козлодуй”, при това в максимално 
обезопасено съвременно съоръжение – 
НХРАО. Транспортните средства се 
предвижда да не преминават през и в 
близост до ЗЗ – транспорта е в обхвата на 
охраняемата зона на АЕЦ по 
вътрешнозаводски път . 

2 

Инвестиционно 
предложение за 
„Изграждане на нова 
ядрена мощност от най-
ново поколение на 
площадката на АЕЦ-
Козлодуй”. 

ЗЗ BG0002009 „Златията”, 
ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 
„Река Огоста” 

За ИП има изготвен ДОВОС с 
приложена към него ДОСВ, в която 
е отразено, че ИП е съвместимо с 
целите и предмета на опазване в 
трите защитени зони, като при 
спазване на посочените смекчаващи 
мерки то може да бъде реализирано 
като се счита, че няма да окаже 
значителни отрицателни 
въздействия върху предмета и 
целите на опазване в тях. 

Пряк кумулативен ефект (загуба на площ, 
фрагментация и др. подобни в ЗЗ) не може да 
се очаква, тъй като и двете ИП са извън ЗЗ и 
не третират площи в границите им.  
Сериозен и значителен непряк/косвен 
кумулативен ефект  също не може да се 
очаква, предвид очакваното отсъствие на 
значителни въздействия върху ЗЗ от 
реализацията на НЯМ. Тук трябва 
задължително да се вземе предвид, че 
НХРАО ще се използва и за надеждно 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
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Таблица  № 2.1 
ППП/ИП,  които са разположени в района на площадка „Радиана” и в съчетание с реализацията на оценяваното ИП би могло да окажат 

неблагоприятно въздействие върху разглежданите защитени зони.  

№ 
Обект, ППП, 

Инвестиционно 
предложение 

Потенциално засегнати 
защитени зони Потенциални въздействия 

Анализ на предпоставките за възникване 
и на потенциалния кумулативен ефект от 

реализацията на разглежданото ИП 
погребване на преработените и 
кондиционирани ниско- и средно- активни 
РАО, генерирани при обслужването на новия 
реактор, т.е. ще има един вид спомагателни 
функции, свързани с неговото обслужване. 
При липсата на НХРАО, тези отпадъци 
подлежат на временно съхраняване в 
складове за временно съхранение на 
централата, в които се съхраняват и 
отпадъците от извеждането на 1÷4 блок на 
АЕЦ.  

3 

Проект: „Изграждане на 
съоръжение за третиране 
и кондициониране на 
радиоактивни отпадъци 
(РАО) с голям 
коефициент на 
намаляване на обема 
(ГКНО) в АЕЦ 
„Козлодуй””. 

ЗЗ BG0002009 „Златията”, 
ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 
„Река Огоста”, ЗЗ 
BG0000508 „Река Скът”, 
ЗЗ BG0000527 „Козлодуй” 
и ЗЗ BG0000199 „Цибър” 

За ИП има изготвен ДОВОС с 
приложен към него ДОСВ, по които 
има положително решение № 2-
2/2014 г. на  МОСВ, в което е 
отразено, че не ce очаква значително 
отрицателно въздействие върху 
предмета и целите на опазване на 
разположените най-близки защитени 
зони.   

Пряк кумулативен ефект (загуба на площ, 
фрагментация и др. подобни  в ЗЗ)  не може 
да се очаква, предвид това че и двата обекта 
са извън ЗЗ и не третират площи в границите 
им..  
Сериозен и съществен непряк/косвен 
кумулативен ефект не може да се очаква, 
предвид отсъствието на значителни 
въздействия върху ЗЗ от изграждането и 
експлоатацията на съоръжението за 
третиране и кондициониране на РАО с 
ГКНО в АЕЦ „Козлодуй”.  
Непряк/косвен негативен кумулативен ефект 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и 
средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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Таблица  № 2.1 
ППП/ИП,  които са разположени в района на площадка „Радиана” и в съчетание с реализацията на оценяваното ИП би могло да окажат 

неблагоприятно въздействие върху разглежданите защитени зони.  

№ 
Обект, ППП, 

Инвестиционно 
предложение 

Потенциално засегнати 
защитени зони Потенциални въздействия 

Анализ на предпоставките за възникване 
и на потенциалния кумулативен ефект от 

реализацията на разглежданото ИП 
не може да се очаква, напротив – в  
съоръжението ще се третират чрез 
използването на плазмена технология ниско- 
и средно- активните РАО подлежащи на 
погребване в НХРАО, което е свързано с 
намаляване на обема и безопасното им 
погребване, като по този начин ще се 
освободи свободен капацитет в хранилището 
и ще се избегне използването на складове за 
временно съхранение на РАО на централата, 
като ще се изпълнят всички изисквания за 
напълно безопасното им погребване. Ще се 
сведе до минимум и риска от радиационни 
въздействия върху най-близките ЗЗ в 
резултат на настъпване на различни 
инциденти.  
В тази връзка реализацията на двете ИП е 
тясно свързана и за кумулативен ефект в 
отрицателен аспект не може да се говори, 
тъй като експлоатацията на съоръжението ще 
допринесе за удължаване  експлоатационния 
срок на НХРАО и ще се избегне за по-
продължително време евентуалното 
подновяване в бъдеще на събирането и 
натрупването на ниско- и средноактивни 
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Таблица  № 2.1 
ППП/ИП,  които са разположени в района на площадка „Радиана” и в съчетание с реализацията на оценяваното ИП би могло да окажат 

неблагоприятно въздействие върху разглежданите защитени зони.  

№ 
Обект, ППП, 

Инвестиционно 
предложение 

Потенциално засегнати 
защитени зони Потенциални въздействия 

Анализ на предпоставките за възникване 
и на потенциалния кумулативен ефект от 

реализацията на разглежданото ИП 
РАО в складовете на АЕЦ след извеждане от 
експлоатация на НХРАО.          

4 

Проект: „Изграждане на 
хранилище за сухо 
съхраняване на 
отработено ядрено гориво 
(ХССОЯГ) на площадката 
на АЕЦ „Козлодуй””.  

 

За ИП има изготвен ДОВОС, за 
който е издадено положително  
решение № 14-7/14.12.2006 г. на  
МОСВ. За въвеждане в 
експлоатация на ХССОЯГ АЯР е 
издала разрешение № 3571 от 
24.11.2011 г. Окончателното му 
въвеждане в експлоатация се 
предвижда през м. Ноември 2014 г., 
след като АЯР издаде лицензия за 
експлоатацията му.  Изграждането 
на НХРАО се предвижда да 
започне през 2015 г. 

Пряк кумулативен ефект (загуба на площ, 
фрагментация и др. подобни  в защитени 
зони)  няма как да има, предвид това,че и 
двата обекта са извън ЗЗ и не третират 
площи в границите им. 
. Сериозен и съществен непряк/косвен 
кумулативен ефект по време на 
експлоатацията на двата обекта не може да 
се очаква, тъй като съгласно ДОВОС на 
ХССОЯГ в съоръжението ще се осъществява  
безопасното и надеждно за околната среда 
съхраняване на отработеното гориво от АЕЦ 
„Козлодуй” (чрез система за съхраняване с 
контейнери). Приносът му към 
радиационния фон в околността на гр. 
Козлодуй от външно радиационно облъчване 
е пренебрежимо малък и е поне с 4 порядъка 
по-малък от приноса на останалите 
съоръжения в АЕЦ, а зоната на потенциално 
въздействие е ограничена до оградената 
площадка на АЕЦ “Козлодуй”, извън която 
попада НХРАО, т.е. в границите на 
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Таблица  № 2.1 
ППП/ИП,  които са разположени в района на площадка „Радиана” и в съчетание с реализацията на оценяваното ИП би могло да окажат 

неблагоприятно въздействие върху разглежданите защитени зони.  

№ 
Обект, ППП, 

Инвестиционно 
предложение 

Потенциално засегнати 
защитени зони Потенциални въздействия 

Анализ на предпоставките за възникване 
и на потенциалния кумулативен ефект от 

реализацията на разглежданото ИП 
площадката с хранилището не може да се 
очаква радиационно наслагване с други 
радиационни източници и респективно 
кумулативно въздействие върху ЗЗ.  

5 

Проект: „Доставка на 
съоръжение за третиране 
на течни РАО 
(„инсталация Дунав”) на 
площадката на АЕЦ 
„Козлодуй””.   

ЗЗ BG0002009 „Златията”, 
ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 
„Река Огоста”, ЗЗ 
BG0000508 „Река Скът”, 
ЗЗ BG0000527 „Козлодуй” 
и ЗЗ BG0000199 „Цибър” 

Този проект се явява като част от 
ИП за извеждане от експлоатация на 
блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”, 
поради което потенциалните 
въздействия от реализацията му 
следва да са взети предвид в 
изготвените ДОВОС и ДОСВ 
одобрени с решение № 8-6/2013 г. 
на  МОСВ, което вече беше отчетено 
по-горе. 

Тъй като проектът е част от ИП разгледано 
вече в началото на таблицата, то и 
възможния кумулативен ефект от 
реализацията му следва да се вмества в 
кумулативния ефект от цялостната 
реализация на двете основни ИП. 

6 

Проект: „Мобилно 
оборудване за 
дезактивация и очистване 
на водата от реакторите 
на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй””.   
 

Няма 

Съгласно писмо от МОСВ изх. № 
26-00-2555 до АЕЦ “Козлодуй” 
проектът не би могъл да се отнесе 
към инвестиционните предложения, 
посочени в Приложения 1 и 2 към 
ЗООС и съответно не подлежи на 
оценка на въздействието върху 
околната среда, т.е. не е свързан с 
отрицателни въздействия върху 
нейните компоненти и респективно с 

Както пряк, така и непряк/косвен 
отрицателен кумулативен ефект върху най-
близките ЗЗ няма как да има, предвид че ИП 
е свързано с дезактивация и очистване на 
водата от реакторите на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй”, т.е. въздействията по отношение 
на радиоактивните лъчения и респективно по 
отношение на въздействията върху 
компонентите на околната среда (в т.ч. 
живите организми) са по-скоро в 
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Таблица  № 2.1 
ППП/ИП,  които са разположени в района на площадка „Радиана” и в съчетание с реализацията на оценяваното ИП би могло да окажат 

неблагоприятно въздействие върху разглежданите защитени зони.  

№ 
Обект, ППП, 

Инвестиционно 
предложение 

Потенциално засегнати 
защитени зони Потенциални въздействия 

Анализ на предпоставките за възникване 
и на потенциалния кумулативен ефект от 

реализацията на разглежданото ИП 
отрицателни въздействия върху най-
близко разположените ЗЗ. 

положителна насока.  

7 

Проект: „Съоръжение за 
извличане и 
имобилизиране на 
отработени йонообменни 
смоли в АЕЦ 
„Козлодуй””:. 

ЗЗ BG0002009 „Златията”, 
ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 
„Река Огоста”, ЗЗ 
BG0000508 „Река Скът”, 
ЗЗ BG0000527 „Козлодуй” 
и ЗЗ BG0000199 „Цибър” 

Този проект се явява като част от 
ИП за извеждане от експлоатация на 
блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”, 
поради което потенциалните 
въздействия от реализацията му 
следва да са взети предвид в 
изготвените ДОВОС и ДОСВ 
одобрени с решение № 8-6/2013 г. 
на  МОСВ, което вече беше отчетено 
по-горе. 

Тъй като проектът е част от ИП разгледано 
вече в началото на таблицата, то и 
възможният кумулативен ефект от 
реализацията му следва да се вмества в 
кумулативния ефект от цялостната 
реализация на двете основни ИП. 

8 

Проект: „Съоръжение за 
извличане и преработка 
на твърдата фаза от 
резервоарите с 
концентрат от 
изпарителите в АЕЦ 
„Козлодуй””. 
 

ЗЗ BG0002009 „Златията”, 
ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 
„Река Огоста”, ЗЗ 
BG0000508 „Река Скът”, 
ЗЗ BG0000527 „Козлодуй” 
и ЗЗ BG0000199 „Цибър” 

Проектът се явява като част от ИП за 
извеждане от експлоатация на 
блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”, 
поради което потенциалните 
въздействия от реализацията му 
следва да са взети предвид в 
изготвените ДОВОС и ДОСВ 
одобрени с решение № 8-6/2013 г. 
на  МОСВ, което вече беше отчетено 
по-горе. 

Тъй като проектът е част от ИП разгледано 
вече в началото на таблицата, то и 
възможният кумулативен ефект от 
реализацията му следва да се вмества в 
кумулативния ефект от цялостната 
реализация на двете основни ИП. 
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Таблица  № 2.1 
ППП/ИП,  които са разположени в района на площадка „Радиана” и в съчетание с реализацията на оценяваното ИП би могло да окажат 

неблагоприятно въздействие върху разглежданите защитени зони.  

№ 
Обект, ППП, 

Инвестиционно 
предложение 

Потенциално засегнати 
защитени зони Потенциални въздействия 

Анализ на предпоставките за възникване 
и на потенциалния кумулативен ефект от 

реализацията на разглежданото ИП 

9 

Проект: „Съоръжения за 
измерване за 
освобождаване от 
контрол и мониторинг на 
отпадъците в АЕЦ 
„Козлодуй””.  

ЗЗ BG0002009 „Златията”, 
ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 
„Река Огоста”, ЗЗ 
BG0000508 „Река Скът”, 
ЗЗ BG0000527 „Козлодуй” 
и ЗЗ BG0000199 „Цибър” 

Осъществяването на проекта не е 
свързано с отрицателни въздействия 
върху защитени зони, тъй като 
инсталирането и експлоатацията на 
съоръженията не са свързано с 
генериране на замърсители в 
околната среда – става въпрос за 
доставка и работа с измервателна 
апаратура, при която няма каквито и 
да било емисии. Освен това този 
проект се явява като част от 
разгледаното вече ИП за извеждане 
от експлоатация на блокове 1÷4 на 
АЕЦ „Козлодуй”. 

В случая се касае за измервателни 
съоръжения, които не са източници на 
вредности в околната среда, а са 
предназначени за регистриране на такива 
вредности, поради което не може и да се 
търси какъвто и да било кумулативен ефект 
от подобни съоръжения. 

10 

Проект: „Доставка на 
оборудване за контрол на 
течни и газообразни 
изхвърляния  от АЕЦ 
„Козлодуй””. 

ЗЗ BG0002009 „Златията”, 
ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 
„Река Огоста”, ЗЗ 
BG0000508 „Река Скът”, 
ЗЗ BG0000527 „Козлодуй” 
и ЗЗ BG0000199 „Цибър” 

Осъществяването на проекта не е 
свързано с отрицателни въздействия 
върху защитени зони, тъй като 
инсталирането и експлоатацията на 
оборудването не са свързано с 
генериране на замърсители в 
околната среда – става въпрос за 
доставка и работа с измервателна 
апаратура, при която няма каквито и 
да било емисии. Освен това този 

В случая се касае за съоръжения за контрол, 
които не са източници на вредности в 
околната среда, а са предназначени за 
регистриране и контролиране на такива 
вредности, поради което не може и да се 
търси какъвто и да било кумулативен ефект 
от подобни съоръжения. 
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Таблица  № 2.1 
ППП/ИП,  които са разположени в района на площадка „Радиана” и в съчетание с реализацията на оценяваното ИП би могло да окажат 

неблагоприятно въздействие върху разглежданите защитени зони.  

№ 
Обект, ППП, 

Инвестиционно 
предложение 

Потенциално засегнати 
защитени зони Потенциални въздействия 

Анализ на предпоставките за възникване 
и на потенциалния кумулативен ефект от 

реализацията на разглежданото ИП 
проект се явява като част от 
разгледаното вече ИП за извеждане 
от експлоатация на блокове 1÷4 на 
АЕЦ „Козлодуй”. 

11 

Проект: „Изграждане на 
Цех за намаляване на 
размерите и дезактивация 
на материали (ЦНРД) в 
АЕЦ „Козлодуй””. 

ЗЗ BG0002009 „Златията”, 
ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 
„Река Огоста”, ЗЗ 
BG0000508 „Река Скът”, 
ЗЗ BG0000527 „Козлодуй” 
и ЗЗ BG0000199 „Цибър” 

Проектът се явява като част от ИП за 
извеждане от експлоатация на 
блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”, 
поради което потенциалните 
въздействия от реализацията му 
следва да са взети предвид в 
изготвените ДОВОС и ДОСВ 
одобрени с решение № 8-6/2013 г. 
на  МОСВ, което вече беше отчетено 
по-горе. 

Тъй като проектът е част от ИП разгледано 
вече в началото на таблицата, то и 
възможният кумулативен ефект от 
реализацията му следва да се вмества в 
кумулативния ефект от цялостната 
реализация на двете основни ИП. 

12 

Проект: „Проектиране и 
изграждане на площадки 
за управление на 
материали от дейностите 
по извеждане от 
експлоатация на 1-4 
блокове на АЕЦ 
„Козлодуй””.    

ЗЗ BG0002009 „Златията”, 
ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 
„Река Огоста”, ЗЗ 
BG0000508 „Река Скът”, 
ЗЗ BG0000527 „Козлодуй” 
и ЗЗ BG0000199 „Цибър” 

Проектът се явява като част от ИП за 
извеждане от експлоатация на 
блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”, 
поради което потенциалните 
въздействия от реализацията му 
следва да са взети предвид в 
изготвените ДОВОС и ДОСВ 
одобрени с решение № 8-6/2013 г. 
на  МОСВ, което вече беше отчетено 
по-горе. 

Тъй като проектът е част от ИП разгледано 
вече в началото на таблицата, то и 
възможният кумулативен ефект от 
реализацията му следва да се вмества в 
кумулативния ефект от цялостната 
реализация на двете основни ИП. 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
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Таблица  № 2.1 
ППП/ИП,  които са разположени в района на площадка „Радиана” и в съчетание с реализацията на оценяваното ИП би могло да окажат 

неблагоприятно въздействие върху разглежданите защитени зони.  

№ 
Обект, ППП, 

Инвестиционно 
предложение 

Потенциално засегнати 
защитени зони Потенциални въздействия 

Анализ на предпоставките за възникване 
и на потенциалния кумулативен ефект от 

реализацията на разглежданото ИП 

13 

Проект: „Изграждане на 
топлоцентрала за 
производство на пара и 
гореща вода на 
площадката на АЕЦ 
"Козлодуй””. 

ЗЗ BG0002009 „Златията”, 
ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 
„Река Огоста”, ЗЗ 
BG0000508 „Река Скът”. 

Съгласно писмо на РИОСВ-Враца 
(изх. № В-1214/29.07.2009 г.), 
инвестиционното предложение е 
предмет на задължителна ОВОС. 
Следователно, по проекта е следвало 
да бъдат разработени ДОВОС и 
ДОСВ, в които да се уточни 
степента на потенциалното 
въздействие върху околната среда и 
най-близките ЗЗ по Натура 2000. 
Към момента няма данни такива да 
са депозирани за оценка на 
качеството (съгласно публичния 
регистър с данни за извършване на 
процедури по ОВОС). Предвид това, 
съгласно ал. 4, т.1 от чл. 2а на 
Наредбата за ОВОС, процедурата и 
респ. ИП следва да се счита, че са 
прекратени, тъй като не са 
изпълнени от възложителя дадените 
му указания от компетентния орган 
по чл. 5, ал. 1 на споменатата 
наредба в необходимия срок, който е 
12 месеца (ИП е заявено през 2009 
г.). 

В случая този проект не следва да бъде 
разглеждан, тъй като както беше обосновано 
в предходната графа, е прекратен.   



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и 
средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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Таблица № 2.2 

ППП/ИП,  които са разположени на територията на разглежданите защитени зони и в съчетание с реализацията на оценяваното ИП би 
могло да окажат неблагоприятно въздействие върху тези зони. 

№ 
Обект, ППП, 

Инвестиционно 
предложение 

Засегнати защитени 
зони Потенциални въздействия 

Анализ на предпоставките за възникване 
и на потенциалния кумулативен ефект от 

реализацията на разглежданото ИП 

1 

Закриване на 
съществуващото сметище 
за ТБО в  гр. Козлодуй. 
 

ЗЗ BG0002009 
„Златията” 

Закриването на депото е свързано  с 
техническа и биологична рекултивация. 
Това следва да се разглежда в 
положителен аспект по отношение 
предмета и целите на опазване на 
зоната, предвид прекратяването на 
замърсяването на части от нея с 
отпадъци.  

Биологичната рекултивация е свързана с 
възстановяване на растителни местообитания 
в района, което ще създаде предпоставки в 
положителен аспект за заселване върху 
рекултивирания терен на животински видове 
(в т.ч. някои птици), които го обитават, т.е. в 
случая могат да се очакват положителни 
въздействия за района и евентуално върху 
част от предмета на опазване на  ЗЗ „Златията” 
и не могат да се очакват отрицателни 
кумулативни въздействия върху нея от 
рекултивацията с едновременното изграждане 
и експлоатация на НХРАО.    



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и 
средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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2 

Първоначално залесяване 
на неземеделски земи в 
землището на с.  
Хайредин. 

ЗЗ BG0002009 
„Златията” 

Има риск да доведе до промяна на 
характера на някои местообитания в 
зоната, както и на видовия животински 
състав, който ги обитава.  

Не се очаква кумулативен ефект, тъй като 
осъществяването на НХРАО е свързано с 
разчистване от площадката на дървесна 
растителност, сред която има много инвазивни 
видове – акация, гледичия и др., които могат 
бързо да се разпространяват в района. В 
случая залесяването на неземеделски площи в 
землището на с. Хайредин е с изцяло обратен 
ефект сравнено с премахването на изкуствено 
засадената акациева растителност в границите 
на строителните площадки върху НХРАО, 
така че по отношение на прилежащите 
територии на ЗЗ „Златията” със сигурност 
може да се твърди, че залесяването има 
компенсиращ характер по отношение на 
освобождаването на залесени площи в 
рамките на терена на НХРАО, т.е. имаме две 
напълно противоположни въздействия, които 
е невъзможно да се кумулират.    



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и 
средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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3 

Отглеждане на риба в 
съществуващия 
микроязовир в 
землището на  
с. Бутан. 
 

ЗЗ BG0002009 
„Златията” 

Риборазвъждането в язовира, спрямо 
някои птици привързани към водни 
площи може да има положителни 
въздействия върху хранителната им 
база в района, предвид и че 
осигуряването и поддържането на 
постоянен воден обем в микроязовира е 
предпоставка за развитие на редица 
водни организми, в т.ч. земноводни, 
които са част от хранителната база на 
такива птици. По принцип изкуственото 
поддържане на рибни ресурси в 
подобни микроязовири спомага и за 
съхраняването им като такива обекти, 
предвид че мн. често са подложени на 
източване от бракониери чрез пробиви.   

Не се очаква кумулативен ефект, тъй като 
реализацията на НХРАО не третира каквито и 
да било водни местообитания (изкуствени или 
естествени) и съответните птици привързани 
към тях, а потенциалните въздействия от 
двете ИП са с твърде различен характер, което 
изключва възможното им комбиниране и 
кумулиране  по отношение на еднотипни 
класове на земно покритие, местообитания и 
видовете в ЗЗ „Златията” и в района около нея. 
Освен това риборазвъждането в микроязовира, 
спрямо някои птици, привързани към водни 
площи може да има положителни въздействия 
върху хранителната им база в района. 

 
4 

Основен ремонт на 
ресторант “Трите бора” в 
с. Хайредин и монтаж на 
6 бр. бунгала. 

ЗЗ BG0002009 
„Златията” 

ИП териториално се разполага в 
населено място. За него е издадено 
Решение № ВР-20-ПР/2009 г. от 
14.04.2009 г. да не се извършва ОВОС, 
като дейностите по основен ремонт и 
монтаж са отдавна осъществени, поради 
което и потенциалните косвени 
въздействия върху зоната отдавна са 
преустановени.   

Дейностите по основен ремонт на ресторанта 
и монтажа на бунгалата са отдавна 
осъществени, поради което няма как да се 
препокрият във времето с бъдещото 
изграждане и експлоатация на НХРАО и 
съответно да се кумулират по отношение на 
някакви потенциални въздействия спрямо ЗЗ 
„Златията”. Освен това се касае за засягане на 
съвсем различен тип хабитати и респективно 
евентуално на птици привързани към тях, т.е. 
не може да се търси значим кумулативен 
ефект по отношение на местообитания и 
видове птици. 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и 
средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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5 

Добив на баластра от 
коритото на р. Огоста,  
корекция на р. Огоста в  
землището на с. 
Хайредин.  
 

ЗЗ BG0002009 
„Златията” 

ИП засяга коритото на р. Огоста 
преминаваща през територията на ЗЗ 
„Златията” по Дир. за птиците (извън ЗЗ 
„Река Огоста” по Дир. за 
местообитанията), като практически 
добива на баластра е свързан главно с 
безпокойство и прогонване на някои 
целеви видове птици от района на ИП в 
резултат на шум и засилен 
антропогенен натиск, но това 
въздействие е слабо, предвид 
възможния му малък периметър на 
проява. 

Не се очаква, тъй като реализацията на 
НХРАО не третира каквито и да било водни 
местообитания (изкуствени или естествени) и 
няма отношение към видове птици 
привързани към такива, а засяга площ с 
горскостопански характер, която е свързана с 
други видове птици (обитаващи залесени 
терени). При това положение не може да се 
очаква кумулативен ефект по отношение на 
горските и водните хабитати в зоната и извън 
нея и по отношение на видовете птици 
привързани към този тип хабитати. Тук трябва 
да се отчете и достатъчната териториална 
отдалеченост на НХРАО от ЗЗ, при която до 
нейната територия не могат да достигнат 
съществени вредности (шум, прах и др.), 
които при това да се кумулират в ЗЗ с тези от 
землището на с. Хайредин, отдалечено на 
около 13 км по права линия от площадка 
„Радиана”. 

 
6 

Възстановяване и 
обновяване на овцеферма 
за отглеждане на 500 бр. 
животни. 

ЗЗ BG0002009 
„Златията” 

Инвестиционното намерение е заявено 
през 2009 г., като за него е издадено 
Решение № ВР-37-ПР/2009 г. от 
02.09.2009 г. да не се извършва ОВОС, 
като дейностите по възстановяването и 
обновяването на овцефермата са вече 
осъществени, поради което и 
потенциалните въздействия върху 
зоната отдавна са преустановени.   

Дейностите по възстановяване и обновяване 
на овцефермата са отдавна осъществени, 
поради което няма как да се препокрият във 
времето с бъдещото изграждане и 
експлоатация на НХРАО и съответно да се 
кумулират по отношение на някакви 
потенциални въздействия спрямо ЗЗ 
„Златията”.  



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и 
средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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7 

ИП за „Изграждане на 
предпазна подпорна 
стена за укрепване на 
левия бряг  
на р. Огоста” и ИП за 
„Изграждане на защитна 
дига на р. Огоста и на 
охранителни канали за 
защита от наводнения”. 
 

ЗЗ BG0002009 
„Златията” 

Първото ИП е заявено през 2008 г., като 
за него е издадено Решение № ВР-28-
ПР/2008 г. от 11.07.2008 г. да не се 
извършва ОВОС, а за второто е 
издадено Решение № ВР-33-ПР/2010 г. 
от 27.10.2010 г. да не се извършва 
ОВОС,   като дейностите по изграждане 
на горните съоръжения са отдавна 
осъществени, поради което и 
потенциалните въздействия върху 
зоната отдавна са преустановени.   

 
 
 
 
 
 
Дейностите по изграждане на двете 
съоръжения са отдавна осъществени, поради 
което няма как строителството им да се 
препокрие във времето с бъдещото 
изграждане и експлоатация на НХРАО и 
съответно да се кумулира по отношение на 
някакви потенциални негативни въздействия 
(шум, прах, прогонване на видове и др.) 
спрямо ЗЗ „Златията”. Освен това се касае за 
засягане на съвсем различен тип хабитати 
(водни площи в р. Огоста и горски хабитат на 
терена с НХРАО) и респективно евентуално 
на птици привързани към тях, т.е. не може да 
се търси значим кумулативен ефект по 
отношение на местообитания и видове птици. 
 
 
 
 
 
 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и 
средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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8 

Изграждане на МВЕЦ 
„Огоста 4” в коритото на 
р. Огоста в землището на 
с. Хайредин, общ. 
Хайредин, в землището 
на с. Крива Бара и с. 
Бутан, общ. Козлодуй, в 
землището на с. 
Софрониево, Общ. 
Мизия, Обл. Враца. 

ЗЗ BG0002009 
„Златията” 

Към момента от трите посочени 
съоръжения е изграден и функционира 
само МВЕЦ „Елена”, а останалите две 
са отпаднали като ИП, подлежащи на 
реализация (в т.ч. поради изтичане на 
нормативния срок на решението по 
ОВОС, което е валидно 5 години /чл. 
93, ал.7 от ЗООС/). При това положение  
дейностите по изграждане на 
работещия МВЕЦ са вече осъществени, 
поради което не могат да се очакват и 
вредности от строителство. Самата 
експлоатация на МВЕЦ няма 
отношение към залесени територии в 
каквато се разполага НХРАО и не е 
свързана с генериране на някакви 
съществени вредности в околната 
среда. Напротив, тъй като МВЕЦ е от 
руслов тип, в завирения обем зад бента 
се създават много подходящи условия 
за пребиваване на водоплаващи птици, 
вкл. и на такива предмет на опазване в 
зоната.   

В случая отсъстват предпоставки за 
припокриване на вредности генерирани при 
строителството на МВЕЦ с изграждането на 
НХРАО, тъй като централата е отдавна 
изградена. Самата експлоатация на МВЕЦ 
няма отношение към залесени територии в 
каквито се разполага НХРАО. При това 
положение не може се очаква някакъв 
кумулативен ефект при едновременната 
експлоатация, тъй като реализацията на 
НХРАО не третира каквито и да било водни 
местообитания (изкуствени или естествени) и 
няма отношение към видове птици 
привързани към такива, а засяга площ с 
горскостопански характер, която е свързана с 
други видове птици. Освен това завирените 
обеми на русловите МВЕЦ предоставят 
хранителна база и други подходящи условия 
за редица птици привързани към водни 
площи, в т.ч. водоплаващи птици-предмет на 
опазване в ЗЗ „Златията”, което може да се 
счете за един вид положително въздействие 
спрямо предмета и целите на конкретната 
защитена зона. 

 
9 

Изграждане на МВЕЦ 
„Огоста 5” в коритото на 
р. Огоста в землището на 
с. Хайредин и в 
землището на с. 
Манастирище, общ. 
Хайредин, обл. Враца. 

 
10 

Изграждане на МВЕЦ 
„Елена” на р. Огоста в 
землището на с. 
Хайредин, област Враца. 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и 
средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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11 

Изграждане на 
ветроенергиен парк 
„Вълчедръм” в 
землищата на с. Горни 
Цибър, с. Златия, 
Разград, с. Черни връх, с. 
Септемврийци и на град 
Вълчедръм. 

ЗЗ BG0002009 
„Златията” 

Тъй като в срок от 5 години от датата на 
влизане в сила на решението по ОВОС 
(чл. 99, ал.8 от ЗООС), не е започнало 
осъществяването на ИП, решението (№ 
МО2-2/2009 г. на РИОСВ-Монтана)  е 
загубило правното си действие, поради 
което инвестиционното предложение 
може да се счита за прекратено. 

Не се очаква кумулативен ефект поради 
прекратяване на инвестиционното 
предложение. 

12 

„Изграждане на  
ветроенергиен парк чрез 
монтиране на 55 броя 
WEA” в землището на гр. 
Оряхово и 
землището на с. 
Селановци, Общ. 
Оряхово.  

ЗЗ BG0000614 „Река 
Огоста” 

Основния риск е свързан с усвояване и 
унищожаване на площи от 
местообитания предмет на опазване в 
зоната и на такива извън нея, както и 
на площи на някои целеви животински 
видове. В случая, съгласно ДОСВ на 
ИП, терените които се засягат 
представляват предимно поземлен 
фонд използван за интензивно 
земеделие, основно добив на зърнени 
култури и в слаба степен се обхващат 
открити територии, една част от които 
представляват природно 
местообитание 6250* Панонски льсови 
степни тревни съобщества и 
местообитания на лалугера. 
Изкуствено залесената площ в обхвата 
на НХРАО  няма отношение към 
подобни местообитания. 

Не се очаква кумулативен ефект, тъй като 
реализацията на НХРАО не засяга каквито и 
да било открити територии в района с 
характер на местообитание 6250* и 
подходящи за обитаване от лалугера, а засяга 
площ заета с  изкуствено създадена горска 
растителност от интродуцирани видове. При 
това положение не може да се очаква 
увеличаване на засяганата площ в района по 
отношение на горските и откритите хабитати в 
зоната и в района извън нея и допълнителни 
въздействия по отношение на животинските 
видове, привързани към тези два напълно 
различни типа хабитати. В близост до 
площадката с ИП също отсъстват подобни 
местообитания, които могат да бъдат 
засегнати непряко. Едновременната 
експлоатация на вятърния парк и НХРАО не е 
в състояние да генерира въздействия, които 
могат да се комбинират и кумулират по 
отношение на видовете предмет на опазване в 
зоната.   



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
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13 

„Изграждане на MВЕЦ 
на р. Огоста с мощност 
530 Kw” в земл. на с. 
Хърлец, общ. Козлодуй ЗЗ BG0000614 „Река 

Огоста” 

Тези две ИП не са реализирани и са 
отпаднали като такива подлежащи на 
реализация: 
- първото е отпаднало, тъй като е 

изтекъл нормативния срок от 5 г. по 
чл. 93, ал. 7 от ЗООС на решението 
за преценяване от ОВОС (Решение 
№ ВР-32-ПР/2007 г.от 09.07.2007 г.).  
- за второто процедурата по ОВОС е 

официално прекратена с  Решение № 
ВР-5-П/2013г.от 11.04.2013 г. 

В случая тези ИП не следва да бъдат 
разглеждани, тъй като,  както беше 
обосновано в предходната графа са 
преустановени.   

14 

“Изграждане на 
МВЕЦ „Гложене” на р. 
Огоста” в земл. на с. 
Гложене, общ. Козлодуй.  

15 

„Изграждане на 
рибовъдно 
стопанство за отглеждане 
на есетрови риби” в 
землището на с. Сараево 
и земл. на гр. Мизия. 

ЗЗ BG0000508 „Река 
Скът” 

Съгласно Решение №  ВР-09-ПР/2010 г. 
на РИОСВ-Враца, „При реализацията 
на ИП няма вероятност да бъдат 
засегнати, унищожени и фрагментирани 
природни местообитания и 
местообитания на видове, предмет на 
опазване в ЗЗ “Река Скът”. „Не се 
очаква реализацията на предвидените 
дейности да доведе до отрицателно 
въздействие върху популациите на 
видовете, предмет на опазване в 
защитената зона или до тяхното 
безпокойство”. „Не се очаква 
генериране на емисии и отпадъци във 
вид и количества, които биха могли да 
окажат негативно въздействие върху 
защитената зона”.  

Не се очаква, тъй като реализацията на 
рибовъдното стопанство не е свързана с 
въздействия върху целеви местообитания и 
видове в ЗЗ и върху самата нея,  т.е. даже и 
при наличие на някакви потенциални косвени 
въздействия от страна на реализацията на 
НХРАО върху зоната, те не подлежат на 
кумулиране с отрицателни въздействия от 
стопанството, тъй като такива практически 
липсват. Освен това с двете ИП се третират 
напълно различни типове територии 
(респективно местообитания) – стопанството е 
предвидено за обособяване в ниви, а НХРАО в 
изкуствено залесена територия с 
интродуцирани и донякъде инвазивни видове, 
така че не може да се очаква и кумулативен 
ефект по отношение на загуба на еднотипни 
местообитания в района като цяло.  



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и 
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16 
„Корекция на р. Скът в 
района на гр. Мизия”,  
землище на на гр.Мизия. 

ЗЗ BG0000508 „Река 
Скът” 

ИП е заявено през 2007 г., като за него е 
издадено Решение № ВР-29-ПР 
/2007г.от 26.06.2007 г.да не се извършва 
ОВОС, като дейностите по корекцията 
на реката в урбанизираната част на гр. 
Мизия са отдавна осъществени и 
потенциалните негативни въздействия 
върху зоната отдавна са преустановени.  

Дейностите по корекцията на реката са 
отдавна осъществени, а въздействията върху 
речното корито преустановени, поради което 
няма как бъдещото изграждане и 
експлоатация на НХРАО да се кумулира с  ИП 
в тази позиция на таблицата по отношение на 
някакви потенциални негативни въздействия 
(шум, прах, прогонване на видове и др.) 
спрямо ЗЗ „Скът”.  

17 

“Изграждане на дига на 
на р. Скът”  в 
землището на с. 
Крушовица, Община 
Мизия. 

ЗЗ BG0000508 „Река 
Скът” 

ИП е заявено през 2007 г., като за него 
е издадено Решение № ВР-26-ПР /2007 
г.от 08.06.2007 г. да не се извършва 
ОВОС, като дейностите по изграждане 
на дигата са отдавна осъществени и 
потенциалните негативни въздействия 
върху зоната отдавна са 
преустановени.   

Дейностите по изграждане на дигата са 
отдавна осъществени, а въздействията върху 
речното корито и защитената зона 
преустановени, поради което няма как 
бъдещото изграждане и експлоатация на 
НХРАО да се кумулира с  ИП в тази позиция 
на таблицата по отношение на някакви 
потенциални негативни въздействия (шум, 
прах, прогонване на видове и др.) спрямо ЗЗ 
„Скът”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
По-долу е направен самостоятелен анализ по отношение на потенциалното 

кумулативно въздействие от реализацията на НХРАО с евентуалното осъществяване на 
изброените в Таблица № II.2 ППП/ИП по отношение на всяка защитена зона поотделно, 
като първоначално е направен и анализ на очакваното кумулативно въздействие върху 
отделните компоненти и фактори на околната среда от ППП/ИП предвидени за 
реализация в района на самата площадка на АЕЦ „Козлодуй” (Таблица № II.1) спрямо 
НХРАО, като идентифицираните въздействия по отношение на всеки компонент имат и 
определящо значение за вероятния кумулативния ефект върху предмета и целите на 
опазване на защитените зони, тъй като тези компоненти влизат и в състава на самите 
зони.    
 
II.1 Анализ на очакваните кумулативния влияния в района на ИП в резултат от 

едновременната му реализация с установените ИП/ППП на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй”.  

 
Съгласно направения анализ по-горе в Таблица № II.1, за площадката на АЕЦ 

„Козлодуй” са изброени следните ИП/ППП:   
 Инвестиционно предложение за извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ 

„Козлодуй”, със следните проекти, които влизат с състава му (в т.ч. са посочени в 
Таблица № II.1): 
- Проект: Доставка на съоръжение за третиране на течни РАО (“инсталация Дунав”) 

на площадката на АЕЦ „Козлодуй”; 
- Проект: Съоръжение за извличане и имобилизиране на отработени йонообменни 

смоли в АЕЦ „Козлодуй”; 
- Проект: Съоръжение за извличане и преработка на твърдата фаза от резервоарите с 

концентрат от изпарителите в АЕЦ „Козлодуй”; 
- Проект: Съоръжения за измерване за освобождаване от контрол и мониторинг на 

отпадъците в АЕЦ „Козлодуй”; 
- Проект: Доставка на оборудване за контрол на течни и газообразни изхвърляния  от 

АЕЦ „Козлодуй”; 
- Проект: Изграждане на Цех за намаляване на размерите и дезактивация на 

материали (ЦНРД) в АЕЦ „Козлодуй”; 
- Проект: Проектиране и изграждане на площадки за управление на материали от 

дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”; 
 Инвестиционно предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново 

поколение на площадката на АЕЦ-Козлодуй”; 
 Проект: „Изграждане на съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни 

отпадъци (РАО) с голям коефициент на намаляване на обема (ГКНО) в АЕЦ 
„Козлодуй”;  

 Проект: „Изграждане на хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво 
(ХССОЯГ) на площадката на АЕЦ „Козлодуй”; 

В конкретния случай, така изброените инвестиционни предложения, проекти и 
дейности, свързани с тяхното осъществяване са предвидени да се осъществят в 
границите на оперативната промишлена площадка на АЕЦ „Козлодуй”. Предвид 
характера на тези обекти (описан в графа 3 на Таблица № II.1), в нерадиационен аспект 
тяхната реализация не е свързана със значително като количество и мащабно като обхват 
кумулативно въздействие върху компонентите на околната среда – атмосферен въздух, 
почви, геоложка среда, води, биологично разнообразие и т.н, тъй като от една страна те 
не са свързани с генериране на организирани промишлени замърсяващи изпускания – 
различни видове газо-прахови емисии и отпадъчни води от производствени и 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
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преработвателни процеси, безразборно изхвърляне на големи количества твърди 
отпадъци извън предназначените за целта места и др. подобни, а от друга са ситуирани в 
границите на вече обособена и усвоена чрез бетониране промишлена площадка, в т.ч. в 
голяма степен в съществуващия сграден фонд на нея. В случая локални кумулативни 
ефекти с временен и слаб характер могат да се проявят най-вече в обхвата на тази 
площадка от комбиниране на шумови с шумови и неорганизирани прахови емисии с 
неорганизирани прахови емисии при едновременно провеждане на някои монтажни и 
демонтажни мероприятия на откритата територия на площадката в резултат на 
паралелната работа на машинния парк. Така или иначе подобни мероприятия постоянно 
съпътстват дейностите свързани с експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй”. Фактически 
кумулативните ефекти от горните комбинации с най-висока степен може да се очакват 
върху основната оперативна промишлена площадка на АЕЦ, тъй като на нея са 
съсредоточени всички ИП, а НХРАО се разполага в съседство (в охраняемата площ), 
докато четирите разглеждани зони остават извън потенциалния обхват предвид 
отстоянията до тях. Така например по отношение на неорганизираните прахови 
отделяния се знае, че те са с ограничено въздействие върху атмосферния въздух, тъй 
като се разпространяват на малки разстояния от източника (10-20 м при безветрие в 
зависимост от концентрацията на прахови частици), понеже са студени (с температура на 
околния въздух), с голяма гравитационна скорост на отлагане и с малка височина на 
изпускане (генерират се близо до земната повърхност). По отношение на шума пък е 
известно, че с удвояване на разстоянието (в т.ч. спрямо мястото с най-високо наслагване) 
и в зависимост от височината на източниците,  шумът намалява с 3÷7 dB(А), а 
територията на най-близката ЗЗ „Златията” е на около 0,5 км, като при това площадката 
на АЕЦ се разполага в теренно понижение спрямо зоната, склона към която има 
екранираща роля поради голямата му денивелация (съгласно Google Earth Pro е около 60 
м) и наличието на горска покривка на него, т.е. какъвто и да е кумулативния ефект в 
периметъра на реализация на разглежданите ИП, то върху зоната няма да има 
допълнително шумово натоварване извън сега съществуващото в териториалния ѝ 
обхват.  

В случая, предвид характера на разглежданите ИП/ППП, по-голям интерес 
представлява потенциалното кумулативно въздействие в радиационен аспект, като във 
връзка с това тук е разгледано кумулативното дозово натоварване от всички възможни 
лъчения в района на АЕЦ .  

Максималната годишна ефективна доза на живите организми в 30 km зона на АЕЦ 
„Козлодуй”, дължаща се само на аерозолни емисии при нормална експлоатация на 
съществуващите и новите ядрени мощности, е оценена на 1.94 µSv/a. Това е едва 0.08 % 
от облъчването от естествения радиационен фон за страната (2.33 mSv/a) и 0.2 % от 
нормата за населението (1 mSv/a) ОНРЗ-2012.  

Максималната годишна ефективна доза на живите организми от 30 km зона на АЕЦ 
“Козлодуй”, дължаща се само на течни емисии при нормална експлоатация на 
съществуващите и новите ядрени мощности, е оценена на 0.94 µSv/a.  

Радиационното въздействие върху живите организми при нормална експлоатация на 
НХРАО се анализира в МОАБ1  изключително заради наличието на външно лъчение, тъй 
като не се очакват газови и течни емисии от НХРАО при нормална експлоатация. Това 
въздействие е локализирано в рамките на площадката на НХРАО и на практика няма 
кумулативен ефект за живите организми в наблюдаваната зона. Общата годишна доза е 

                                                
1 Междинен отчет за анализ на безопасността (МОАБ), R5-NDF-ISA_Rev1, Консорциум Westinghouse – 

DBE Technology – ENRESA. March 11, 2013г. 
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определена на 18 μSv (≈0.02 mSv) от директно излъчване и е доста под вторичното 
ограничение (100 μSv/а) за НХРАО. 

Получените оценки за дозовото въздействие на изхвърлянията от АЕЦ „Козлодуй” са 
напълно съпоставими със световната практика по официални данни на ООН (UNSCEAR-
2000, 2008). 

За консервативност на оценката на кумулативния ефект на дозовото натоварване на 
живите организми в 30 km зона на АЕЦ „Козлодуй” от всички радиоактивни 
изхвърляния в околната среда при всички експлоатационни състояния на АЕЦ са взети 
предвид:  

 НХРАО - площадка „Радиана”, 

 от 5 и 6 блок, ХОГ, ХССОЯГ,  

 от всички дейности по извеждане от експлоатация на 14 блок (Цех за намаляване 
на размерите и дезактивация /ЦНРД/),  

 от емисиите от експлоатацията на съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ), 

 от НЯМ - максимална стойност за EUR граници на изхвърляния. 
Максималната годишна ефективна доза на живите организми в 30 km зона на АЕЦ 

„Козлодуй”, включваща площадката на НХРАО, дори при този изключително 
консервативен (практически невъзможен) сценарий за референтен индивид, пребиваващ 
постоянно на границата на площадката на НХРАО, вследствие на всички радиоактивни 
емисии в околната среда в кумулация с всички ядрени съоръжения на площадката:на 
АЕЦ 5 и 6 блок, ИЕ 1-4 блок, СПИ, НЯМ и НХРАО, е оценена на 20.88 µSv/a, което е 
много по-ниско от квотата 100 µSv/a за НХРАО, 250 µSv/a за облъчване от радиоактивни 
изхвърляния от АЕЦ (Наредба за осигуряване безопасността на ядрени централи (Обн. 
ДВ. бр.66 от 30 Юли 2004г., посл. изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г.) и нормата за 
населението 1000 µSv/a (ОНРЗ-2012). Полученото допълнително дозово натоварване е 
около 100 пъти по-ниско от това на естествения радиационен фон (2330 µSv) в страната.  

Следователно може да се направи заключението, че естествения радиационен фон в 
обхвата на четирите зони ще бъде повлиян в пренебрежимо слаба степен.  

Индивидуалните дози от всички радиоактивни изхвърляния в кумулация на НХРАО с 
всички действащи ядрени съоръжения на площадката на АЕЦ „Козлодуй“: извеждане от 
експлоатация на блокове 1÷4 (Цех за намаляване на размерите и дезактивация /ЦНРД/), 
както и всички бъдещи ИП: съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ) и Нова ядрена 
мощност (НЯМ) са с максимална стойност 20.88 µSv. 

Тези дози са много по ниски от прага, определен съгласно чл. 10 на ОНРЗ-2012 за 
граница на годишна ефективна доза, която е 1000 µSv. 

На това основание може да се твърди категорично, че отсъства риск от развитие на 
детерминистични ефекти (вредни за жизненото състояние ефекти от въздействието на 
йонизиращите лъчения) за живите организми в 30 km зона на АЕЦ. 

 
II.2 Кумулативен ефект в района на защитена зона „Златията” с код BG0002009 

обявена по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици. 
 

За района на ЗЗ „Златията” с код BG0002009 очаквания кумулативен ефект от 
реализацията на НХРАО в съчетание с известните  ППП/ИП в района на зоната е със 
следния характер:  
 ИП за „Закриване на съществуващото сметище за ТБО в гр. Козлодуй”. 

Съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на Община Козлодуй се 
намира в землището на града. Разположено е на около 5 км западно от него. 
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Изградено е върху южния склон на безименно дере с непостоянен воден отток. От 
север граничи с обработваеми площи, а от юг – от трасето на дерето, над което се 
издигат високи повече от 20-25 м льосови хълмове с почти вертикални склонове. В 
настоящия момент съществуващото депо не е оградено, няма контролно 
пропускателен пункт и денонощна охрана, липсва развита външна инфраструктура - 
няма ел. захранване, водоснабдяване, както и организирано отвеждане на 
повърхностните и дъждовни води и не отговаря на европейските екологични 
изисквания за състоянието на регламентираните депа за твърди битови отпадъци. 
Сметището на територията на Община Козлодуй е необходимо да бъде приведено в 
съответствие с нормативните изисквания за предотвратяване на неблагоприятното 
върху околната среда и съгласно заложените цели в Националната програма за 
управление на дейностите по отпадъците. Според плана за земеразделяне отреденият 
имот за общинско сметище е с № 000587 и площ 41 дка. Процесът на закриване на 
сметището се състои от следните видове дейности: 1. Анализ на настоящото 
състояние на компонентите на околната среда; 2. Предепониране и преоткосиране на 
част от отпадъците в общо тяло със стабилни откоси извън границите на сметището; 
3. Изграждане на 4 броя газови кладенци през 50 м един от друг; 4. Техническа и 
биологична рекултивация. Биологичната рекултивация се предвижда да се извърши 
след приключване на техническата и включва комплекс от агрохимически, 
технологични и мелиоративни мероприятия за създаване на условия за затревяване и 
залесяване. Условно биологичната рекултивация може да се раздели на следните 
видове дейности: а. Мелиоративни мероприятия - минерално торене, затревяване и 
залесяване; b. Отгледни мероприятия - минерално торене; дейности за поддържане на 
влагообезпечеността на отглежданата растителност; окосяване на тревната 
растителност. Реализирането на проекта ще доведе до закриването на 
съществуващото сметище на град Козлодуй и рекултивиране на терена, съгласно 
изискванията за рекултивация на нарушени терени. В съответствие с публикуваната 
документация срокът за техническата рекултивация е 8 месеца заедно с изграждането 
на мониторинговите съоръжения, а за биологичната 3 години. Биологичната 
рекултивация е свързана с възстановяване на растителни местообитания в района, 
което ще създаде предпоставки в положителен аспект за заселване върху терена на 
животински видове, които обитават тази част на страната, т.е. в случая могат да се 
очакват положителни въздействия за района и евентуално върху част от предмета на 
опазване на  ЗЗ „Златията” и не могат да се очакват отрицателни кумулативни 
въздействия върху нея от рекултивацията с едновременното изграждане и 
експлоатация на НХРАО и другите разгледани ИП/ППП на площадката на АЕЦ.    

  ИП за „Първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на с.  
Хайредин”. Залесяването на неземеделски площи в землището на с. Хайредин е с 
изцяло обратен ефект сравнено с премахването на изкуствено засадената акациева 
растителност в границите на строителните площадки върху НХРАО, така че по 
отношение на прилежащите територии на ЗЗ „Златията” в случая може да се твърди, 
че залесяването има компенсиращ характер по отношение на освобождаването на 
залесени площи в рамките на терена на НХРАО, т.е. имаме две напълно 
противоположни въздействия, които е невъзможно да се кумулират. Въздействията 
от останалите ИП на площадката на АЕЦ не засягат горски площи.   

 ИП за „Отглеждане на риба в съществуващия микроязовир в землището на с. Бутан”. 
Предвидените мероприятия  в съществуващия микроязовир на с. Бутан  свързани с 
рибовъдство нямат каквито и да било допирни точки с мероприятията и дейностите 
свързани с изграждането и експлоатацията на НХРАО, което няма водностопански 
характер и не третира изкуствени или естествени водоеми, поради което няма 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

 

66

наличие на типове въздействия от двете ИП, които е възможно да се кумулират 
спрямо еднотипни класове на земно покритие, местообитания и видовете в  ЗЗ 
„Златията” и в района около нея. Освен това риборазвъждането в язовира, спрямо 
някои птици привързани към водни площи може да има положителни въздействия 
върху хранителната им база в района, предвид също и че осигуряването и 
поддържането на постоянен воден обем в микроязовира е предпоставка за развитие 
на редица водни организми, в т.ч. земноводни (т.е. освен риби), които са част от 
хранителната база на такива птици.   

 ИП за „Основен ремонт на ресторантски комплекс „Трите бора” в с. Хайредин и 
монтаж на 6 бр. бунгала”. Инвестиционното намерение е заявено през 2009 г., като за 
него е издадено Решение № ВР-20-ПР/2009 г. от 14.04.2009 г. да не се извършва 
ОВОС, като дейностите по основен ремонт и монтаж са отдавна осъществени, поради 
което няма как да се препокрият във времето с бъдещото изграждане и експлоатация 
на НХРАО и съответно да се кумулират по отношение на някакви потенциални 
въздействия спрямо ЗЗ „Златията”. Освен това се касае за засягане на съвсем 
различен тип хабитати и респективно евентуално на птици привързани към тях, т.е. 
не може да се търси кумулативен ефект по отношение на местообитания и видове 
птици.    

 ИП за „Добив на баластра от коритото на р. Огоста,  корекция на р. Огоста в 
землището на с. Хайредин”. ИП засяга коритото на р. Огоста (т.е. местообитания на 
„водолюбиви” видове птици) преминаваща през територията на ЗЗ „Златията” по 
Дир. за птиците (извън ЗЗ „Река Огоста” по Дир. за местообитанията), като 
практически добива на баластра е свързан главно с безпокойство и прогонване на 
някои целеви видове птици от района на ИП в резултат на шум и засилен 
антропогенен натиск, но това въздействие е слабо, предвид възможния му малък 
периметър на проява. Реализацията на НХРАО не третира каквито и да било водни 
местообитания (изкуствени или естествени) и няма отношение към видове птици 
привързани към такива, а засяга площ с горскостопански характер, която е свързана с 
други видове птици обитаващи залесени терени. При това положение не може да се 
очаква съществен кумулативен ефект по отношение на горските и водните хабитати в 
зоната и извън нея и по отношение на видовете птици привързани към този тип 
хабитати. 

 ИП за „Възстановяване и обновяване на овцеферма за отглеждане на 500 бр. 
животни” в землището на с. Хайредин, Общ. Хайредин. Инвестиционното намерение 
е заявено през 2009 г., като за него е издадено Решение № ВР-37-ПР/2009 г. от 
02.09.2009 г. да не се извършва ОВОС, като дейностите по възстановяването и 
обновяването на овцефермата са вече осъществени, поради което няма как да се 
препокрият във времето с бъдещото изграждане и експлоатация на НХРАО и 
съответно да се кумулират по отношение на някакви потенциални въздействия 
спрямо ЗЗ „Златията”.  

 ИП за „Изграждане на предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг  на р. 
Огоста” и ИП за „Изграждане на защитна дига на р. Огоста и на охранителни канали 
за защита от наводнения”. Първото ИП е заявено през 2008 г., като за него е издадено 
Решение № ВР-28-ПР/2008 г. от 11.07.2008 г. да не се извършва ОВОС, а за второто е 
издадено Решение № ВР-33-ПР/2010 г. от 27.10.2010 г. да не се извършва ОВОС,   
като дейностите по изграждане на горните съоръжения са отдавна осъществени, 
поради което няма как строителството им да се препокрие във времето с бъдещото 
изграждане и експлоатация на НХРАО и съответно да се кумулира по отношение на 
някакви потенциални негативни въздействия (шум, прах, прогонване на видове и др.) 
спрямо ЗЗ „Златията”. Освен това се касае за засягане на съвсем различен тип 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

 

67

хабитати (водни площи в р. Огоста и горски хабитат на терена с НХРАО) и 
респективно евентуално на птици привързани към тях, т.е. не може да се търси 
значим кумулативен ефект по отношение на еднотипни местообитания и видове 
птици. 

 ИП за изграждане на МВЕЦ „Елена”, МВЕЦ „Огоста 4” и МВЕЦ „Огоста 5” в 
коритото на р. Огоста (Решения по ОВОС №,№ 22-ПР/2008 г., 58-ПР/2008 г. и 59-
ПР/2008 г. да не се извършва ОВОС). Към момента от трите посочени съоръжения е 
изградено и функционира само първото, а останалите две са отпаднали като ИП 
подлежащи на реализация (поради изтичане на нормативния срок на решението по 
ОВОС, което е валидно 5 години /чл. 99, ал.8 от ЗООС/). При това положение 
отсъстват предпоставки за припокриване на вредности генерирани при 
строителството на МВЕЦ с изграждането на НХРАО. Самата експлоатация на МВЕЦ 
няма отношение към съществено замърсяване на околната среда с вредности и като 
резултат повлияване на местообитанията и видовете птици в ЗЗ „Златията” с газови 
емисии, отпадъчни води, радиоактивни изпускания, както и шум (предвид че 
генераторите по стандарт се поставят в шумоизолиращи кожуси и допълнително се 
капсуловат /по данни от участие в ДОСВ и ДОВОС на подобни обекти/), и др. В 
конкретния случай, става въпрос за руслова МВЕЦ (а не за напорни), което е 
свързано с формиране на голям по площ завирен обем зад нейния бент, което по 
отношение на птиците може да се разгледа по-скоро като положително въздействие, 
отколкото като отрицателно, тъй като подобни завирени обеми в последствие 
започват да предоставят хранителна база и други подходящи условия за редица птици 
привързани към водни площи, в т.ч. водоплаващи предмет на опазване в ЗЗ 
„Златията”. В тази връзка по отношение на предмета и целите на опазване на зоната 
не може да се търси негативен кумулативен ефект от експлоатацията на 
осъществения МВЕЦ с реализацията на НХРАО и останалите ППП/ИП на 
площадката на АЕЦ.  

 Изграждане на ветроенергиен парк „Вълчедръм” в землищата на с. Горни Цибър, с. 
Златия, Разград, с. Черни връх, с. Септемврийци и на град Вълчедръм. Тъй като в 
срок от 5 години от датата на влизане в сила на решението по ОВОС (чл. 99, ал.8 от 
ЗООС), не е започнало осъществяването на ИП, решението (№ МО2-2/2009 г. на 
РИОСВ-Монтана)  е загубило правното си действие, поради което инвестиционното 
предложение може да се счита за прекратено, респективно не следва да се отчита и 
кумулативен ефект. 

Сравнителният анализ на същността на НХРАО и характеристиките на изброените по-
горе инвестиционни предложения в района на ЗЗ „Златията”, дава възможност да се 
направи заключението, че в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение няма 
да окажат допълнително неблагоприятно въздействие върху местообитанията (т.е. 
класовете земно покритие) и птиците предмет на опазване в защитената зона. 
 
II.3 Кумулативен ефект в района на защитена зона „Острови Козлодуй” с код 

BG0000533 обявена по Директива 92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и 
на дивата флора и фауна. 

 
В района на ЗЗ „Острови Козлодуй” с код BG0000533 отсъстват ИП/ППП, с които 

реализацията на НХРАО може да се кумулира.  
 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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II.4 Кумулативен ефект в района на защитена зона „Река Огоста” с код BG0000614 
обявена по Директива 92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и на дивата 
флора и фауна. 

 
За района на ЗЗ „Река Огоста” с код BG0000614 очакваният кумулативен ефект от 

реализацията на НХРАО в съчетание с известните  ППП/ИП в района на зоната е със 
следния характер:  
 „Изграждане на  ветроенергиен парк чрез монтиране на 55 броя WEA” в землището 

на гр. Оряхово и землището на с. Селановци, Общ. Оряхово. Съгласно изготвения 
ДОСВ на ИП върху зоната, терените които се засягат от парка представляват 
предимно поземлен фонд използван за интензивно земеделие, основно добив на 
зърнени култури и в слаба степен се обхващат открити територии, една част от които 
представляват природно местообитание 6250* Панонски льсови степни тревни 
съобщества и местообитания на лалугера. Изкуствено залесената площ в обхвата на 
НХРАО  няма отношение към подобни местообитания. Предвид това не може да се 
очаква и някакъв кумулативен ефект, тъй като НХРАО не засяга каквито и да било 
открити територии в района с характер на местообитание 6250* и подходящи за 
обитаване от лалугера, а засяга площ заета с изкуствено създадена горска 
растителност от интрудицирани видове (акация, гледичия и др.). При това положение 
не може да се очаква увеличаване на засяганата площ в района по отношение на 
горските и откритите хабитати в зоната и в района извън нея и допълнителни 
въздействия по отношение на животинските видове привързани към тези два напълно 
различни типа хабитати. В близост до площадката с ИП също отсъстват подобни 
местообитания, които могат да бъдат засегнати непряко. Едновременната 
експлоатация на вятърния парк и НХРАО не е в състояние да генерира въздействия, 
които могат  да се комбинират и кумулират по отношение на видовете предмет на 
опазване в зоната.   

 „Изграждане на MВЕЦ на р. Огоста с мощност 530 Kw” в земл. на с. Хърлец, общ. 
Козлодуй и “Изграждане на МВЕЦ „Гложене” на р. Огоста” в земл. на с. Гложене, 
общ. Козлодуй. Тези две ИП не са реализирани и са отпаднали като такива 
подлежащи на реализация, тъй като: 
- първото е отпаднало, тъй като е изтекъл нормативния срок от 5 години по чл. 93, ал. 

7 от ЗООС на решението за преценяване от ОВОС (Решение № ВР-32-ПР/2007 г.от 
09.07.2007 г.).  

- за второто процедурата по ОВОС е официално прекратена с  Решение № ВР-5-
П/2013г.от 11.04.2013 г. на РИОСВ-Враца. 

При това положение  тези ИП не следва да бъдат разглеждани при по отношение на к. 
ефект, тъй като са преустановени.   

Сравнителният анализ на същността на НХРАО и характеристиките на изброените по-
горе инвестиционни предложения в района на ЗЗ „Река Огоста”, дава възможност да се 
направи заключението, че в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение няма 
да окажат допълнително неблагоприятно въздействие върху местообитанията (т.е. 
класовете земно покритие) и птиците предмет на опазване в защитената зона. 
 
 
 
 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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II.5 Кумулативен ефект в района на защитена зона „Река Скът” с код BG0000508 
обявена по Директива 92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и на дивата 
флора и фауна. 

 
За района на ЗЗ „Река Скът” с код BG0000508 очаквания кумулативен ефект от 

реализацията на НХРАО в съчетание с известните  ППП/ИП в района на зоната е със 
следния характер:  
 „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на есетрови риби” в землището 

на с. Сараево и земл. на гр. Мизия. Съгласно Решение №  ВР-09-ПР/2010 г. на 
РИОСВ-Враца, „При реализацията на ИП няма вероятност да бъдат засегнати, 
унищожени и фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, 
предмет на опазване в ЗЗ “Река Скът”. „Не се очаква реализацията на предвидените 
дейности да доведе до отрицателно въздействие върху популациите на видовете, 
предмет на опазване в защитената зона или до тяхното безпокойство”. „Не се очаква 
генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които биха могли да окажат 
негативно въздействие върху защитената зона”. При това положение к. ефект не се 
очаква, тъй като реализацията на рибовъдното стопанство не е свързана с 
въздействия върху целеви местообитания и видове в ЗЗ и върху самата нея,  т.е. даже 
и при наличие на някакви потенциални косвени въздействия от страна на 
реализацията на НХРАО върху зоната, те не подлежат на кумулиране с отрицателни 
въздействия от стопанството, тъй като такива практически липсват. Освен това с 
двете ИП се третират напълно различни типове територии (респ. местообитания) – 
стопанството е предвидено за обособяване в ниви, а НХРАО в изкуствено залесена 
територия с интрудуцирани и донякъде инвазивни видове, така че не може да се 
очаква и кум. ефект по отношение на загуба на еднотипни местообитания в района 
като цяло. 

 „Корекция на р. Скът в района на гр. Мизия”,  землище на гр.Мизия. ИП е заявено 
през 2007 г., като за него е издадено Решение № ВР-29-ПР /2007г.от 26.06.2007 г.да 
не се извършва ОВОС, като дейностите по корекцията на реката в урбанизираната 
част на гр. Мизия са отдавна осъществени и потенциалните негативни въздействия 
върху зоната отдавна са преустановени. Предвид това,  няма как бъдещото 
изграждане и експлоатация на НХРАО да се кумулира с това ИП по отношение на 
някакви потенциални негативни въздействия (шум, прах, прогонване на видове и др.) 
спрямо ЗЗ „Скът”. 

 “Изграждане на дига на р. Скът”  в землището на с. Крушовица, Община Мизия. ИП е 
заявено през 2007 г., като за него е издадено Решение № ВР-26-ПР /2007 г.от 
08.06.2007 г. да не се извършва ОВОС, като дейностите по изграждане на дигата са 
отдавна осъществени и потенциалните негативни въздействия върху зоната отдавна 
са преустановени.  Предвид това,  няма как бъдещото изграждане и експлоатация на 
НХРАО да се кумулира с това ИП по отношение на някакви потенциални негативни 
въздействия (шум, прах, прогонване на видове и др.) спрямо ЗЗ „Скът”. 

Сравнителният анализ на същността на НХРАО и характеристиките на изброените по-
горе инвестиционни предложения в района на ЗЗ „Река Скът”, дава възможност да се 
направи заключението, че в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение няма 
да окажат допълнително неблагоприятно въздействие върху местообитанията (т.е. 
класовете земно покритие) и птиците предмет на опазване в защитената зона. 

 
 
 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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III. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ППП/ИП 
БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 
ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. 

 
Необходимо да се подчертае, че реализацията на комплекса от съоръжения и сгради 

от състава на НХРАО и обслужващата го инфраструктура не е свързана с усвояване на 
площи от защитени зони и местообитания предмет на опазване в тях, тъй като терена в 
границите, на който ще се обособи комплекса е разположени изцяло извън обхвата на 
екологичната мрежа Натура 2000 и не граничи с територии от нея.  Промишлената 
площадка включва следните площи и съоръжения, чието обособяване, изграждане, 
експлоатация и закриване по един или друг начин ще въздействат върху околната 
среда:   

1) Съоръжения в контролираната зона, включващи: 
• клетки на хранилището първи етап  – „Платформа 1” със ЗП от 7,5 дка; 
• клетки на хранилището втори етап – „Платформа 2” със ЗП от 7,5 дка; 
• клетки на хранилището трети етап – „Платформа 3” със ЗП от 7,5 дка; 
• събирателен контролен резервоар с капацитет 100 м3 на системата за контрол на 

инфилтрирани води на НХРАО; 
• събирателен контролен резервоар с капацитет 100 м3 на системата за дълбоки 

дренажи;  
Първата платформа за погребване ще бъде изградена преди да започне погребването, 
втората след около 20 години, третата след 40 години работа на НХРАО; 
2) Спомагателни сгради и съоръжения в надзираваната зона, включващи: 
•  едноетажна масивна сграда за контрол на достъпа и портал за превозни средствa с 

обща ЗП от 153.8 м2;  
•  едноетажна масивна сграда за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО 

със ЗП от 750 м2;  
•  едноетажна масивна основна обслужваща сграда (Е) на площ от 700 м2; 
•  едноетажна масивна сграда за физическа защита и командна зала на площ от 540 

м2.  
•  едноетажна масивна административна сграда на площ от 550 м2;  
•  едноетажна сграда на обслужващи системи на площ от 550 м2;  
•  едноетажна сграда на конвенционални (строителни и други) лаборатории (Z) на 

площ от 230 м2;. 
•  работилници (едноетажна сграда) на площ от 450 м2; 
•  гаражи (едноетажна сграда) на площ от 290 м2. 
•  главен коридор - .конструктивно независима сграда, осигуряваща връзка и достъп 

за хора и оборудване към всички сгради с обща застроена площ от 416 м2.   
• резервоар за дъждовни води; 
• резервоар за вода за пожарогасене; 
• резервоар за дизелово гориво; 

3) Прилежаща инфраструктура – площадкови ВиК, повърхностни и подземни 
дренажни системи, система за контрол на инфилтрирани води,  електроснабдяване 
и пътна мрежа: главен път за достъп, обходен път 1, обходен път 2 и паркинг за 
персонала; 

4) Депо за льос с обем от около 90000 м3, което ще се обособи поетапно на площадка 
„Радиана” най-вече при строителството на платформите с клетките; 

5) Депо за временно съхраняване на почвени материали с обем от около 68000 м3;  



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
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Предвид характера на ИП, основните му елементи, които самостоятелно или в 
комбинация с други ППП/ИП биха могли да окажат единствено някакво потенциално 
косвено/непряко отрицателно въздействие върху  най-близки защитени зони от 
Европейската екологична мрежа Натура 2000 – ЗЗ BG0002009 „Златията”, ЗЗ BG0000533 
„Острови Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 „Река Огоста” и ЗЗ BG0000508 „Река Скът”, са 
свързани най-вече със строителството на платформите на хранилището, тъй като 
през съответния етап ще има по-значителни по дълбочина изкопни работи необходими 
за оформяне на льосо-циментовата възглавница, която е част от третата инженерна 
бариера. Във връзка с това, при тези строителни дейности може да се очакват най-вече 
по-значими прахови емисии в района на изкопните работи, както и генериране на 
значими количества изкопани земни маси, при чието депониране също би могло да се 
генерират съществени прахови емисии (ако не се прилагат оросителни мерки за 
ограничаването им). Това може да бъде свързано и с проявата на някои по осезаеми 
въздействия върху геоложката основа и върху хидрогеоложките условия в района.  

По време на нормалната експлоатация, съгласно изводите и заключенията направени 
в ДОВОС, не се очакват значителни въздействия върху водите, почвите, въздуха и 
биологичното разнообразие в района на хранилището, като това важи и за периода на 
закриването и периода на институционален контрол. Необходимо е да се отрази, че 
заглавието на ИП може да създаде впечатление в обществеността ( незапозната по-
подробно със същността му) и в неспециалистите, че съществува съществен риск от 
радиационно замърсяване на района в резултат на погребването на опаковките с РАО. 
Тук именно трябва да се подчертае, че този риск е сведен до минимум още на етапа на 
„запечатване” на ниско- и средноактивните радиоактивни отпадъци в 
стоманобетоновите контейнери. Необходимо е още веднъж да се наблегне на вида на 
радиоактивните отпадъци, които подлежат на погребване, а именно категория 2а, 
съгласно Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци. 
Според определението за категория 2а, максималната специфична активност на  
дългоживеещите радионуклиди в една опаковка е ≤ 4.0E+06 Bq/kg и при условие, че 
максималната средна стойност на дългоживеещите радионуклиди в клетките за 
погребване не трябва да бъде по-висока от 4.0E+05 Bq/kg. В случая се касае за: 
- ттееччннии  РРААОО подложени на допълнително концентриране чрез изпаряване и на  

кондициониране чрез циментиране - кубов остатък, получен в резултат на 
пречистване и концентриране на различни видове радиоактивно замърсени води, 
получаващи се при работата на централата, отработени йонообмени смоли и 
сорбенти (третирането и опаковането се извършва в цех за опаковане разположен 
на площадката на АЕЦ „Козлодуй”); 

- ттввъъррддии  РРААОО - замърсено облекло и лични предпазни средства, замърсено 
оборудване и инструменти (в това число от извеждане от експлоатация на 
реактори), земни маси, строителни отпадъци, лабораторни отпадъци от използване 
на радионуклиди за научни, медицински и индустриални цели (компресирането се 
извършва в цех за опаковане разположен на площадката на АЕЦ „Козлодуй”); 

Инвестиционното предложение не е свързано с третиране и погребване на 
отработено ядрено гориво от работата на реакторите в АЕЦ „Козлодуй” или други 
АЕЦ, както и на други РАО попадащи извън споменатата горе категория.  

 В НХРАО ще се погребват преработените и кондиционирани в ЦПРАО отпадъци. 
Реализираните в ЦПРАО технологии за преработване се свеждат до: 1/ Циментиране на 
кубов остатък (течни РАО); 2/ Пресоване на твърди РАО; 3/  Опаковане на циментова 
смес и твърди РАО в защитни стоманобетонни контейнери (СтБК). Те ще се явяват 
закрити източници само на гама йонизиращо лъчение, тъй като опаковката ще 
елиминира разпространението на алфа и бета частици извън нея. Контейнерите се 
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залага да бъдат конструирани така, че мощността на еквивалентната доза на гама 
лъчение от една опаковка с РАО да е ограничена до 2 mSv/h на повърхността и 
максимум 0.1 mSv/h на разстояние 1 м от повърхността. Съгласно закона за отслабване 
на мощността на еквивалентната гама доза с квадрата от разстоянието, 
изчислената еквивалентна доза след няколко метра ще е практически равна на 
естествената. Последващото погребване на опаковките в клетките на хранилището чрез 
затварянето и покриването им с многослойна инженерна бариера (в т.ч. обособената 
преди това льосо-циментовата възглавница под тях) напълно ще неутрализира 
възможността за радиационно замърсяване на водите, почвите, въздуха, геоложката 
среда и елементите на биологичното разнообразие в района в резултат на проникване на 
гама лъчение в тях. За това ще спомогнат и обслужващите хранилището системи – най-
вече мрежата за контрол и отвеждане на инфилтрираните води и мрежата за дълбоки 
дренажи, които бяха описани в анотацията.   Необходимо е да се има предвид и, че като 
технология, процесът на съхраняване на РАО в НХРАО не е свързан с вероятност от 
изпускане на газови емисии в атмосферния въздух.  

Разбира се, необходимо е да се отчете и вероятността за възникване на аварии и 
инциденти в хранилището и в някои от сградите, в които ще се приемат и обработват 
контейнерите с отпадъци, и най-вече на аварии и инциденти,  които могат да доведат до 
нарушаване на целостта на конструкциите на съоръжението, което може да доведе до 
попадане на СтБК в околната среда, където повърхностите на тези контейнери и 
съдържанието им (в случай нарушаване и целостта на контейнерите) да влязат в пряк 
контакт с водите, почвите и въздуха и локално да ги замърсят в радиационен аспект. 
Съответно от една страна част от това замърсяване има риск да се пренесе и до най-
близките защитени зони и местообитания в тях при движението на подземните води и 
повърхностния отток образуван при валежи, а от друга има риск или пряко да бъдат 
повлияни видове предмет на опазване, които обитават и зоните и района на 
хранилището, или косвено по хранителните вериги. В случая подобни аварии могат да 
бъдат предизвикани най-вече в резултат от проява на много силни земетресения.  

По отношение земетръсността, площадка  „Радиана” е разположена в пределите на 
стабилната част на Мизийската платформа, което предопределя ниско ниво на 
сеизмичната активност в субрегионален мащаб. Максималното очаквано земетресение в 
субрегиона е Mmax= 5.0. Главните източници на сеизмична опасност са земетръсни зони 
извън района на площадката. Най-важната от тях е Вранчанската зона в съседна 
Румъния, която е генерирала събития с магнитуд М>7. Местните огнища са с 
документирани земетресения с М<4 и попадат в категорията на фоновата сеизмичност. 
Според картите на сътресяемостта за периоди 1000 и 10 000 години площта може да бъде 
подложена на земетръсни въздействия от VII степен по скалата МШК-64, на която 
сградите и съоръженията се осигуряват със сеизмичен коефициент Кс=0,10. В тази 
връзка хранилището, обслужващите го инсталации (система за инфилтрирани води, 
система за дълбоки дренажи, обслужващите ги резервоари и други) и спомагателния 
сграден фонд, съоръжения и инсталации в него ще бъдат проектирани, конструирани, 
оразмерени и подсигурени  в съответствие със сеизмичността и степента на земетръсност 
характерни за района, като сеизмичният коефициент (Kc) и коефициентът на 
динамичност βi ще бъдaт определени съгласно чл. 152 на Наредба № РД-02-20-2/2012 г. 
за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13/2012 г.). При 
това положение напълно ще се неутрализира риска от настъпване на нарушения в 
конструкциите на хранилището, спомагателния сграден фонд и обслужващите ги 
инсталации в резултат на проява на земетръсни въздействия в диапазона от I-ва до VII-ма 
степен по скалата МШК-64 за периоди 1000 и 10 000 години. В случая предвид тези 
периоди,  за времето през което ще траят етапите на експлоатация, закриване и 
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институционален контрол на хранилището – общо около 400 години, вероятността за 
настъпване на земетресение от по-висок порядък (VIII-ма степен и нагоре по МШК-64)  е 
нищожна и на практика отсъства. Даже и при евентуално настъпване на такова събитие, 
негативния ефект от освобождаването на цялото количество погребани ниско- и 
средноактивни РАО в околната среда ще е несъизмеримо и пренебрежимо малък в 
сравнение с пораженията, от авариралите блокове на АЕЦ „Козлодуй” разположена в 
съседство, чиято устойчивост на земетръс също е оразмерена до VII-ма степен по скалата 
МШК-64. След изтичане на етапа на институционален контрол площадката на 
хранилището подлежи на възстановяване на земеползването, като след този период 
остатъчната радиоактивност на погребаните РАО вече няма да бъде в състояние да окаже 
опасно радиационно облъчване на живите организми.  

Фактически НХРАО е проектирано като система от пет бариери, която ще гарантира  
безопасното изолиране на радиоактивните отпадъци от околната среда за такъв период 
от време, докато радионуклидите в отпадъците са опасни за живите организми. Тези 
бариери действат последователно, така че повреда в една или повече бариери или 
тяхното деградиране във времето се компенсира от капацитета за задържане на 
останалите бариери. 

По отношение на възможните терористични атаки, над района на АЕЦ „Козлодуй” 
има забрана за прелитане на въздухоплавателни средства, а достъпа до периметъра на 
площадка ,,Радина” ще се контролира от полицейска охрана, като отделно ще има и 
вътрешен отдел за физическа защита. Той ще е предназначен за извършване на 24 часов 
контрол, надзор и наблюдение на съоръжението и ще реагира при установяване на 
нарушения.  Постоянното наблюдение и надзор на НХРАО по време и след края на 
нормалната работна смяна ще се осъществява чрез аларми и сигнализации, включващи: 
противопожарни аларми, камери и датчици за физическа защита и алармени системи за  
нарушаване на периметъра, аларми за радиационната защита. Установено е, че 
единственото значимо събитие с техногенен произход, което може да се случи в района, 
е взрив на транспортно средство, преминаващо по вътрешно ведомствения път на 
централата под площадката и участъка от републикански път II -11 Козлодуй-Хърлец-
Мизия над площадката. Тъй като в самото хранилището липсват каквито и да било 
процеси на енергомасоообмен, съдове под налягане, складове за взривоопасни вещества 
и други лесно запалими материали, взривове в него са изключени.  

Наводнение с разрушителен характер е изключено да се получи на площадката по 
естествени или техногенни причини, предвид климатичните и хидроложки 
характеристики на терена, неговата достатъчна отдалеченост и надморска височина 
спрямо р. Дунав, също наклон и денивелация.  Вероятността за възникване на смерч е 
пренебрежимо малка. 

При възникване на ПТП със специално транспортно средство (СТС) по време на 
транспорта на СтБК с РАО, като се вземе предвид ограничението на скоростта на 
транспортните средства на площадката (макс. до 30 км/ч), то и интензитета на ударното 
въздействие няма да бъде висок, т.е не се предполага деформиране на контейнер с РАО. 
Даже и при настъпване на такова събитие, контейнера веднага ще се експедира с друго 
СТС до цех за дефектирали опаковки или до „СП РАО Козлодуй” за допълнително 
кондициониране и преопаковане.  При това, предвид ниско- и средноактивния характер 
на  РАО, съществува само слаб риск да се получи временно, краткотрайно и слабо 
облъчване на наличната флора и фауна (предимно насекомна) в непосредствена близост 
до инцидента.  

На база направения анализ до тук следва да се направи извода, че в случая оценката за 
степента на въздействие върху разглежданите защитени зони е необходимо да се 
съобрази най-вече с генерираните вредности при строителството на сградите и 
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хранилището, когато генерираните замърсителни товари ще са най-големи и в по-слаба 
степен с експлоатацията, закриването и институционалния контрол. При това трябва да 
се има предвид,  че пряко няма да бъдат засегнати площи в самите зони, а по- скоро 
могат да се очакват някои косвени въздействия свързани с пренос на замърсители по 
посока на техните територии. Именно тази вероятност следва да бъде взета предвид  при 
определяне значимостта на въздействията върху местообитанията и видовете предмет на 
опазване в ЗЗ, като бъде отчетена и вероятността за някои въздействия върху индивиди 
на видове предмет на опазване в зоните, чието пребиваване не се ограничава само на 
тяхната територия, а могат  да се срещнат и в района на ИП.   

Връзката между елементите на строителството, експлоатацията, закриването и 
институционалния контрол на НХРАО, както и всички потенциално възможни и 
вероятни въздействия с евентуално отражение върху видове и техни местообитания в 
най-близките ЗЗ са показани в Таблица № 3.1. 

Таблица № 3.1 
Елемент на 
инвестиционното 
предложение 

Възможни потенциални въздействия 

Строителни и 
подготвителни работи, 
включващи, първоначално 
оформяне на надземните 
строителни площи, изкопни 
работи,  изграждане на 
първата платформа и 
спомагателните  сгради и 
съоръжения, доставка и 
монтаж на необходимото  
оборудването, последващо 
изграждане на втората и 
третата платформа през 
съответната фаза.               
(всяка платформа за 
погребване ще бъде изградена 
през период от около 20 
години) 

- Премахване на повърхностния почвен слой и пряко унищожаване на 
площи с горски характер, които в определени периоди може временно да 
се посещават (напр. при хранене) от някои животински видове 
пребиваващи в най- близките защитени зони  (предимно птици, някои 
бозайници и други);  

- Пряко въздействие върху фауната като цяло в района на строителните 
площадки, петна и трасета - напр. смъртност на безгръбначни животни 
при изземване на откривката, които могат да се ползват като хранителна 
база от някои гръбначни обитаващи и зоните;  

- Въздушно замърсяване с прах и отработени газове (повлияване на 
растителни организми и растителните съобщества (местообитания) или 
посеви в съседни и близки територии (извън ЗЗ) – временни 
физиологични и биохимични реакции на замърсяването на ниво 
организъм); 

- Безпокойство на животни в съседни територии (извън ЗЗ) в резултат на 
генериране на шум и засилено човешко присъствие; 

- Промяна на ландшафтните характеристики в района като цяло (не много 
далече от някои от защитените зони);  

- Риск от безразборно натрупване на откривка (почвени материали) и 
изкопани земни маси (льос) извън определените за това площадки и депа; 

- Прекъсване или стесняване на биокоридори за придвижване на наземни 
животински видове между защитени зони и други територии извън тях;  

- Риск от негативно повлияване на хидрогеоложките и хидроложките 
характеристики на района – например редуциране или пресушаване на 
разположени в близост водни площи в резултат на изграждане на 
дренажи (в това отношение в най-близката част на най-близката ЗЗ 
„Златията” такива площи отсъстват).   

Насипищни работи при 
оформяне на депото за льос и 
на депото за почвени 
материали (хумус). 

 

- Сравнително дълготрайно отнемане на терени заети към момента от 
растителна покривка с горски характер, които в определени периоди може 
временно да се посещават (напр. при хранене) от някои животински 
видове пребиваващи в най- близките защитени зони  (предимно птици, 
също някои бозайници и други);  

- Смъртност на преминаващи или мигрирали животински индивиди (напр. 
безгръбначни, някои влечуги и земноводни) при извършване на 
насипищните работи, които индивиди могат да се ползват като 
хранителна база от някои гръбначни обитаващи и зоните;  

- Прекъсване или стесняване на биокоридори за придвижване на наземни 
животински видове между защитените зони и други територии извън тях;                 

- Безпокойство на животни в съседни територии  от повишеното човешко 
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присъствие и шум при работата на техниката предназначена за насипване 
на земни маси и почвени материали;  

- Въздушно прахово замърсяване на съседни и близки територии и 
местообитания в резултат на дейността по насипване, както и при 
ветровито и сухо време под формата на прахоунос от повърхността на  
депата при положение, че в последствие не са затревени (повлияване на 
растителни организми и растителните съобщества или посеви в съседни и 
близки територии – временни физиологични и биохимични реакции на 
замърсяването на ниво организъм); 

- В дългосрочен аспект, промяна във видовият състав, респективно смяна 
на фитоценози в съседни и близки територии вследствие на евентуално 
противоерозионно затревяване и залесяване на депата с агресивни и 
инвазивни видове, което впоследствие може да създаде риск и за 
влошаване качеството и даже подмяна на някои местообитания предмет 
на опазване в най-близките защитени зони; 

Управление на 
инфилтрирани води от 
клетките на депото, както и 
на дренажни подземи води 
от  района на хранилището 
по време на експлоатацията, 
закриването и 
институционалния контрол. 

В случая всички тези потенциални отпадъчни потоци - инфилтрирани 
води от клетките на хранилището и дренажни подземни води от района му, 
подлежат на улавяне съответно от система за контрол на инфилтрираните 
води и от система за дълбоки дренажи и на отвеждане в два отделни 
резервоара за всеки поток. Събраните води в резервоарите ще се 
контролират чрез вземане на проби, като в зависимост от степента си на 
замърсеност ще се отвеждат или в басейна за дъждовни води, чрез който ще 
се включват в канализацията и пречиствателната станция на АЕЦ 
„Козлодуй”, или ще се прехвърлят в цистерна за последваща 
специализирана обработка в предназначена за целта инсталация на 
площадката на АЕЦ, ако активността на течностите е над допустимия 
предел, поради което не следва да се очакват негативни въздействия върху 
повърхностни водни течения в резултат на заустване в тях на отпадъчни 
води, както и върху подземни води в резултат на смесването им с 
радиационно замърсени води генерирани от хранилището. 

 Всички системи и съоръжения свързани с управлението на тези потоци 
ще са проектирани, оразмерени и изградени в съответствие със 
сеизмичността и степента на земетръсност характерни за района. 

Управление на потенциално 
замърсени радиоактивни 
отпадъчни води от подовете 
на някои помещения в 
спомагателния сграден фонд 
(основна обслужваща сграда и 
сградата за приемане и 
временно съхранение на 
опаковки с РАО) 

Потенциално радиоактивните отпадъчни води, генерирани по време на 
експлоатацията и закриването в някои от помещенията на двете споменати 
сгради ще се събират от разделна система за течни радиоактивни отпадъци 
и ще се отвеждат по гравитачен път през дренажни тръбопроводи към два 
резервоара за съхранение, разположени в сутерена до основната 
обслужваща сграда. Събраните води в резервоарите ще се контролират чрез 
автоматично вземане на проби, като в зависимост от степента си на 
замърсеност ще се отвеждат или в най-близката шахта на дъждовната 
канализация(ако не са замърсени), или ще се прехвърлят в цистерна за 
последваща специализирана обработка в предназначена за целта инсталация 
на площадката на АЕЦ, ако активността на течностите е над допустимия 
предел. При тези взети мерки за управление не следва да се очакват 
негативни въздействия върху повърхностни водни течения в резултат на 
заустване в тях на отпадъчни води, както и върху подземни води в резултат 
на смесването им с радиационно замърсени води, генерирани от 
спомагателния сграден фонд. За това ще спомогне и много малкото 
количество очаквани генерирани течни радиоактивни отпадъци – 
максималната очаквана стойност е под 1 м3 на месец. Всички системи и 
съоръжения свързани с управлението на течните радиоактивни отпадъци ще 
са проектирани, оразмерени и изградени в съответствие със сеизмичността 
и степента на земетръсност характерни за района. 

Транспортни дейности по 
превозване на опаковките с 
РАО по главния път за достъп 
от портала до сградата за 
приемане и временно 

- Смъртност на преминаващи или мигриращи животински индивиди 
(предимно безгръбначни, някои влечуги и земноводни) в резултат на 
прегазване при преминаване на специалните транспортни средства 
(СТС) превозващи опаковките с РАО, които индивиди могат да се 
ползват като хранителна база от някои гръбначни обитаващи и зоните. 
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съхранение на опаковки с РАО 
и в последствие по обходен 
път 1 и/или обходен път 2 до 
хранилището  

В случая този риск е пренебрежимо малък, тъй интензитета на движение 
ще е много нисък предвид производителността от 3-4 опаковки с РАО на 
ден (за 8 часа) при петдневна работна седмица, като скоростта на 
движение на МПС по пътищата в границите на площадка „Радиана” ще е 
ниска -  ограничението е до 30 км/ч;   

- Фрагментация на биокоридори за придвижване на наземни животински 
видове между защитените зони и други територии извън тях в 
резултат на трафика по вътрешноплощадковите пътища. Рискът също 
е пренебрежимо малък предвид ниската производителност (съществува 
само през 8 часовата пет дневна работна седмица, докато през останалата 
част на денонощието и в събота и неделя ще отсъства)                  

- Безпокойство на животни в съседни територии  от повишеното 
човешко присъствие и шум при транспорта – Рискът е много малък, тъй 
като интензитета на движение на СТС ще е много разреден, при това 
движението ще се осъществява само през светлата част на деня, 5 дни в 
седмицата и с ниска скорост, при което и шумовите нива няма да бъдат 
високи.   

Дейности свързани със 
зоната за паркиране на 
строителната техника, 
резервоар за дизелово гориво,  
гаражи, паркинг за личните 
МПС на обслужващия 
персонал и други (по време на 
строителството, 
експлоатацията и 
закриването)  

- При аварии замърсяване на почвите, подземните води и геоложката 
среда в резултат на разливи на горивосмазочни материали и в резултат на 
миграции на замърсителите, влошаване качеството на местообитания в 
близко разположени територии; 

- Повишена опасност от пожари; 

Увеличен антропогенен 
натиск 
(по време на 
строителството, 
експлоатацията и 
закриването) 

- Безпокойство на животни в резултат от съпътстващи дейности и 
повишено човешко присъствие в съседни на инвестиционната площ 
територии; 

- Увеличаване интензивността на движение на МПС в района, по-
конкретно между площадката и гр. Козлодуй, където ще пребивава по-
голямата част от обслужващия персонал;   

- замърсяване на прилежащи територии и местообитания с битови 
отпадъци и увреждане качеството на местообитания в такива територии 
извън ЗЗ; 

- Повишена опасност от пожари в прилежащите терени (особено в 
гористите) при немарливост от страна на работния персонал;  

Биологична рекултивация  
(в периода на закриване след 
изграждане на горната 
част на  третата 
инженерна бариера, т.е. на  
многослойното покритие, 
чиято повърхност подлежи 
на допълнителна техническа 
и биологична рекултивация) 

- Риск за извършване на биологична рекултивация на изведеното от 
експлоатация съоръжение в етапа на закриване с нехарактерни за 
района инвазивни и агресивни видове; 

- Риск от промяна на структурата и видовия състав на местообитанията в 
съседните площи в резултат на разпространение на инвазивни видове, 
които след време могат да се разпространят и в най-близките защитени 
зони и да създадат предпоставки за влошаване качеството и даже 
подмяна на някои местообитания предмет на опазване в тези зони; 

  
Разгледаните по-горе възможни потенциални въздействия в резултат на реализацията 

на обектите от обхвата на инвестиционното предложение са с локален характер и 
обхват), поради което не се очаква да засегнат пряко териториите на ЗЗ BG0002009 
„Златията”, ЗЗ BG0000533 „Острови Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 „Река Огоста” и ЗЗ 
BG0000508 „Река Скът” – на този етап на предварително планиране и оценка съществува 
вероятност да се очакват само някои косвени и вторични въздействия върху предмета и 
целите им на опазване, като очакваните въздействия на следващия етап на планиране, са 
изложени малко по-надолу в Таблица № 3.2.   
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Другите по-важни ИП и проекти, които трябва да се имат предвид при оценката  на 
степента на въздействие от реализацията на настоящото ИП върху местообитанията и 
видовете предмет на опазване в най-близките Натура 2000 защитени зони са:   

 Инвестиционно предложение за извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на 
АЕЦ „Козлодуй”. 

Инвестиционното предложение предвижда извеждане от експлоатация на 1-4 
блокове на АЕЦ „Козлодуй”  чрез техния окончателен демонтаж в границите на 
зоната за безопасно съхранение – към момента реакторите са затворени, като 
отработеното ядрено гориво (ОЯГ) и на четирите блока е извадено от тях и се 
намира в хранилището за отработено гориво (ХОГ).     
За това ИП има изготвен ДОВОС с приложена към него ДОСВ по отношение на 
най-близките ЗЗ, по които има положително решение № 8-6/2013 г. на  МОСВ, в 
което е отразено, че не ce очаква значително отрицателно въздействие върху 
предмета на опазване в най-близко разположените 6 бр. защитени зони.   

 Проект за изграждане на съоръжение за третиране и кондициониране на 
радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема (СПИ) в 
АЕЦ „Козлодуй”. 

Целта на инвестиционното предложение на АЕЦ „Козлодуй” е да се изгради 
„Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям 
коефициент на намаляване на обема в АЕЦ „Козлодуй”, чрез използване на 
плазмено изгаряне, при което ще се постигне намаляване обема на ниско и средно 
радиоактивни отпадъци (РАО), съхранявани на определени места на площадката на 
АЕЦ „Козлодуй”.  Съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ), ще спомогне и за 
осигуряване на достатъчен капацитет на съществуващите на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй” съоръжения за съхранение на РАО до построяване на НХРАО.    
За този проект е изготвен отделен ДОВОС с приложена към него ДОСВ, по които 
има положително решение № 2-2/2014 г. на Министъра на околната среда и 
водите.   

 Инвестиционно предложение за „Изграждане на нова ядрена мощност от най-
ново поколение на площадката на АЕЦ-Козлодуй”.  
С ИП се предвижда изграждане нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй” представляваща високотехнологичен енергиен обект за производство 
на електрическа енергия на базата на ядрено-горивен процес. Заложената 
технология за производството на електроенергия от ядрения източник включва 
реактор с лека вода под налягане (от типа PWR – Pressurised Water Reactor), като 
забавителят и топлоносителят е лека вода. Технологичната схема на новата ядрена 
мощност е двуконтурна. Най-същественото преимущество на проекта за новата 
ядрена мощност спрямо проектите от второ поколение е, че проектът на 
предвидената за изграждане мощност ще включва пасивни и специфични 
защитни средства, в това число и концепция за улавяне на разтопената активна 
зона, които повишават значително безопасността на ядрената енергийна мощност. 

 Проект: Изграждане на хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено 
гориво (ХССОЯГ) на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.  
ХССОЯГ на площадката на АЕЦ “Козлодуй” ще съхранява касети с ОЯГ в 
специално проектирани за целта контейнери. Проектния период на експлоатация на 
съоръжението е минимум 50 години. Горивните касети ще бъдат херметизирани в 
специални контейнери за съхранение, което ще гарантира тяхната безопасност за 
периода на съхранение. За този проект е изготвен отделен ДОВОС, по който има 
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положително решение № 14-7/14.12.2006 г. на Министъра на околната среда и 
водите.   

 Проект: Доставка на съоръжение за третиране на течни РАО (инсталация 
Дунав) на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.   
Проектът осигурява доставка на оборудване за преработване на водите от 
спецпералнята, баните и трапните води от блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй” и 
кондициониране на РАО, които подлежат на погребване в НХРАО. Понастоящем, 
тези отпадъци се преработват от системи СВО3 на блокове от 1 до 4 на АЕЦ 
„Козлодуй”, които ще бъдат спрени след преработването на всички течни 
експлоатационни РАО.  Този проект се явява като част от ИП за извеждане от 
експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”, поради което потенциалните 
въздействия от реализацията му следва да са взети предвид в изготвените ДОВОС и 
ДОСВ одобрени с решение № 8-6/2013 г. на  МОСВ, което вече е отчетено по-горе 
при разглеждането на това ИП.   

 Проект: Мобилно оборудване за дезактивация и очистване на водата от 
реакторите на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.   
Проектът ще осигури доставка на мобилно оборудване, което да бъде използвано за 
дезактивация на повърхности от шахтата на реакторите, басейна за отлежаване на 
касетите (БОК) и стелажите и други отворени и затворени резервоари на водата в 
тях, както и за кондициониране на получените радиоактивни отпадъци. Съгласно 
писмо от МОСВ изх. No. 26-00-2555 до АЕЦ „Козлодуй” проектът не би могъл да 
се отнесе към инвестиционните предложения, посочени в Приложения 1 и 2 към 
ЗООС и съответно не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху 
околната среда, т.е. не е свързан със значителни въздействия върху компонентите 
на околната среда и респективно на най-близко разположените ЗЗ.    

 Проект: Съоръжение за извличане и имобилизиране на отработени 
йонообменни смоли в АЕЦ „Козлодуй”.  
Проектът трябва да осигури доставка на съоръжение за извличане и преработване 
на отработени йонообменни смоли от съществуващите резервоари. Ще се 
осъществи в екранирано по съответните стандарти помещение, поради което не е 
свързан с въздействия върху компонентите на външната околна среда и 
респективно на най-близко разположените ЗЗ. Този проект се явява като част от 
ИП за извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”, поради 
което потенциалните въздействия от реализацията му следва да са взети предвид в 
изготвените ДОВОС и ДОСВ одобрени с решение № 8-6/2013 г. на  МОСВ, което 
вече е отчетено по-горе при разглеждането на това ИП.   

 Проект: Съоръжение за извличане и преработка на твърдата фаза от 
резервоарите с концентрат от изпарителите в АЕЦ „Козлодуй”. 
Проектът трябва да осигури доставката и инсталиране на съоръжение за извличане 
и преработване на твърдата фаза на кубовия остатък от изпарителите, намираща се 
в резервоарите, разположени в СК 1 и СК 2.  Този проект се явява като част от 
ИП за извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”, поради 
което потенциалните въздействия от реализацията му следва да са взети предвид в 
изготвените ДОВОС и ДОСВ одобрени с решение № 8-6/2013 г. на  МОСВ, което 
вече е отчетено по-горе при разглеждането на това ИП.    

 Проект: Съоръжения за измерване за освобождаване от контрол и мониторинг 
на отпадъците в АЕЦ „Козлодуй”.  
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Проектът трябва да осигури доставка на оборудване за измерване на гама 
активност за целите на освобождаване от регулаторен контрол на демонтирано 
оборудване и други материали, поради което не е свързан с отрицателни 
въздействия върху компонентите на околната среда.   

 Проект: Доставка на оборудване за контрол на течни и газообразни 
изхвърляния  от АЕЦ „Козлодуй”. 
Целта на този проект е да се отговори на изискванията на Препоръката на 
Европейската комисия 2004/2/EURATOM и на АЯР по отношение на мониторинга 
на изхвърлянията от АЕЦ “Козлодуй”. Тези изисквания ще се спазят чрез 
осъвременяване на системата за мониторинг на течни и газообразни емисии. 
Предназначението на тази система е подобряване и оптимизиране на 
съществуващата система за мониторинг (контрол) на течните и газообразните 
емисии от 1 до 4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, поради което осъществяването на  
проекта не е свързано с отрицателни въздействия върху компонентите на околната 
среда.   

 Проект: Изграждане на Цех за намаляване на размерите и дезактивация на 
материали (ЦНРД) в АЕЦ „Козлодуй”. 
Предвижда се цехът да се използва за намаляване на размерите и дезактивация на 
демонтираните радиоактивно замърсени материали от Машинна Зала, СК1, СК2 и 
Реакторните отделения.  Този проект се явява като част от ИП за извеждане от 
експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”, поради което потенциалните 
въздействия от реализацията му следва да са взети предвид в изготвените ДОВОС и 
ДОСВ одобрени с решение № 8-6/2013 г. на  МОСВ, което вече е отчетено по-горе 
при разглеждането на това ИП.    

 Проект: Проектиране и изграждане на площадки за управление на материали 
от дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
„Козлодуй”.    
Съхраняването на твърди РАО от Категория 1 и радиоактивни материали (РАМ) се 
предвижда в рамките на този проект. РАM временно ще се съхраняват в 
контейнери на тази площадка за период не по дълъг от 5 години, докато 
специфичната активност на замърсените елементи не се намали по нивото за 
освобождаване от регулаторен контрол. Подобно съоръжение се експлоатира в 
момента в АЕЦ „Грейфсвалд”.   
Разгледани са три площадки на територията на 1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” 
като две от площадките са предвидени за временно съхраняване на радиоактивни 
материали (РАМ) и на твърди РАО от категория I и една площадка за съхраняване 
на конвенционални отпадъци.   
Този проект се явява като част от ИП за извеждане от експлоатация на 
блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”, поради което потенциалните въздействия от 
реализацията му следва да са взети предвид в изготвените ДОВОС и ДОСВ 
одобрени с решение № 8-6/2013 г. на  МОСВ, което вече е отчетено по-горе при 
разглеждането на това ИП.     
 

В следващата Таблица № 3.2 са оценени представените в Таблица № 3.1 възможни 
видове потенциални въздействия от реализацията на ИП върху целите и предмета на 
защитените зони, като са отчетени: 

 техния обхват по отношение местоположението им спрямо защитените зони; 
 на коя фаза от изпълнение на проекта е вероятно да възникнат; по отношение 

ефекта, дали въздействията имат дълготрайно въздействие или имат временен 
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ефект; по отношение времетраенето на въздействията дали са постоянни, 
дълготрайни или временни, а по отношение на временните, дали са  
краткотрайни, среднотрайни, периодични, инцидентни (не се предполага 
задължително да възникнат); 

 отчитане на този етап на планиране на възможните въздействия по отношение на 
предмета и целите на опазване на защитените зони, т.е. дали има вероятност да 
бъдат засегнати териториите на ЗЗ, местообитанията и видовете предмет на 
опазване в тях; 

 другите планове, програми и инвестиционни намерения в района на ИП (в случая 
всичките са съсредоточени на площадката на АЕЦ), с реализацията на които може 
да се прояви кумулативен ефект. 

Таблица № 3.2 
Вид 

въздействие 
Обхват на 

въздействието 
(в рамките на 
зоната, извън 

зоната) 

Фаза на 
въздействие 

Трайност 
Периодичност 

Възможни въздействия по 
отношение предмета и целите 

на опазване на ЗЗ 

Възможни 
кумулативни 

въздействия от 
другите ИП/ППП в 
района на НХРАО 

Пряко унищожаване 
на местообитания в 
резултат на 
усвояване на площи 
при застрояване на 
площадката на ИП 
със съоръжения и 
сгради и оформяне 
на насипища с 
откривка, 
изграждане на 
довеждаща 
инфраструктура и 
на други 
обслужващи 
площадки в района.  

Изцяло извън 
защитените  
зони. В случая, при 
строителството и 
експлоатацията ще 
се използва изцяло 
изградената 
довеждаща 
инфраструктура за 
обслужване 
нуждите на АЕЦ 
„Козлодуй”, която 
също се разполага 
изцяло извън ЗЗ. 

Строителство. 
Самото въздействие 
ще е временно и 
среднотрайно, тъй 
като ще се прояви 
по време на 
строителството, а 
ефекта  от него ще е 
постоянен и 
дълготраен – по  
време на 
експлоатацията, 
закриването и 
институционалния 
контрол на 
хранилището, т.е. 
над 300 г.  

Въздействието е извън 
местообитанията предмет на опазване 
в защитените зони и местообитанията 
в зоните на целевите видове.  
Тъй като терена избран за НХРАО и 
непосредствено прилежащите му 
терени за заети от изкуствено 
създадено горскостопанско 
насаждение от акация и някои други 
интродуцирани видове не се засягат 
площно и местообитания от 
Приложение № 1 на ЗБР извън зоните. 
  
 

Не се очакват, тъй като 
отсъстват ППП/ИП 
свързани с усвояване на 
каквито и да било 
незастроени площи, 
които са заети от 
естествени или 
модифицирани природни 
местообитания 
(съществуващите 
ИП/ППП третират  
обособената промишлена 
площадка на АЕЦ, която 
представлява 
синантропно 
местообитание).  

Фрагментация на 
местообитания и 
прекъсване на 
биокоридори в 
резултат на 
усвояване на площи 
при застрояване на 
площадката на ИП 
със съоръжения и 
сгради, насипища,  
изграждане на 
довеждаща 
инфраструктура и 
на други 
обслужващи 
площадки в района. 

Изцяло извън 
защитените  
зони. В случая, при 
строителството и 
експлоатацията ще 
се използва изцяло 
изградената 
довеждаща 
инфраструктура за 
обслужване 
нуждите на АЕЦ 
„Козлодуй”, която 
също се разполага 
изцяло извън ЗЗ. 

Строителство. 
Експлоатация. 
Закриване.  
Въздействието по 
време на 
строителството ще е 
временно и 
среднотрайно, а 
ефекта по време на 
експлоатацията и 
закриването ще е 
постоянен и 
дълготраен. 

Въздействието е извън 
местообитанията предмет на опазване 
в защитените зони и местообитанията 
в зоните на целевите видове.  
Очаква се ефект на фрагментация само 
по отношение на изкуствено 
създаденото горскостопанско 
насаждение от акация и някои други 
интродуцирани видове, в което се 
предвижда да се реализира НХРАО – 
създават се условия за фрагментацията 
му на източна и западна част. Това 
няма да доведе до фрагментация на 
местообитанията на видовете в 
защитените зони. Между самите ЗЗ не 
се създават допълнителни 
предпоставки за фрагментация на 
местообитания, тъй като НХРАО се 
разполага в забранената за достъп зона 
на АЕЦ „Козлодуй” в съседство с 
основната промишлена площадка на 
централата, която в случая тук има 
определящо значение за 
фрагментацията на района. 

Не се очакват, тъй като 
отсъстват ППП/ИП 
свързани с усвояване на 
каквито и да било 
незастроени площи, 
които са заети от 
естествени или 
модифицирани природни 
местообитания 
(съществуващите 
ИП/ППП третират  
обособената промишлена 
площадка на АЕЦ, която 
представлява 
синантропно 
местообитание). 

Негативно 
повлияване на 
местообитания в 
резултат на 

Изцяло извън 
защитените  
зони. 

Строителство. 
Закриване.  
Въздействието ще е 
временно (през мн. 

Потенциалните въздействия са извън 
местообитанията предмет на опазване 
в защитените зони и местообитанията 
в зоните на целевите видове, тъй като  

Възможно е да се прояви 
слаб кумулативен ефект 
само по отношение на 
територията обхващана 
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замърсяването им с 
прах и отработени 
газове. 

сухи периоди) и 
среднотрайно. 

неорганизираните  прахови отделяния 
са с ограничено въздействие върху 
атмосферния въздух защото се 
разпространяват на малки разстояния 
от източника (10-20 м при безветрие в 
зависимост от концентрацията на 
прахови частици), понеже са студени 
(с температура на околния въздух), с 
голяма гравитационна скорост на 
отлагане и с малка височина на 
изпускане (генерират се близо до 
земната повърхност). В случая най-
близката част от площта подлежаща 
на застрояване е разположена на около 
500 м от ЗЗ „Златията”. Въздействията 
от отработените газове на ползваната 
строителна механизация също са 
ограничени в близост до съответната 
строително-монтажна техника и 
работна площадка. 

от основната оперативна 
площадка на АЕЦ 
„Козлодуй”, която 
представлява 
синантропен тип  
местообитание. 

Негативно 
повлияване на 
местообитания в 
резултат на шумово 
замърсяване. 

Изцяло извън 
защитените  
зони. 

Въздействието ще 
се прояви най-вече 
при строителство и 
закриването и ще 
бъде временно и   
среднотрайно.  

Потенциалните въздействия са извън 
местообитанията предмет на опазване 
в защитените зони и местообитанията 
в зоните на целевите видове, тъй като  
шума има свойството с удвояване на 
разстоянието (в т.ч. спрямо мястото с 
най-високо наслагване) и в зависимост 
от височината на източниците да   
намалява с 3÷7 dB(А), а територията 
на най-близката ЗЗ „Златията” е на 
около 0,5 км. Така ако се приеме, че 
машинния парк на строителната 
площадка на НХРАО е източник на 
шум с нива около 100 dB(A) (съгласно 
ДОВОС), то с отчитане на 
екраниращите характеристики на 
терена (дървета и храсти, т.е. Kn=1) на 
100 м  граничното натоварване вече е 
паднало на 46 dB(A), на 200 м - 39 
dB(A), на 300 м - 34 dB(A), на 400 м – 
31 dB(A) и на 500 м – 28 dB(A), което 
е под горните прагове на шумовото 
натоварване характерно за тихи зони 
извън агломерациите - 45 dB(A)/ден и 
35db(A)/ нощ съгласно Наредба № 
6/26.06.2006 за показателите за шум в 
околната среда.      

Възможно е да се прояви 
слаб кумулативен ефект 
само по отношение на 
територията обхващана 
от основната оперативна 
площадка на АЕЦ 
„Козлодуй”, която 
представлява 
синантропен тип  
местообитание. 

Негативно 
повлияване на 
местообитания в 
резултат на 
засилване на 
човешкото 
присъствие и 
трафика в района. 

Изцяло извън 
защитените  
зони. 

Въздействието ще 
се прояви през 
всички фази на 
реализация на ИП и 
ще бъде постоянно 
и дълготрайно. 

Потенциалните въздействия са извън 
местообитанията предмет на опазване 
в защитените зони и местообитанията 
в зоните на целевите видове, тъй като 
за достъп ще се ползват 
съществуващите подходи към 
площадка „Радиана” (самостоятелния 
път от гр. Козлодуй и пътя Хърлец-
Козлодуй), като за площадката ще се 
влиза и излиза през двете КПП на 
охраняемата зона на АЕЦ „Козлодуй”, 
през които влиза целия персонал на 
централата, а след това ще се ползва 
вътрешноведомствения път отдалечен 
на 0,8 км северно от най-близката ЗЗ 
„Златията”. Поради това не се очаква 
да има въздействия върху предмета и 
целите на опазване на зоните. 
Фактически разглежданите 
въздействия ще се впишат изцяло в 

Възможно е да се прояви 
известен кумулативен 
ефект само по отношение 
на територията 
обхващана от основната 
оперативна площадка на 
АЕЦ „Козлодуй”, която 
представлява 
синантропен тип  
местообитание.  
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сега съществуващите от АЕЦ и двата 
натоварени пътя. 

Риск за негативно 
повлияване на 
местообитания в 
резултат на промяна 
на хидрогеоложките 
и хидроложките им 
параметри. 

Изцяло извън 
защитените  
зони. 

Подобни 
въздействия могат 
да се проявят най-
вече при 
строителство и са с 
временен и 
среднотраен 
характер. 

През площадка „Радиана” и в близост 
до нея не преминават естествени 
водни течения, отсъстват и площи със 
стоящи води (водоеми, езера и др.), 
които могат да бъдат засегнати от 
строителството на НХРАО и 
следователно няма опасност  да се 
засегнат хидроложките условия на 
района и на разглежданите ЗЗ и по 
този начин вторично/непряко да се 
повлияе върху предмета и целите им 
на опазване. 
Реализацията на ИП не е свързана с 
достигане до водонаситените 
геоложки пластове разпространени в 
хидрогеоложкия профил на площадка 
„Радиана”, поради което те не могат да 
бъдат засегнати от строителството на 
НХРАО и следователно няма опасност  
да се засегнат хидрогеоложките 
условия на района и на разглежданите 
ЗЗ и по този начин вторично/непряко 
да се повлияе върху предмета и целите 
им на опазване. 

Не се очаква поради 
отсъствието на негативен 
ефект върху 
хидроложките и 
хидрогеоложките условия 
при реализацията на 
НХРАО. 

Риск за негативно 
повлияване на 
местообитания в 
резултат на 
замърсяване с 
различни видове 
отпадъци. 

Изцяло извън 
защитените  
зони. 

Строителство.  
Експлоатация. 
Закриване.  
Инцидентно,  
краткотрайно и 
обратимо.  

Предвид начина на управление на 
видовете отпадъци, които се очаква да 
се генерират при строителството, 
експлоатацията и институционалния 
контрол на хранилището, който е 
описан в точка I.5.8 в ДОСВ, няма да 
има замърсяване на района на ИП с 
отпадъци и съответно предпоставки за 
вторично/непряко негативно 
повлияване върху местообитания в 
най-близките защитени зони и 
респективно върху предмета и целите 
им на опазване. Риск от инцидентно 
замърсяване с отпадъци съществува 
само за конкретната площадка на ИП 
(т.е. извън местообитанията в ЗЗ), като 
предвид характера на предвиждания 
обект и залаганите в идейния проект 
дейностите за поддръжката му, 
замърсяването подлежи на 
непосредствено отстраняване от 
работния персонал веднага след 
възникването му, поради което може 
да се определи като обратимо и 
краткотрайно.   

Не съществуват 
предпоставки за проява 
на такъв, предвид 
инцидентния,  
краткотраен и обратим 
характер на този риск.  

Риск за негативно 
повлияване на 
местообитания в 
резултат на 
повишена опасност 
от пожари.  

Изцяло извън 
защитените  
зони. 

Строителство.  
Експлоатация. 
Закриване.  
Инцидентно и 
краткотрайно.  

Евентуално възникнали пожари не 
могат да се разпространят в посока 
към защитените зони и да увредят 
техните предмет и цели на опазване, 
тъй като площадка „Радиана” на юг се 
ограничава от асфалтовия път с. 
Хърлец-гр. Козлодуй, на север от 
промишления комплекс на АЕЦ 
„Козлодуй”, по на запад се разполага 
гр. Козлодуй, а по на изток с. Хърлец, 
всички между зоните и територията с 
ИП. Освен това трябва да се отчете, че 
дори може да се очаква известно 
намаляване на този риск, тъй като в 
момента контрола в това отношение в 
обхвата на площадка „Радиана” е 

Не съществуват 
предпоставки за проява 
на такъв, предвид 
инцидентния характер на 
разглеждания риск.  
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силно занижен в сравнение с 
предвиждания контрол след 
реализацията на хранилището, 
предвид че сега до една част от 
площадката достъпът не е сериозно 
затруднен откъм  републикански път 
II -11 Козлодуй-Хърлец-Мизия на юг. 
На площадката ще бъдат приложени 
редица пасивни и активни мерки за 
защита от пожар, (в т.ч 
пожароизвестяване, автоматични 
противопожарни поливни системи, 
жива охрана и места с подръчни 
противопожарни средства). 

Риск за негативно 
повлияване на 
местообитания в 
резултат на 
настъпване на 
аварии от 
нерадиационно 
естество. 

Изцяло извън 
защитените  
зони. 

Строителство.  
Експлоатация. 
Закриване.  
Инцидентно,  
краткотрайно и 
обратимо. 

Евентуални замърсители генерирани 
при възникнали аварии от 
нерадиационен аспект (напр. разливи 
на масла от повреди на строителната 
механизация,  при ПТП и др. 
подобни),  не са в състояние да се 
разпространят в посока към 
защитените зони и да увредят техните 
предмет и цели на опазване, тъй като 
са с мн. ограничен обхват – до няколко 
десетки метра от мястото на 
възникване на аварията, като 
замърсителите подлежат на 
своевременно отстраняване от 
работния персонал (например за 
отстраняване на течове на масла на 
основните строителни и 
експлоатационни площадки на обекта 
ще се осигуряват сорбенти). 

Не съществуват 
предпоставки за проява 
на такъв, предвид 
инцидентния,  
краткотраен и обратим 
характер на този риск. 

Риск за негативно 
повлияване на 
местообитания в 
резултат на 
настъпване на 
аварии от 
радиационно 
естество. 

Изцяло извън 
защитените  
зони. 

Експлоатация.  
Временно, 
инцидентно (с мн. 
ниска вероятност за 
настъпване,  
краткотрайно и 
обратимо. 

Подобен вид аварии е възможно да  
възникнат най-вече в резултат на  ПТП 
с МПС по време на транспорта на 
СтБК с РАО от площадката на АЕЦ 
„Козлодуй” по свързващия вътрешен 
път на централата и по време на 
поставянето в клетките на 
хранилището. Поради предвидените 
предохранителни мерки касаещи тези 
дейности, този риск на практика е 
нищожен, но даже и при настъпване 
на подобни събития, при повреди по 
контейнери, те подлежат на 
непосредствено експедиране до цеха 
за дефектирали опаковки или до „СП 
РАО Козлодуй” за преопаковане.  При 
това, предвид ниско- и 
средноактивния характер на  РАО, 
съществува само слаб риск да се 
получи временно, краткотрайно и 
слабо облъчване на периметъра в 
непосредствена близост до инцидента 
(до няколко десетки м), който е 
териториално отдалечен на около 500 
м от най-близката зона, поради което 
не съществува риск за 
разпространяване на замърсяване в 
местообитания в ЗЗ и респ. за 
въздействие върху техните предмет и 
цели на опазване.   

Не съществуват 
предпоставки за проява 
на такъв, предвид 
инцидентния,  
краткотраен и обратим 
характер на този риск. 

Риск за негативно 
повлияване на 
местообитания в 
резултат на 

Извън защитените 
зони и в 
прилежащите им 
терени. 

Експлоатация 
(озеленяване), 
закриване 
(биологична 

ИП е свързано с усвояване на 
изкуствено създадена горскостопанска 
площ, която е представена основно 
именно от подобни инвазивни видове 

Не съществуват 
предпоставки за проява 
на такъв. 
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нахлуване на 
инвазивни видове в 
местообитания. 

рекултивация). 
Дълготрайно и 
постоянно.  

(акация, гледичия, софора), които ще 
бъдат отстранени от площадката на 
ИП при строителството, което по 
отношение на посочения риск може да 
се разглежда в положителен аспект. 
При озеленяването ще се ползва 
райграс и само на места същите 
видове, но в много по-малки 
количества от отстранените. При 
биологичната рекултивация се 
предвижда само затревяване предимно 
с райграс, който е повсеместно 
разпространен. В тази връзка, по 
отношения на разглеждания риск няма 
да  бъдат повлияни допълнително 
местообитания в защитените зони и 
респективно техния предмет и цели на 
опазване.       

Риск за негативно 
повлияване на 
целеви видове в 
резултат на загуба 
на хранителна база в 
района.  

Изцяло извън 
защитените  
зони. 

Строителство – 
временно и 
среднотрайно, като 
ефектът е 
дълготраен и почти 
постоянен в 
резултат на 
застрояването.  
 

Това потенциално въздействие касае 
конкретната площадка на ИП, която не 
третира горскостопански площи в 
обхвата на ЗЗ.  Основната цел на 
зоните е да обезпечи достатъчни по 
площ местообитания, в които видовете 
по Прил. № 2 на ЗБР да са осигурени с 
необходимата хранителна база и 
условия за размножаване и 
пребиваване. В случая площадката не 
касае тези площи в зоните, поради 
което може да се счита, че не се влияе 
и върху техните основни цели.  По 
отношение на видовете предмет на 
опазване в зоните, потенциалния риск 
следва да се оцени на следващия етап 
на оценка, която разглежда степента 
на въздействие върху всеки вид 
поотделно (т.V).  

Няма, тъй като в района 
на разглежданото ИП 
отсъстват ППП/ИП 
свързани с усвояване на 
незастроени площи, 
които представляват  
местообитания 
предоставящи хранителна 
база за видове предмет на 
опазване 
(съществуващите 
ИП/ППП третират  
обособената промишлена 
площадка на АЕЦ, на 
която липсват условия за 
хранене). 

 Смъртност на 
индивиди.  
 

Изцяло извън 
защитените  
зони. 

Строителство – 
временно и 
среднотрайно.  
Експлоатация и 
закриване – 
инцидентно 
(съществуващия 
риск е при 
транспортните 
дейности по 
обслужващите 
пътища и е с много 
ниска вероятност на 
проява, тъй като 
скоростта на 
движение на МПС 
ще е ограничена до 
30 км/ч).  

Възможно е да се прояви най-вече по 
време на строителството по 
отношение само на някои видове 
предмет на опазване в ЗЗ, които са 
свързани с горски площи, чиито 
ареали на обитаване освен зоните 
обхващат и терена с площадката. В 
случая вероятността е малка, тъй като 
най-близките площи с горски характер 
в зоните са териториално значително 
отдалечени. Потенциалния риск 
следва да се оцени на следващия етап 
на оценка, която разглежда степента 
на въздействие върху всеки вид 
поотделно (т.V). Тук е необходимо да 
се отрази също, че потенциалните 
въздействия върху самите 
животинските видовете характерни за 
района на ИП (в т.ч. и по отношение 
на включените в Приложение 2 на 
ЗБР) са разгледани и в ДОВОС, като 
настоящата оценка е неразделно 
приложение към него.         

Не се очакват, тъй като 
отсъстват ППП/ИП 
свързани с усвояване на 
каквито и да било 
незастроени площи, 
които са заети от 
естествени природни 
местообитания 
(съществуващите 
ИП/ППП третират  
обособената промишлена 
площадка на АЕЦ, която 
е местообитание на 
синантропни видове, 
които нямат отношение с 
предмета и целите на 
опазване на ЗЗ). 
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IV. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯТА, ВИДОВЕТЕ И 

ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО 
И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ППП/ИП. 

 
Площадката на ИП се намира непосредствено до АЕЦ „Козлодуй” между два пътя, 

един на север, контролиран от АЕЦ и считан за вътрешно ведомствен път на централата 
и  участък от републикански път II -11 Козлодуй-Хърлец-Мизия на юг. Площта и е около 
46 хектара, с почти правоъгълна форма показана на Error! Reference source not found. 
попада в 2-км зона за превантивни защитни мерки ЗПЗМ на АЕЦ „Козлодуй”.  

В случая територията, в границите на която ще се реализира ИП с неговите 
съпътстващи елементи не попада в обхвата на защитени зони от екологичната мрежа 
Натура 2000 и не граничи с такива. Най - близко разположените ЗЗ в Р.България до 
площадката на НХРАО са представени на Фигура № I-3 в началото на доклада и са 
разположени, както следва: 

- Защитена зона „Златията” с код BG0002009 обявена по Директива 
2009/147/ЕО за опазване на дивите птици.  Зоната се разполага на 0,45 км южно и 
западно от площадката на НХРАО. Одобрена е с Решение на МС № 122 от 
02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007г.) и е одобрена със Заповед № РД-548 от 
05.09.2008 г. на МОСВ.  

- Защитена зона „Острови Козлодуй” с код BG0000533 обявена по Директива 
92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна. Зоната 
се разполага на 3,8 км северно от площадката на НХРАО. Одобрена е с Решение на 
МС № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007г.).  

- Защитена зона „Река Огоста” с код BG0000614 обявена по Директива 
92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна. Зоната 
се разполага на 6 км източно от площадката на НХРАО. Одобрена е с Решение на 
МС № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007г.). 

- Защитена зона „Река Скът” с код BG0000508 обявена по Директива 92/43/ЕИО 
за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна. Зоната се 
разполага на 6,3 км източно от площадката на НХРАО. Одобрена е с Решение на 
МС № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007г.). 
 

IV.1 Защитена зона BG0002009 „Златията” по Директива 2009/147/ЕО 
 
 Идентификация и местоположение на зоната. 

 
Защитена зона BG 0002009 „Златията” е одобрена по Директива 79/409 ЕИО за 

опазване на дивите птици, впоследствие заменена с Директива 2009/147/ЕО. Защитената 
зона е одобрена с Решение на МС № 122 от 02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007г.) и е 
обявена със Заповед № РД-548 от 05.09.2008 г. на МОСВ. Разположена е върху площ 
от  43498.7 ха.   

Защитената зона „Златията“ заема голяма част от равнинното плато със същото име. 
Намира се в Северозападна България, в Дунавската равнина между река Дунав и град 
Козлодуй на север, пътя свързващ град Вълчедръм и Хайредин на юг, и теченията на 
реките Цибрица и Огоста от запад и изток. Разположена е върху платовидна заравненост 
с открити тревни пространства от степен характер и обработваеми площи. На места има 
земни льосови стени и ниски дървета и храсти, главно от обикновен глог (Crataegus 
monogyna), шипка (Rosa canina) и др. По земните стени и около тях изобилно се среща 
айлант (Ailantis altissima). На територията на Златията са разположени язовир Шишманов 
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вал (Аспарухов вал), микроязовирите Бъзовец и Хайредин и няколко по-малки водоема 
(Michev & Stoyneva, 2007). Разпръснато са разположени и пасища, овощни градини, лозя, 
полезащитни пояси и малки горички от широколистни дървета, както и крайречни гори 
по поречието на река Огоста.  

Карта на защитената зона е представена на Приложение № 7.1 към доклада.  
 

 Екологична характеристика и описание на защитената зона.  
 

Съгласно заповедта за обявяване на защитената зона (ДВ, бр. 83/2008 г.) видовете 
птици, предмет на опазване в нея са общо 51 вида. Те се разпределят както следва:  

 33 вида по т. 2.1 от заповедта на МОСВ: голям воден бик (Botaurus stellaris), 
малък воден бик (Ixobrychus minutus), малка бяла чапла (Egretta garzetta), 
ръждива чапла (Ardea purpurea), бял щъркел (Ciconia ciconia), осояд (Pernis 
apivorus), черна каня (Milvus migrans), орел змияр (Circaetus gallicus), тръстиков 
блатар (Circus aeruginosus), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар 
(Circus macrourus), ливаден блатар (Circus pygargus), късопръст ястреб 
(Accipiter brevipes), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), малък креслив орел 
(Aquila pomarina), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), сокол скитник (Falco 
peregrinus), малък сокол (Falco columbarius), сив жерав (Grus grus), дропла (Otis 
tarda), козодой (Caprimulgus europaeus), земеродно рибарче (Alcedo atthis), 
синявица (Coracias garrulus), сив кълвач (Picus canus), сирийски пъстър кълвач 
(Dendrocopos syriacus), дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), 
късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), горска чучулига (Lullula 
arborea), полска бъбрица (Anthus campestris), ястребогушо коприварче (Sylvia 
nisoria), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius 
minor), градинска овесарка (Emberiza hortulana).  

 18 вида по по т. 2.2 от Заповедта на МОСВ: малък гмурец (Tachybaptus 
ruficollis), голям гмурец (Podiceps cristatus), черноврат гмурец (Podiceps 
nigricollis), голям корморан (Phalacrocorax carbo), сива чапла (Ardea cinerea), 
зеленоглавка (Anas platyrhynchos), лятно бърне (Anas querquedula), малък 
ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo buteo), черношипа 
ветрушка (Falco tinnunculus), сокол орко (Falco subbuteo), воден дърдавец 
(Rallus aquaticus), зеленоножка (Gallinula chloropus), лиска (Fulica atra), речен 
дъждосвирец (Charadrius dubius), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), 
пчелояд (Merops apiaster), брегова лястовица (Riparia riparia). 

В долната Таблица № 4.1.1 е изнесена информация за разпространените класове на 
земно покритие в защитената зона, както и за тяхното процентно и площно участие.  

                                                                                                     Таблица № 4.1.1 
Класове Земно покритие % Покритие Площ дка 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи 
води) 1 4350 

Друга орна земя 0 0 
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, 
мини, индустриални обекти) 3 13050 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с 
периодично оставяне на угар) 90 391489 

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност 
(вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета) 1 4350 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и 0 0 
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ледници 
Сухи тревни съобщества, степи 4 17399 
Храстови съобщества 0 0 
Широколистни листопадни гори 1 4350 

Общо покритие 100 434987 
 

 Цели и предмет на опазване. 
Целите на опазване в рамките на защитената зона са следните: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

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

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Предмет на опазване в зоната са следните видове птици, включени в Прил. 2 на 
Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир. 2009/147/ЕО):I 

Таблица № 4.1.2 
ПТИЦИ, включени в Приложение I на Директива 79/409/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна Популация Оценка 
Размн. Зимув. Премин. Попу

л. 
Опаз

в. 
Изол
ир. 

Цял. 
Оц. 

А042 Mалка белочела гъска Anser erythropus   1i 1i B A C B 
A022 Малък воден бик Ixobrychus minutus  10p/7-13p   C B C C 
А403 Белоопашат мишелов Buteo rufinus 6p    C A C B 
A031 Бял щъркел Ciconia ciconia  66p   C A C A 
A097 Вечерна ветрушка Falco vespertinus  20p/2-38p   A B C A 
A021 Голям воден бик Botaurus stellaris 2p/1-3p    B B C B 
A246 Горска чучулига Lullula arborea 5p    D    

А379 Градинска овесарка Emberiza 
hortulana 

 
950p 

 
10i C A C A 

A242 Дебелоклюна 
чучулига 

Melanocorypha 
calandra 5p    C B C C 

А129 Дропла Otis tarda   5i  A B B A 
A229 Земеродно рибарче Alcedo atthis 6p    C B C C 

A224 Козодой Caprimulgus 
europaeus 

 
9p/2-16p 

  
C B C C 

A402 Късопръст ястреб Accipiter brevipes  5p/4-6p   A B C A 

A243 Късопръста чучулига Calandrella 
brachydactyla 

 
59p/11-108p 

  
B A C A 

A084 Ливаден блатар Circus pygargus  12p   B A C A 
A511 Ловен сокол Falco cherrug  0-1i  Р C B B B 
A026 Малка бяла чапла Egretta garzetta  18p   C B C B 
A089 Малък креслив орел Aquila pomarina  3p   C B C C 
A098 Малък сокол Falco columbarius   4i/3-5i 1i D    

A080 Орел змияр Circaetus gallicus  4p   C A C C 
А072 Осояд Pernis apivorus  2p   C B C C 
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А255 Полска бъбрица Anthus campestris  84p/38-130p   B A C A 
A082 Полски блатар Circus cyaneus   7i/5-10i 15i D    
A029 Ръждива чапла Ardea purpurea  5p   B B C A 
A127 Сив жерав Grus grus    10i C A C C 
А234 Сив кълвач Picus canus 14p    C A C B 
А231 Синявица Coracias garrulus  77p/14-130p  1i B A C A 

A429 Сирийски пъстър 
кълвач 

Dendrocopos 
syriacus 

682p/134-
1230p    B A C A 

A103 Сокол скитник Falco peregrinus  1p   C A C C 
A083 Степен блатар Circus macrourus    4i/3-5i D    

A081 Тръстиков блатар Circus aeruginosus 8p  2i/1-3i 10i B A C A 

A338 Червеногърба 
сврачка Lanius collurio  1600p  10i C A C B 

A073 Черна каня Milvus migrans  1p   C B C C 

A339 Черночела сврачка Lanius minor  100p/95-
100p 

 
1i B A C A 

A307 Ястребогушо 
коприварче 

Sylvia nisoria  59p/11- 
108p 

 
10i B  C B 

 
 Уязвимост. 

Златията е най-голямата компактна незаселена равнинна територия в страната. Тя се 
влияе от човешки дейности основно свързани със земеделието, управлението на горите и 
развитието на инфраструктурата. Интензификацията на селското стопанство, 
използването на пестициди и изкуствени торове, премахването на плетове и храсти са 
дейностите с най-сериозно негативно влияние върху качеството на местообитанията.  

Изсичането на крайречните гори и на дърветата в полезащитните пояси водят до 
бързо и рязко намаляване на популацията на вечерната ветрушка, поради изчезване на 
местата за гнездене. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в 
района е изграждането на ветроенергийни паркове.  

 
 Въздействия и дейности в и около защитената зона. 

 
В защитената зона са регистрирани следните въздействия и дейности: 

Таблица № 4.1.3 

Код  Име Инт. Възд. % Площ 
дка 

A01 Култивация A - 80 347990 
A03 Косене/Сечи A - 30 130496 
A07 Използване на биодици, хормони и химикали A - 80 347990 
А08 Наторяване A - 80 347990 
А09 Напояване A 0 80 347990 
А04 Паша B 0 20 86997 
А10 Реорганизация на селскостопански земи B 0 5 21749 

А10.01 Отстраняване на плетове и храсти B - 5 21749 
B2.01 Повторно засаждане на гори C - 10 43499 
B2.02 Горскостопански сечи A 0 10 43499 
B2.04 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета A 0 100 434987 

A05.01 Животновъдство B 0 10 43499 
A05.02 Хранене на добитък B 0 10 43499 
F02.03 Развлекателен риболов C 0 5 21749 
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F3.01 Лов A - 100 434987 
F03.02.03 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство A - 100 434987 

E03 Изхвърляне на отпадъци A - 5 21749 
E03.01 Изхвърляне на битови отпадъци A - 5 21749 
D01.01 Пътеки, маршрути, велосипедни маршрути C 0 4 17399 
D01.02 Пътища, автомобилни пътища A - 5 21749 
D04.02 Аеродруми, площадки за хеликоптери A - 1 4350 
D02.01 Електропроводи A - 1 4350 
D02.09 Други форми на енергиен транспорт B - 95 413238 
G02.08 Къмпинг и каравани C - 1 4350 
G01.03 Моторизирани превозни средства A - 1 4350 

H01 Замърсяване на водите C 0 10 43499 
H04 Замърсяване на въздуха C 0 5 21749 

H04.03 Замърсяване на почвите C 0 8 34799 

J02.11 Промени свързани със степента на затлачване, 
изхвърляне и отлагане на изгребани наноси  C 0 10 43499 

K01.03 Пресъхване C 0 10 43499 
L08 Наводнения C 0 60 260992 

E03.02 Изхвърляне на промишлени отпадъци A - 5 21749 
E04.01 Селскостопански структури B - 3 13050 

E05 Складиране на материали A - 3 13050 
 
Извън защитената зона са регистрирани следните въздействия и дейности: 

                                                                      Таблица № 4.1.4 

Код  Име Инт. Възд. 

A01 Култивация А 0 
A03 Косене/Сечи В 0 
A07 Използване на биодици, хормони и химикали А 0 
А08 Наторяване А 0 
А09 Напояване А 0 
А04 Паша В 0 
А10 Реорганизация на селскостопански земи В 0 

А10.01 Отстраняване на плетове и храсти В 0 
B2.01 Повторно засаждане С 0 
B2.02 Горскостопански сечи А 0 
B2.04 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета А 0 

A05.01 Животновъдство В 0 
A05.02 Хранене на добитък В 0 
F02.03 Развлекателен риболов С 0 
F3.01 Лов С 0 

F03.02.03 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство С 0 
E03 Изхвърляне на отпадъци С 0 

E03.01 Изхвърляне на битови отпадъци С 0 
D01.01 Пътеки, маршрути, велосипедни маршрути С 0 
D01.02 Пътища, автомобилни пътища В 0 
D04.02 Аеродруми, площадки за хеликоптери В 0 
D02.01 Електропроводи С 0 

H01 Замърсяване на водите С 0 
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H04 Замърсяване на въздуха С 0 
H04.03 Замърсяване на почвите С 0 
E03.02 Изхвърляне на промишлени отпадъци С 0 
E04.01 Селскостопански структури С 0 

E05 Складиране на материали С 0 
 

IV.2 Защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй” по Директива 92/43/ЕИО 
 

 Идентификация и местоположение на зоната 
 

Защитена зона BG0000533 „Острови Козлодуй” е одобрена по Директива 
92/43/ЕИО за опазване на  местообитанията и дивата флора и фауна, с Решение на 
Министерски съвет № 122 от 2 март 2007 г. и с Решение на Европейската комисия от 
12.12. 2008 г. Зоната е разположена върху острови в река Дунав, северно от гр. Козлодуй 
и АЕЦ Козлодуй и е с обща площ от 9090,35 дка. 

Карта на защитената зона е представена на Приложение № 7.2 към доклада.  
 

 Обща характеристика. 
 

Зоната включва три по-големи острова. Около 70 % от нея са покрити от горски 
насаждения. Западната част от о-в Сврака е покрита с пясъчни наноси. 

Обектът е със средна до висока консервационна стойност.  
В долната Таблица № 4.2.1 е изнесена информация за разпространените класове на 

земно покритие в защитената зона, както и за тяхното процентно и площно участие.  
 

Таблица № 4.2.1 

Класове Земно покритие % Покритие Площ дка 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи 
води) 57 5181 

Други земи (включително градове, села, пътища, 
сметища, мини, индустриални обекти) 1 91 

Изкуствени горски монокултури (например насаждения 
на тополи или екзотични дървета) 20 1818 

Крайбрежни пясъчни дюни, пясъчни плажове 6 545 
Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на 
водоемите, мочурища 3 273 

Храстови съобщества 8 727 
Широколистни листопадни гори 5 455 

Общо Покритие 100 9090 
 
 Цели и предмет на опазване 

Целите на опазване в рамките на защитената зона са следните: 

 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 
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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 следните типове природни местообитания включени в 
Приложение I на Директива 92/43/ЕИО и биологични видове включени в Приложение ІІ 
на същата директива: 

   Таблица № 4.2.2 
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/ЕИО 

КОД Пр. Име % 
Покр. Предс. Отн. 

площ 
Прир. 

ст. 
Цялост. 

оц. 

3270  Реки с кални брегове с Chenopodion 
rubri и Bidention p.p. 2 B C B B 

3130  
Олиготрофни до мезотрофни стоящи 
води с растителност от Littorelletea 
uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea 

4 B C A A 

91F0  

Крайречни смесени гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior 
или Fraxinus angustifolia покрай големи 
реки (Ulmenion minoris) 

0.0622 D    

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

14.2 B C B B 

Забележка: Посочените местообитания предмет на опазване в защитената зона, както и 
процентното площно покритие на местообитанията от територията на зоната са съгласно последния 
наличен стандартен Натура 2000 формуляр на ЗЗ BG0000533 от м. Ноември, 2010 година, като 
впоследствие, при направената инвентаризация на местообитанията в зоната по проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”  по 
ОПОС 2007 – 2013 г.,  местообитанията и площтите им са актуализирани, като актуалните данни са 
изнесени в характеристиката на очакваната степен на въздействие върху всяко местообитание 
поотделно в подточка V.2.1 на настоящия доклад.  

Таблица № 4.2.3 
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна 
Популация Оценка 

Разм
н. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. 

Оц. 

1355 Видра Lutra lutra 3-4i    C A C A 

2609 Добруджански 
(среден) хомяк 

Mesocricetus 
newtoni P    D    

Таблица № 4.2.4 
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна 
Популация Оценка 

Разм
н. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. 

Оц. 

1188 Червенокоремна 
бумка 

Bombina 
bombina P    D    

1220 Обикн. блатна Emys P    C A C B 
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костенурка orbicularis 

1993 Добруджански 
тритон 

Triturus 
dobrogicus P    D    

Таблица № 4.2.5 
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна 
Популация Оценка 

Разм
н. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. 

Оц. 

4125 
Карагьоз 
(Дунавска 
скумрия) 

Alosa 
immaculata C    C B C B 

1130 Распер Aspius aspius C    B A C A 
2533 Голям щипок Cobitis elongata C    B A C A 

1149 Обикновен 
щипок Cobitis taenia R    C A C A 

2484 Украинска 
минога 

Eudontomyzon 
mariae V    C A A A 

1124 Белопера 
кротушка 

Gobio 
albipinnatus C    C A C A 

2555 Високотел бибан 
 

Gymnocephalus 
baloni C    B A C A 

1157 Ивичест бибан Gymnocephalus 
schraetzer C    B A C A 

1145 Виюн Misgurnus 
fossilis C    B A C A 

2522 Сабица Pelecus 
cultratus R    C A C A 

1134 Европейска 
горчивка 

Rhodeus 
sericeus amarus C    C A C A 

1146 Балкански щипок Sabanejewia 
aurata P    D    

1160 Малка 
вретенарка Zingel streber R    B A C A 

1159 Голяма 
вретенарка Zingel zingel C    B A C A 

Таблица № 4.2.6 
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна 
Популация Оценка 

Разм
н. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. 

Оц. 

1032 Бисерна мида Unio crassus R    C B C B 
1083 Бръмбар рогач Lucanus cervus R    D    

 
 Уязвимост. 

 
Северната част на остров Сврака и носът на остров Козлодуй са сравнително 

неповлияни от човешка дейност. Южната част на остров Сврака и опашката на остров 
Козлодуй са застрашени от проникването на интродуцирани дървесни и храстови видове. 
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В защитената зона се опазват естествени гори от бяла върба (Salix alba), бряст (Ulmus 
minor) и черна топола (Populus nigra). 

 
 Въздействия и дейности в и около защитената зона. 

 
В защитената зона са регистрирани следните въздействия и дейности: 

Таблица № 4.2.7 

Код  Име Инт. Възд. % Площ 
дка 

B2.02 Горскостопански сечи A - 30 2727,11 
F02.01.02 Риболов с плаващи мрежи B - 30 2727,11 

F03.01 Лов C 0 100 9090,35 
K01.01 Ерозия B - 10 909,04 

I01 Инвазия на даден вид A - 50 4545,18 
D01.02 Пътища, автомобилни пътища C 0 1 90,90 
B01.02 Изкуствено залесяване A - 20 1818,07 

F06 Дейности, свързани с лов, риболов и събирачество B - 50 4545,18 
 
Извън защитената зона са регистрирани следните въздействия и дейности: 

                                                                                               Таблица № 4.2.8. 
Код Име Инт. Възд. 

B01.02 Изкуствено залесяване A - 
B2.02 Горскостопански сечи A - 

F02.01.02 Риболов с плаващи мрежи B 0 
F03.01 Лов B 0 
K01.01 Ерозия B - 

I01 Инвазия на даден вид A - 
 

 Забранителен режим. 
Таблица № 4.2.9 

Режими за опазване Код на местообитание 

Забрана за водене на всички видове сечи. 91 Е0 
Забрана за водене на действия свързани с промяна на хидрологичния 
режим. 91 Е0 

Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на 
общественото  здраве и безопасност или по други причини от 
първостепенен обществен интерес, включително такива изразяващи се 
в изключително благоприятни последици за околната среда. 

91 Е0 

 
IV.3 Защитена зона BG0000614 „Река Огоста” по Директива 92/43/ЕИО 

 
 Идентификация и местоположение на зоната. 

 
Защитена зона BG0000614 ,,Река Огоста” е одобрена по Директива 92/43/ЕИО за 

опазване на  местообитанията и дивата флора и фауна, с Решение на Министерски съвет  
№ 122 от 2 март 2007 г. и с Решение на Европейската комисия от 12 декември 2008 г. 
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Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по 
Директива за птиците. Зоната е разположена върху площ от 13657,38 дка.   

Карта на защитената зона е представена на Приложение № 7.3 към доклада.  
 Обща характеристика. 

В защитената зона е включено поречието на р. Огоста. Бреговете на Огоста са 
укрепени, дъното е с много наноси и водата е еутрофна, което е следствие от влиянието 
на язовира до град Монтана. Натрупването на наноси и еутрофната вода са причина за 
формирането на хабитати 3260 и 3270, които са с европейско значение. В близост до 
село Крива бара има останало старо речно корито с дължина 5 км, превърнало се в 
еутрофично езеро с макрофити. На десния бряг на река Огоста се намира защитената 
територия "Данева могила" установена със заповед 413 от 10.05.1982 г. Представлява 
място с красив пейзаж и група стари дървета от Quercus robur. Близо до устието на 
Огоста се намира „Блатото” (3150). Последните 4-5 км от течението на реката са обрасли 
с водна растителност (3260) и са богати на риба. По склоновете на мочурището в западна 
посока от град Оряхово има Панонична льосна степна растителност* (3260) с 
разнообразие на флората и фауната.  

В долната Таблица № 4.3.1 е изнесена информация за разпространените класове на 
земно покритие в защитената зона, както и за тяхното процентно и площно участие.  

 
                                                                                                               Таблица № 4.3.1 

Класове Земно покритие % Покритие Площ дка 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи 
води) 12 1638,89 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури 
с периодично оставяне на угар) 18 2458,33 

Изкуствени горски монокултури (например насаждения 
на тополи или екзотични дървета) 9 1229,16 

Подобрени пасища (изкуствено създадени от тревни 
смески) 51 6965,26 

Сухи тревни съобщества, степи 2 273,15 
Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на 
водоемите, мочурища 6 819,44 

Широколистни листопадни гори 2 273,15 
Общо покритие 100 13657,38 

 
 Цели и предмет на опазване 

Целите на опазване в рамките на защитената зона са следните: 

 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. 
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Предмет на опазване са следните типове природни местообитания включени в 

Приложение I на Директива 92/43/ЕИО и биологични видове включени в Приложение ІІ 
на същата директива: 

Таблица № 4.3.2 
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/ЕИО 

КОД Пр. Име % 
Покр. Предс. Отн. 

площ 
Прир. 

ст. 
Цялост. 

оц. 

3270  Реки с кални брегове с Chenopodion 
rubri и Bidention p.p. 0.18 A C A A 

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

0.18 A C A A 

6250 * Панонски льосови степни тревни 
съобщества 8.77 A C A A 

91Z0  Мизийски гори от сребролистна липа 0.5 D    

3150  
Естествени еутрофни езера с 
растителност от типа Magnopotamion 
или Hydrocharition 

6.79 A C A A 

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

0.213 A C A A 

Забележка: Посочените местообитания предмет на опазване в защитената зона, както и 
процентното площно покритие на местообитанията от територията на зоната са съгласно последния 
наличен стандартен Натура 2000 формуляр на ЗЗ BG0000614 от м. Ноември, 2010 година, като 
впоследствие, при направената инвентаризация на местообитанията в зоната по проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”  по 
ОПОС 2007 – 2013 г.,  местообитанията и площите им са актуализирани, като актуалните данни са 
изнесени в характеристиката на очакваната степен на въздействие върху всяко местообитание 
поотделно в подточка V.2.1 на настоящия доклад. 

 
 

Таблица № 4.3.3 
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна 
Популация Оценка 

Разм
н. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. 

Оц. 

1355 Видра Lutra lutra 2-3i    C A C A 

2609 Добруджански 
(среден) хомяк 

Mesocricetus 
newtoni V    C B C C 

1335 Лалугер Spermophilus 
citellus R    C B C A 

 
 

Таблица № 4.3.4 
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна 
Популация Оценка 

Разм
н. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. 

Оц. 

1188 Червенокоремна 
бумка 

Bombina 
bombina P    C A B A 
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1171 Голям гребенест 
тритон 

Triturus 
karelinii P    D    

1193 Жълтокоремна 
бумка 

Bombina 
variegata P    C A B A 

1279 Ивичест смок Elaphe 
quatuorlineata P    C A C B 

1220 Обикн. блатна 
костенурка 

Emys 
orbicularis C    C A C A 

1217 Шипоопашата 
костенурка 

Testudo 
hermanni P    D    

1993 Добруджански 
тритон 

Triturus 
dobrogicus P    C A B A 

 
Таблица № 4.3.5 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна 
Популация Оценка 

Разм
н. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. 

Оц. 

4125 
Карагьоз 
(Дунавска 
скумрия) 

Alosa 
immaculata R    D    

1130 Распер Aspius aspius C    B A C A 

1138 
Черна 
(балканска) 
мряна 

Barbus 
meridionalis C    C B C B 

2533 Голям щипок Cobitis elongata C    B A C A 

1149 Обикновен 
щипок Cobitis taenia C    B A C A 

2484 Украинска 
минога 

Eudontomyzon 
mariae V    D    

1124 Белопера 
кротушка 

Gobio 
albipinnatus C    C A C A 

2555 Високотел бибан 
 

Gymnocephalus 
baloni C    B A C A 

1157 Ивичест бибан Gymnocephalus 
schraetzer C    B A C A 

1145 Виюн Misgurnus 
fossilis C    B A C A 

2522 Сабица Pelecus 
cultratus R    C B C B 

1134 Европейска 
горчивка 

Rhodeus 
sericeus amarus C    C A C A 

1146 Балкански щипок Sabanejewia 
aurata P    D    

1160 Малка 
вретенарка Zingel streber R    B A C A 

1159 Голяма 
вретенарка Zingel zingel C    B A C A 
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Таблица № 4.3.6 
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна 
Популация Оценка 

Разм
н. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. 

Оц. 

1032 Бисерна мида Unio crassus R    C B C B 

4011 Еднорог бръмбар Bolbelasmus 
unicornis V    C B B B 

1083 Бръмбар рогач Lucanus cervus R    D    

1089 Буков сечко Morimus 
funereus R    D    

1087 Алпийска 
розалиа Rosalia alpina R    D    

 
РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО  –  НЯМА. 
 
 Уязвимост. 

Замърсяване на водите и бракониерство, водноелектрически централи, рязане и 
почистване на крайречните гори, промените във водния режим, изкопаване на чакълните 
депозити от речното леглото, негативни наследявания в старите речни корита.  
 
 Въздействия и дейности в и около защитената зона. 

В защитената зона са регистрирани следните въздействия и дейности: 
Таблица № 4.3.7 

Код  Име Инт. Възд. % Площ 
дка 

C01.01 Добив на пясък и чакъл A - 3 409,72 
J02.06 Водовземане от повърхностни водни тела B - 4 546,30 

J02.01.01 Преграждане на площи с диги C - 2 273,15 
A04 Паша B - 30 4097,21 

B01.02 Изкуствено залесяване на открити площи B - 10 1365,74 
A07 Използване на биоциди, хормони и химикали C - 20 2731,48 
A08 Наторяване C - 20 2731,48 

E03.01 Изхвърляне на битови отпадъци C - 10 1365,74 

J02.05.02 Изменения в структурите на водните потоци във 
вътрешността A - 10 1365,74 

F02.03 Развлекателен риболов B - 40 5462,95 
F03.02.03 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство B - 10 1365,74 

 
Извън защитената зона са регистрирани следните въздействия и дейности: 

                                                                                        Таблица № 4.3.8 
Код  Име Инт. Възд. 

C01.01 Добив на пясък и чакъл C - 
J02.06 Водовземане от повърхностни водни тела C - 
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A07 Използване на биоциди, хормони и химикали C - 
A08 Наторяване C - 
A04 Паша C - 

 Забранителен режим. 
Таблица № 4.3.9 

Режим на опазване Код на местообитание 

Забрана за водене на всички видове сечи. 91 Е0 
Забрана за водене на действия свързани с промяна на хидрологичния 
режим. 91 Е0 

Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на 
общественото  здраве и безопасност или по други причини от 
първостепенен обществен интерес, включително такива изразяващи се 
в изключително благоприятни последици за околната среда. 

91 Е0 

 

 

IV.4 Защитена зона BG0000508 „Река Скът” по Директива 92/43/ЕИО 
 

 Идентификация и местоположение на зоната. 
 
Защитена зона BG0000508  „Река Скът” е одобрена по Директива 92/43/ЕИО за 

опазване на  местообитанията и дивата флора и фауна, с Решение на Министерски съвет  
№ 122 от 2 март 2007 г. и с Решение на Европейската комисия от 12 декември 2008 г. 
Защитена зона по Директива за местообитанията, която се допира до защитена зона по 
Директива за птиците. Зоната е разположена върху площ от 4085,90 дка.  

Карта на защитената зона е представена на Приложение № 7.4 към доклада.  
 

 Обща характеристика. 
 
В защитената зона е включено поречието на р. Скът. Защитената зона обхваща 

поречието на река Скът, десен приток на река Огоста. Между селата Търнава и Алтимир 
по поречието на реката има сравнително широка ивица от Salix alba, Populus nigra, 
Populus alba, Quercus robur и Fraxinus oxycarpa (91E0). GPS - E 023 51` 56`` N 43 
34`541.2 км на север от Алтимир, близо до пътя има стара живописна воденица. В 
близост до мелницата има гъста гора от Fraxinus oxycarpa (91F0) с висока 
консервационна стойност и трябва да бъде защитено. Частта на реката в района на 
Алтимир е един от малкото останали местообитания на Gobio anoscopus. В река Скът са 
открити три вида риби, включени в приложение 2 на Директива 92/43.  

В долната Таблица № 4.4.1. е изнесена информация за разпространените класове на 
земно покритие в защитената зона, както и за тяхното процентно и площно участие.  

 
Таблица № 4.4.1 

Класове Земно покритие % Покритие Площ дка 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи 
води) 3 123 
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Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни 
култури с периодично оставяне на угар) 36 1471 

Подобрени пасища (изкуствено създадени от тревни 
смески) 28 1144 

Сухи тревни съобщества, степи 18 735 
Храстови съобщества 3 123 
Широколистни листопадни гори 12 490 

Общо покритие 100 4086 
 
 Цели и предмет на опазване 

Целите на опазване в рамките на защитената зона са следните: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

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

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 
Предмет на опазване в зоната са следните типове природни местообитания включени 
в Приложение I на Директива 92/43/ЕИО и биологични видове включени в Приложение ІІ 
на същата директива: 

Таблица № 4.4.2 
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/ЕИО 

КОД Пр. Име % 
Покр. Предс. Отн. 

площ 
Прир. 

ст. 
Цялост. 

оц. 

3270  Реки с кални брегове с Chenopodion 
rubri и Bidention p.p. 0.03 D    

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

0.06 D    

1530 * Панонски солени степи и солени 
блата 0.03 B C B B 

6250 * Панонски льосови степни тревни 
съобщества 3.97 A C A A 

91F0  
Крайречни смесени гори от Quercus robur, 
Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки 
(Ulmenion minoris) 

9 A C A A 

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

2.205 A C A A 

Забележка: Посочените местообитания предмет на опазване в защитената зона, както и 
процентното площно покритие на местообитанията от територията на зоната са съгласно последния 
наличен стандартен Натура 2000 формуляр на ЗЗ BG0000508 от м. Септември, 2011 година, като 
впоследствие, при направената инвентаризация на местообитанията в зоната по проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”  по 
ОПОС 2007 – 2013 г.,  местообитанията и площтите им са актуализирани, като актуалните данни са 
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изнесени в характеристиката на очакваната степен на въздействие върху всяко местообитание 
поотделно в подточка V.2.1 на настоящия доклад. 

 
 

Таблица № 4.4.3. 
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна 
Популация Оценка 

Разм
н. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. 

Оц. 

1355 Видра Lutra lutra 0-1i    C C C C 

2609 Добруджански 
(среден) хомяк 

Mesocricetus 
newtoni V    C B C C 

1316 Дългопръст 
нощник 

Myotis 
capaccinii P    D    

Таблица № 4.4.4 
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна 
Популация Оценка 

Разм
н. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. 

Оц. 

1188 Червенокоремна 
бумка 

Bombina 
bombina P    C A B A 

1279 Ивечест смок Elaphe 
quatuorlineata P    D    

1220 Обикн. блатна 
костенурка 

Emys 
orbicularis C    C A C B 

1217 Шипоопашата 
костенурка 

Testudo 
hermanni P    C A C A 

1993 Добруджански 
тритон 

Triturus 
dobrogicus P    C A B A 

Таблица № 4.4.5 
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна 
Популация Оценка 

Разм
н. Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. 

Оц. 

1138 
Черна 
(балканска) 
мряна 

Barbus 
meridionalis R    C B B B 

1149 Обикновен 
щипок Cobitis taenia C    C A C A 

1122 Балканска 
кротушка 

Gobio 
uranoscopus R    C C A C 

1134 Европейска 
горчивка 

Rhodeus 
sericeus amarus C    B A C A 

 
Таблица № 4.4.6 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕИО 

КОД ИМЕ 
(на български) 

ИМЕ 
(на латински) 

Местна 
Попул. 

Миграционна 
Популация Оценка 

Разм Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. 
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н. Оц. 

1032 Бисерна мида Unio crassus R    C A C A 
1083 Бръмбар рогач Lucanus cervus R    C C C C 

1087 Алпийска 
розалия Rosalia alpina R    C C C C 

 Уязвимост. 
 
Водите на река Скът са замърсени с разтворени почвени фракции. Има  изградени 

язовири, коригиращи речното ниво. Заплаха са промените във видовия състав, 
управлението на горите, интензивното ползване на обработваемата земя. 

 
 Въздействия и дейности в и около защитената зона. 

 
В защитената зона са регистрирани следните въздействия и дейности: 

Таблица № 4.4.7 

Код  Име Инт. Възд. % Площ дка 

A03 Косене/Сечи A - 30 1225,77 
А08 Наторяване B - 30 1225,77 
А04 Паша A - 30 1225,77 
A05 Хранене на добитък B - 10 408,59 

F02.03 Развлекателен риболов C 0 10 408,59 
C01.01 Добив на пясък и чакъл C 0 1 40,86 
E01.03 Разпръснати селища A - 3 122,58 
E03.01 Изхвърляне на битови отпадъци C 0 3 122,58 

H01 Замърсяване на повърхностни води B - 3 122,58 
J02.01.01 Преграждане на площи с диги C - 3 122,58 

J02.05.02 Изменения в структурите на водните потоци във 
вътрешността C 0 3 122,58 

J02.07 Водовземане от подземни води B - 3 122,58 
J02.12 Диги, насипи, изкуствени плажове, общо B - 3 122,58 

 
И защитената зона са регистрирани следните въздействия и дейности: 

                                                                                          
                                                                                            Таблица № 4.4.8 

Код  Име Инт. Възд. 
А08 Наторяване В - 
А04 Паша А - 

C01.01 Добив на пясък и чакъл C - 
E01.03 Разпръснати селища А 0 
E03.01 Изхвърляне на битови отпадъци В - 

H01 Замърсяване на повърхностни води С - 
J02.01.01 Преграждане на площи с диги В - 

J02.06 Водовземане от повърхностни води C - 
 

 Забранителен режим. 
Таблица № 4.4.9 
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Режим на опазване Код на местообитание 

Забрана за провеждане на санитарни сечи с интензивност под 5 % . При 
естествените гори е допустимо и нормално естествения отпад 
(мъртвата дървесина) да бъде до 5% от запаса. Ако мъртва дървесина в 
насаждението е до 5% от запаса не трябва да се предвижда и извежда 
санитарна сеч. А в случаите когато се провежда санитарна сеч - на 1 ха. 
трябва да се оставят по минимум 15 м3.мъртва и суха маса. 

91 F0 

Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи. 91 F0 
Забрана за водене на всички видове сечи. 91 Е0 
Забрана за водене на действия свързани с промяна на хидрологичния 
режим. 

91 F0 
91 Е0 

Забрана за добив на листников фураж. 91 F0 
Забрана за ограждане, включително за бази за интензивно развъждане 
на дивеча. 91 F0 

Забрана за паша. 91 F0 
Забрана за промяна предназначението на земята, освен в интерес на 
общественото  здраве и безопасност или по други причини от 
първостепенен обществен интерес, включително такива изразяващи се 
в изключително благоприятни последици за околната среда. 

91 F0 
91 Е0 

Задължително провеждане на отгледни сечи. 91 F0 
Запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на 
старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н. 91 F0 

 
 

IV.5 Описание на района и територията на инвестиционното предложение - 
флористични и фаунистични характеристики на природната среда.  
 

За нуждите, както на ДОСВ, така и на ДОВОС са извършени теренни обходи и 
наблюдения на площадка „Радиана”,  прилежащите и територии и най-близката част на 
ЗЗ „Златията” през няколко периода на 2014 г., като в по-долната таблица са отразени 
ключовите  начални и крайни точки на маршрутите, по които и в страни от които са 
проведени наблюденията, както и периодите на извършване. Към доклада като отделно 
приложение (Приложение № 8.3.) е дадена и по-подробна справка с датите, началните, 
крайните и ключовите междинни координати на тези маршрути.  Приложен е 
маршрутен, полустационарен и стационарен метод на изследване. Използвани са и 
резултатите от теренните проучвания в най-близко разположените защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000 в рамките на проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” на МОСВ 
изготвен по ОПОС 2007-2013 г., като резултатите са официално публикувани на 
електронната страница на МОСВ към документацията за всяка зона. Отделно са били 
проведени обходи и наблюдения (23,24.03.2010 г.) от специалистите по природните 
местообитания (М.Михайлов) и птиците (Д.Кючуков) в рамките на проведената 
процедура по ОВОС в периода 2010-2011 г. за същия обект, завършила с Решение по 
ОВОС № 21-9/2011 г.      

Таблица № 4.5.-1 
Начални и крайни точки на маршрутите , по които и в страни от които са проведени 

наблюденията, периоди на извършване 
№ по ред  

посещение 
Период на наблюдение  Начални и крайни координати на маршрутите  

в к.с-ма WGS84(десетични градуси)  месец, к.дни 
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в района година 

1. 04.2014 г. 

28 н.т.43.733169397 23.778211027; 
к.т.43.733712557 23.777878316 

29 н.т.43.736725610 23.776877811; 
к.т.43.737667860 23.772592043 

30 н.т.43.738383034 23.772605845; 
к.т.43.736423301 23.766597112; 

2. 05.2014 г. 

28 н.т43.739938569 23.769912720; 
к.т43.735815804 23.780227992; 

29 н.т43.731621485 23.781924736; 
к.т43.724312745 23.805260833; 

30 н.т.43.732835093 23.780114557; 
к.т.43.739526824 23.770450468; 

3. 06.2014 г. 
26 н.т.43.740639758 23.767054891; 

к.т.43.737691080 23.774464014; 

27 н.т.43.737540805 23.762127224; 
к.т.43.733222989 23.778772468; 

 
IIVV..55..11  ККррааттккаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ннаа  ррееггииссттррииррааннииттее  рраассттииттееллннии  ссъъооббщщеессттвваа  вв  ооббххввааттаа  

ннаа  ииннввеессттииццииооннннооттоо  ппррееддллоожжееннииее..  
Съгласно геоботаническото райониране на страната (География на България,2002 г.), 

площадка „Радиана”, която е разположена в близост до р. Дунав на територията на Община 
Козлодуй, попада на територията на Евроазиатската степна и лесостепна област, 
Долнодунавска провинция , Крайдунавски окръг, Златийски район. Този район заема 
пространството западно от Лом до долното течение на р. Вит. В миналото горите  са били 
представени от вергилиев (Quercus virgilliana) и космат дъб (Q. pubescens). Днес са 
разпространени остатъци от гори с преобладаване на мъждрян (Fraxinus ornus), по рядко цер 
(Q. cerris) и космат дъб (Q. pubescens). На доста места са разпространени и изкуствени 
насаждения от акация (Robinia pseudoacacia), включително и в района на инвестиционното 
предложение.  Тук са характерни степните видове монпелийска камфорка, (Camphorosma 
monspeliaca), пиндиколов очиболец (Potentilla pirotensis) и дунавски зановец (Chamaecytisus 
danubialis). 

Към момента територията на площадка „Радиана” е почти изцяло покрита с плътна 
дървесна растителност.  

Съгласно литературни данни (Бондев, И., 1991 ), както и от направения теренен обход 
на място,  беше установено, че в района на площадката са разположени територии с 
растителност от следните типове: 

 Селскостопански площи на мястото на смесени гори от цер (Quercus cerris) и 
виргилиев дъб (Quercus virgilliana) често с примес и от дръжкоцветен дъб ( Q. 
pedunculifflora), заети към момента със земеделски култури. Широко 
разпространени са в северната част на Дунавската хълмиста равнина, главно върху 
черноземи. Основни култури, които се отглеждат върху тях са житните – главно 
пшеница и царевица, също лозя. Такива площи се разполагат южно и западно от 
пътя гр. Козлодуй-с.Хърлец, който преминава малко над площадката разположена 
северно от него.  

 Изкуствени насаждения от салкъм (Robinia pseudoacacia), които според картата на 
растителността на България в М 1:600000 (по Бондев, И., 1991) заемат именно 
територията с площадката предвидена за НХРАО (извадка от тази карта е 
предствавена на Приложение № 8 към ДОСВ).  
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 Мезоксеротермна растителност с преобладаване на луковична ливадина (Poa 
bulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne), троскот (Cynodon dactylon), на места 
белизма (Dichantium ischaemum) и по-рядко  садина (Chrysopogon gryllus), главно 
по селкси мери. Такава растителност е разпространена около с. Хърлец и 
югоазпадно от него (около с. Гложене), също северозападно от гр. Козлодуй, като в 
близост до площадката отсъства.  

 Блатна и мочурна хигрофитна  (на места и хидрофитна) растителност с 
преобладаване на тръстика (Phragmites australis), папур (главно Typha angustifolia и 
T. latifolia), камъш (Schoenoplectus lacustris,  Sch. triquetra, Sch. tabernaemontana и 
др.) и други. Такава растителност заема площи източно от площадката на АЕЦ 
„Козлодуй” в района на р. Огоста, като  в близост до площадка „Радиана” отсъства.  

 Селскостопански площи на мястото на гори от полски бряст (Ulmus minor), полски 
ясен (Fraxinus oxycarpa), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) и др. Такива 
площи са разположени по поречието на р. Огоста. 

При направеното на място теренно проучване беше установено, че както територията 
на площадка „Радиана”, така и по-голямата част от прилежащите площи (тези които не 
представляват пътища и инфраструктурни елементи на АЕЦ „Козлодуй”) са заети от горско 
съобщество, в което основния доминантен вид (около 70-80 % от всички видове) е акацията 
(Robinia pseudoacacia), поради което може да се каже, че площадката се разполага в обхвата 
на акациева гора. Освен акация в останалите около 20 % участват предимно гледичия 
(Gleditschia triacanthos), дребнолистна липа (Tilia cordata), летен дъб (Quercus robur),  
софора (Sophora japonica), планински ясен (Fraxinus excelsior) и само на места явор (Acer 
pseudoplatanus), бреза (Betula pendula) и клен (Acer campestre). В храстовия етаж, където 
е представен, писъстват обикновен дрян (Cornus mas), обикновено куче грозде (Ligustrum 
vulgare), кучешки дрян (Cornus sanguinea) и някои други. Както се вижда в описаното 
дървесно съобщество преобладават предимно интродуцирани видове (акация, гледичия, 
софора) и съгласно Ръководството за определяне на местообитания от европейска 
значимост в България (2008 г.) не може да бъде отнесено към нито едно от 
местообитанията, които са включени в Приложение I на Дир. 92/43/ЕИО и 
респективно в Приложение № 1 на ЗБР, т.е. към природни местообитания предмет 
на опазване на Натура 2000. Практически описаната горска растителност представлява 
насаждение с изкуствен характер, създадено със защитни функции по отношение на 
съоръженията и инсталациите разположени на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. 
Средната възраст на акацията, която създава облика на насаждението е от порядъка на 20 
години, като има и по-възрастни видове – напр. дребнолистната липа е на възраст от 
порядъка на 38 години, а възрастта на летния дъб е около 25 години. Като 
доказателствен материал към ДОСВ на Приложение № 8.2 е представена справка от 
ДГС-Оряхово съдържаща характеристика на разпространените видове в обособените 
отдели и подотдели в насаждението в района на площадка „Радиана”, като след нея е 
дадена и карта с местоположението на тези отдели и подотдели. Местоположението им е 
отразено и на приложените скици на поземлените имоти попадащи в обхвата на 
площадка „Радиана” (Приложение № 3.2).    

      
IIVV..55..22  ООппррееддеелляяннее  ннаа  ннааллииччииееттоо  ииллии  ооттссъъссттввииееттоо  вв  ооббххввааттаа  ннаа  ииннввеессттииццииооннннооттоо  

ппррееддллоожжееннииее  ннаа  ввииддооввее  ппррееддммеетт  ннаа  ооппааззввааннее  вв  ннаайй  --  ббллииззккииттее  ззаащщииттееннии  ззооннии  ппоо  
ППрриилл..  II  ннаа  ДДииррееккттиивваа  22000099//114477//ЕЕОО  ии  ППрриилл..  IIII  ннаа  ДДииррееккттиивваа  9922//4433//ЕЕИИОО..  

 
IV.5.2.1 Видове птици предмет на опазване в ЗЗ BG0002009 „Златията” и включени в 
Приложение I на Дир. 2009/147/ЕО.  
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Тук най-актуално е обстоятелството, че площта на ИП не обхваща части от 
територията на ЗЗ BG0002009 „Златията”, а отстои извън нея (на разстояние 0,45 км от 
площадка „Радиана”), което, имайки предвид естеството на обекта, изключва 
възможността за значими по силата си преки отрицателни въздействия върху площта на 
зоната, в т. ч. върху растителния и животинския й свят, конкретно в случая върху 
птичето й население. В такъв случай от значение е функцията, която площта на ИП 
изпълнява за обитаващите вътре в площта на ЗЗ индивиди, респ. двойки, от различните 
видове птици и в най-силна степен от приоритетните за ЗЗ видове. По-иначе изразено, 
интерес в по-конкретен план представлява значението на реализацията на НХРАО за 
различните видове птици в обхвата на тази ЗЗ. 

В конкретен план би следвало да бъде посочено (пояснено) следното: 
i. Гнездещите върху територията на ЗЗ двойки от различните видове птици не могат да 

бъдат едновременно гнездещи и върху площта на ИП; 
ii. Индивиди от някои видове, в т. ч. и такива от гнездещи върху територията на ЗЗ 

двойки, са в състояние да използват територията на ИП основно като част от 
хранителната си база. Именно тези видове ще бъдат разгледани по-долу, или по-
точно ще бъде разгледано и оценено, за кои видове птици площта на ИП в 
сегашното си и в бъдещото си състояние има значение като хранителна база или и 
друго някакво значение и то конкретно, какво е то (какъв е характерът му);  

От изложеното в Стандартния формуляр се вижда, че в района на ЗЗ BG0002009 
„Златията” се срещат 28 вида птици, включени в Приложение I на Дир.2009/147/ЕО. За 
целите на настоящата оценка, освен регистрираното наличие или отсъствие на индивиди, 
по-долу са анализирани и някои от основните екологични характеристики, свързани с 
поведението от страна на изброените в Стандартния формуляр видове птици по време на 
размножаването и отглеждането на малките, както и хранителните им местообитания в 
тази част на страната. 
– А042 Малка белочела гъска (Anser erythropus). В миналото е гнездила в цяла Европа и 

Азия, но днес ареала на вида се е свил драматично. Малката белочела гъска днес е 
световно застрашен вид, включен в категорията „уязвим“ на Международния съюз за 
защита на природата. В България видът е зимуващ и преминаващ. Обитава крайбрежни 
водоеми с различна соленост и морската акватория до брега, сладководни езера и 
язовири, зимни посеви и др.  Среща се предимно в североизточната част на страната, 
включвайки езерата Дуранкулак и Шабла. Единични наблюдения на вида са отчетени и 
в района на Бургас, ЗЗ „Батова“, ЗЗ „Язовир Пясъчник“, както и във вътрешността на 
страната. Числеността на зимуващите индивиди на вида е оценена на 15-50 екземпляра. 
Тенденцията на броя на зимуващите количества индивиди е нестабилна (подложена е 
на значителни флуктуации през различните години). Основен проблем е убиването на 
индивиди от бракониери и ловци, поради значителната прилика с голямата белочела 
гъска, която е ловен обект. В случая характерът на ИП – залесена площ, каквито 
територии за индивидите на вида не представляват хранителни местообитания и 
последните избягват, изключва такива дейности. В Стандартния  формуляр е посочено, 
че територията на ЗЗ се посещава само от един зимуващ и преминаващ индивид. 
Този индивид, съотнесен към общата численост на зимуващите индивиди на вида в 
цялата страна, е оценен на (B) – 15% >= р > 2%; Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и възможностите за 
възстановяване са оценени на (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 
на индивида се оценява на (C) – неизолиран в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е оценена на (B) – 
добра стойност. 
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Както площадката на ИП, така и прилежащите и терени, поради гористия им характер, 
не предлагат местообитания за посочения 1 индивид на вида, който зимува в зоната 
или почива в нея по време на миграции. Площадката е и достатъчно отдалечена от 
местообитанията на вида в ЗЗ (в източната и част, недалече от която се разполага 
площадка „Радиана”, подходящи местообитания на индивиди на практика не са 
налице), поради което не се очакват въздействия върху тях, както и върху самия 
индивид в резултат на потенциалните локални въздействия върху околната среда при 
строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни 
изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други). Най-близките хабитати 
на малката белочела гъска в обхвата на ЗЗ „Златията” са разположени по крайбрежието 
на р. Дунав на 5 км западно от гр. Козлодуй, както и в района на яз. „Шишманов вал“, 
отстоящ на около 11 км по права линия западно от площадката и в района на Бутански 
язовир (12 км).   

 А022 Малък воден бик (Ixobrychus minutus). Основна част от двойките на вида в 
България гнездят по поречието на р. Дунав, по Черноморското крайбрежие, в 
Дунавската равнина, Тракийската низина, Софийското и др. междупланински 
полета(по брегове и острови на реки и водоеми със стоящи води, обраснали с висока 
водна растителност, понякога и в съвсем малки такива). Гнездещ прелетник. Обитава 
разнообразни влажни зони с масиви от тръстика, папур и друга растителност. Среща се 
дори в изолирани малки водоеми с достатъчно тръстика, в които е възможно двойката 
да скрие гнездото си. Храни се предимно рано сутрин и привечер с малки рибки, жаби, 
попови лъжички, водни и др. насекоми и безгръбначни. В Стандартния  формуляр е 
посочено, че територията на ЗЗ се използва за размножаване от 10 двойки (между 7 
и 13). Тези двойки, съотнесени спрямо числеността на двойките върху цялата 
територия на страната, се оценяват на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и възможности за 
възстановяване се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
гнездещите двойки е оценена на (C) – неизолирани гнездещи двойки с широк обхват на 
обитаване и разпространение на двойките на вида в тази част на страната. Цялостната 
оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е оценена на (С) – значима стойност. 
Подходящи влажни и водни местообитания в източната част на ЗЗ, недалече от която 
се разполага площадка „Радиана” не са налице. Както площадката на ИП, така и 
прилежащите и терени, поради гористия им характер, не предлагат подходящи 
местообитания за индивиди и двойки на вида. Най-близките хабитати на малкия воден 
бик в обхвата на ЗЗ „Златията” са разположени по крайбрежието на р. Дунав на 5 км 
западно от гр. Козлодуй, както и в района на яз. „Шишманов вал“, отстоящ на около 11 
км по права линия западно от площадката, както и в района на „Бутанския язовир“ – на 
около (12 км). Поради тези обстоятелства не следва да се очакват каквито и да са вече 
осезаеми въздействия върху местообитанията и двойките на вида в ЗЗ и тази част на 
страната, като резултат от строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, 
временни радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други). 

– А403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus). У нас в северната част на страната гнезди на 
запад до долината на р. Лом, в т. ч. и в Искърския пролом при с. Карлуково,   но се 
среща целогодишно и по-западно – в района на гр. Белоградчик.  По време на прелет се 
среща главно по Черноморието, а през зимата – по-често в Южна България. Обитава 
скални комплекси, широколистни гори, открити и полуоткрити територии. Обикновено 
индивидите кръжат над открити или полуоткрити територии, в които ловуват (ловуват 
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и от кацнало положение, наблюдавайки за появата на подходяща плячка). Гнездата си 
двойките строят най-често по скални масиви (в ниши, тераси, площадки), а също и по 
едроразмерни дърветата. Постоянен и прелетен вид. Храни се предимно с дребни 
бозайници (основно гризачи), влечуги, птици.  В Стандартния  формуляр е посочено, 
че територията на ЗЗ е постоянно обитавана от 6 гнездещи двойки. Тези двойки 
спрямо числеността на вида в страната се оценяват на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и 
възможностите за възстановяване са оценени на (А) – отлично опазване (елементи в 
отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на индивидите се оценява на (C) – неизолиран в широк обхват 
на разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е 
оценена на (B) – добра стойност. 
Части от площадката на ИП и някои от прилежащите и открити терени могат да бъдат 
разглеждани евентуално и като част съотв. от гнездовите и хранителните 
местообитания на този вид. Конкретно в случая гнездене в обхвата на площадката на 
ИП и в близост не е регистрирано. В откритите територии в близост до площадката са 
налице условия за ловуване на индивиди от този вид, като такива са налични и върху 
почти цялата територия на ЗЗ – с изключение на водните площи и някои урбанизирани 
територии. Потенциалните локални въздействия върху околната среда при 
строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни 
изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в състояние да 
повлияят пряко, както и в съществена степен косвено върху най-близките до 
площадката на ИП територии в ЗЗ, подходящи за ловуване, като наличните хранителни 
местообитания на вида върху територията й обхващат площ от около 417500 дка и 
могат да бъдат считани за достатъчни, при осигуряването на необходимите хранителни 
ресурси за гнездещите двойки на вида, което кореспондира с целите и предмета на ЗЗ 
„Златията”.      

– А031 Бял щъркел (Ciconia ciconia). Наблюдава се из цялата страна. Гнезди в населени 
места и други застроени територии, вкл. и в такива в близост до влажни зони. Прелетен 
и преминаващ вид, който се храни предимно с влечуги и земноводни и риби, но и с 
насекоми и с дребни бозайници и птици (по-точно с малки на птици). В Стандартния 
формуляр е отчетено, че гнездовият комплекс на вида в зоната се състои от 66 
гнездещи двойки. Този брой гнездещи двойки, съотнесен към тези в цялата страна, е 
оценен на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида, и възможностите за възстановяване са оценени на (А) – 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на индивида е оценена с 
(C) – неизолирани и с широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 
възможностите за опазването на вида в ЗЗ е оценена с (А) – отлична стойност. 
Територията на ИП, поради гористия си характер, не предлага хранителни 
местообитания за индивиди и двойки на вида, още по-малко места за гнездене, поради 
липсата на високи строителни елементи(постройки, съоръжения), а, освен това, е и 
отдалечена от населени места. Подходящи влажни и водни местообитания, в района на 
каквито индивидите предпочитат да търсят храна, във и откъм източната граница на ЗЗ, 
недалече от която попада и площадка „Радиана”, отсъстват, като в тази част на зоната 
няма и населени места. Поради тези обстоятелства не следва да се очакват въздействия 
върху местообитанията и двойките на вида върху територията на ЗЗ в резултат на 
потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството и 
експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в 
резултат на инциденти със СтБК с РАО и други). 
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– А097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus). В страната в през последните 25 години е 
установяван да гнезди при Дуранкулак, Шабла, Калиакра, Добруджа и в Дунавската 
ранина (основно Златията). Нови гнездови колонии са установени по долината на Арда 
и Светиилийски възвишения, където 1–4 двойки гнездят ежегодно през периода 1998–
2004 г. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Гнезди, вкл. и колониално, от средата на 
май (в полезащитни пояси, като използва стари гнезда на вранови птици, гнезди и по 
сгради и скални масиви). Ловува в открити пространства, вкл. в селскостопански 
площи, а също и над водни площи. Хранителният спектър включва основно насекоми, 
дребни влечуги и бозайници. В Стандартния  формуляр е посочено, че територията на 
ЗЗ се използва за размножаване от 20 двойки (между 2 и 38). Тези двойки, 
съотнесени спрямо числеността на гнездещо-прелетните индивиди в цялата територия 
на страната, се оценяват на (А) - 100% >= р > 15%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и възможности за 
възстановяване се оценяват на (В) - добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на 
индивида се оценява на (C) – неизолиран в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е оценена на (А) – 
отлична стойност. 
Части от площадката на ИП и някои от прилежащите и терени съответстват на 
гнездовите местообитания на вечерната ветрушка, но не и на хранителните, тъй като  
индивидите ловуват основно в открити територии, понякога и над водоеми, но не и 
сред гори. В случая гнездене върху площадката на ИП и в близост не е регистрирано. 
Подходящи гнездови местообитания в източната част на ЗЗ, недалече от която е 
разположена и площадката на ИП, отсъстват – тук са налице само условия за търсене 
на храна. Потенциалните локални въздействия върху околната среда при 
строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни 
изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в състояние да 
повлияят пряко, както и в съществена степен косвено върху най-близките площи в ЗЗ, 
подходящи за хранене на индивиди на вида, като наличните подходящи за хранителни 
местообитания територии и площи в нейната вътрешност и в близост до р. Дунав 
(около 26000 дка) са напълно достатъчни за осигуряването на необходимите 
хранителни ресурси за гнездещите двойки на вида, което кореспондира на целите и 
предмета на ЗЗ „Златията”. 

– А021 Голям воден бик (Botaurus stellaris). В България е постоянен вид.  До към средата 
на XX в. е често срещан в големите водоеми (блата в Софийското поле, в Баташкото, 
Стралджанското и Радомирското блато и в Горнотракийската низина), по Дунавското и 
Черноморското крайбрежие, обикновено под 600 м н. в.. С пресушаването на блатата 
след 50-те години оредява. Гнезди по Черноморското крайбрежие (Дуранкулашко, 
Шабленско, Атанасовско езеро и местн. Пода, Бургаско), в Дунавската равнина (местн. 
Калимок, рибарниците при с. Мечка и с. Хаджидимитрово, на места в 
Горнотракийската низина и Западна България. През втората половина на 90-те години 
на XX в. увеличава числеността си в Шабленското и Дуранкулашкото езеро, 
Драгоманското блато, рибарниците "Хаджи Димитрово" и др., но намалява или изчезва 
от бившите рибарници "Калимок", ез, Сребърна и др. Обитава обширни водоеми с 
тръстика – блата и езера. Гнезди в тръстикови масиви (над 20 ха), дълбоки до 30 см. 
Зависим е от наличието на сладководни и бракични водоеми. Големия воден бик търси 
храната си във водата. Храни се основно с риба, жаби, попови лъжички, охлюви, 
ракообразни, понякога и с дребни гризачи. В Стандартния  формуляр е посочено, че 
територията на ЗЗ е постоянно обитавана от 2 гнездещи двойки. Степента на 
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опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и 
възможностите за възстановяване се оценяват на (В) - добро опазване (добре запазени 
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 
средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на 
изолираност на индивидите се оценява на (C) – неизолиран в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е 
оценена на (B) – добра стойност. 
Подходящи влажни и водни местообитания в източната част на ЗЗ, недалече от която 
се разполага площадка „Радиана” отсъстват. Както площадката на ИП, така и 
прилежащите и терени, поради гористия им характер, също не предлагат биотопи за 
двойки на вида. Най-близките хабитати на  вида в обхвата на ЗЗ „Златията” са 
разположени по крайбрежието на р. Дунав на 5 км западно от гр. Козлодуй, както и в 
района на яз. „Шишманов вал“, отстоящ на около 11 км по права линия западно от 
площадката и в района на Бутански язовир (12 км). Поради тези обстоятелства не могат 
да се очакват каквито и да е негативни въздействия върху местообитанията и двойките 
на вида в ЗЗ в резултат на потенциалните локални въздействия върху околната среда 
при строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни 
радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други). 

– А246 Горска чучулига (Lullula arborea). Разпространена е в различни части на страната 
– както в равнините, така и в планините. Обитава открити територии в равнинни и 
планински части, в т. ч. в гористи райони. Този вид, въпреки че е наречен горска 
чучулига, не гнезди в гори или по-точно под склопа на горски масиви, а винаги извън 
тях – в открити тревни територии (видът гнезди изключително по земната повърхност, 
като гнездото обикновено е скрито сред тревната растителност, а в някои случаи – само 
във вдлъбнатина в земната повърхност, сред площи,  без или с много рядка тревна 
покривка). Твърде рано пристигащ в гнездовите си райони гнездещ прелетник – още 
през м. февруари-март, като в ЗЗ през отделни години е постоянен или почти постоянен 
вид. Храни се с дребни насекоми и други безгръбначни и семена. В Стандартния 
формуляр е отчетено, че гнездовият комплекс на вида в ЗЗ е представен едва от 5 
двойки. Този брой гнездещи двойки на вида, съотнесени към броя им, върху цялата 
територия на страната се оценява на (D) – незначителен брой. 
Като цяло горското съобщество, което е обхванато от площта на ИП, не предлага 
местообитания за гнездене и хранене на вида (липсват горски поляни, сечища и др. 
подходящи открити площи), а донякъде само условия за почивка – възможни са само 
кацания на индивиди по дървенистата растителност, но само в периферията на 
залесената територия. В района на ИП индивиди, вкл. и на малки до неголеми ята, са 
регистрирани през периодите на сезонни миграции на този вид – м. март и дори още 
през м. февруари – в открити територии, в т. ч. и в населени места. Именно поради това 
периферията на залесената територия(площ) би имала известно значение само за 
почивка на временно отсядащи в района на ИП индивиди по време на миграции, като 
всички подходящи местообитания на вида в ЗЗ „Златията”, ще продължат да 
изпълняват досегашната си функция на хранителна база за гнездещите двойки на този 
вид. 

– А379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana). Наблюдава се почти по цялата 
територия на страната. Обитава открити и полуоткрити територии, най-вече по-
обширни поляни сред гори, в т. ч. и в нископланински части, отсъства в средно- и 
високопланинските части на страната. Обитава и гнезди в открити територии на места 
с храсти и дървета, покрайнини на гори и млади горски култури, в т. ч. и иглолистни, 
овощни градини, открити местности, пресечени с оврази, валози, обраснали с рядка 
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или и с гъста храсталачна растителност и пр. подобни местообитания. Гнездещ 
прелетник. В Стандартния формуляр е отчетено, че числения комплекс на вида в 
ЗЗ се състои от 950 гнездещи двойки и 10 индивида, като числеността му, съотнесена 
с тази на цялата територия на страната, се оценява на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и 
възможностите за възстановяване са оценени на (А) – отлично опазване (елементи в 
отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на индивидите се оценява на (C) – неизолиран в широк обхват 
на разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е 
оценена на (А) – отлична стойност. 
Почти плътния горист характер на площта на ИП и съседните му терени (в т.ч. пътя 
Козлодуй-Хърлец и вътрешноведомственото шосе на АЕЦ) не предлагат подходящи 
гнездови и хранителни местообитания за този вид. Възможни са само кацания на 
индивиди по дървенистата растителност, но само в периферията на залесената 
територия и най-вече през периодите на сезонни миграции. Опити за гнездене, в т. ч. в 
близост до залесената площ, са малко вероятни. В близост до залесената площ 
индивиди и двойки на вида не са регистрирани, най-вероятно поради наличието там на 
няколко двойки от близкия и конкурентен вид овесарка – черноглава овесарка 
(Emberiza melanocephala), а също и на сивата (полската) овесарка (Emberiza calandra), 
които 2 близки вида са и по-едроразмерни (респ. по-силни). Условия за хранене и 
гнездене има в източната част на ЗЗ, недалече от която се разполага и ИП, като такива 
обаче са налични най-вече в открити територии на места с храсти и дървета във 
вътрешността на зоната. Потенциалните локални въздействия върху околната среда 
при строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни 
радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) няма да са 
в състояние да повлияят пряко, както и в съществена степен косвено върху най-
близките местообитания на вида в ЗЗ, тъй като наличните в нея (около 87000 дка, в т. ч. 
една част от екстензивните зърнени култури) са напълно достатъчни, за да осигурят с 
необходимите хранителни и гнездови ресурси числения комплекс на градинската 
овесарка, което кореспондира на целите и предмета на ЗЗ „Златията”.      

 А242 Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra). В Добруджа видът е бил 
извънредно често срещан и многочислен преди 1950 г.  В днешно време гнездовият 
ареал на вида в страната е разпокъсан и обхваща части от Добруджа, Черноморието 
северно от Балчик, някои части на ниските планини Сакар и Дервентски възвишения, 
Санданско-Петричкото поле, някои части на Дунавската равнина и тракийската низина. 
За ЗЗ  е постоянен вид. Гнезди в открити местности, направо на земята, сред 
средновисока трева. Обитава степи, тревни съобщества в умерената и субтропичната 
зона, пасища, обработваеми земи. В Стандартния формуляр е отчетено, че 
гнездовият комплекс на вида в ЗЗ е представен едва от 5 двойки. Тези двойки, 
съотнесени спрямо числения комплекс на вида на цялата територия на страната, са 
оценени на (C) –  2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида, и възможности за възстановяване се оценяват на (В) –  
добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите двойки е оценена на (C) –  
неизолирани гнездещи двойки с широк обхват на обитаване и разпространение на 
двойките на вида в тази част на страната. Цялостната оценка на възможностите за 
опазване на вида в ЗЗ е оценена на (С) – значима стойност. 
Като цяло горското съобщество, което е обхванато от площта на ИП, не предлага 
местообитания за гнездене и хранене на вида (липсват открити пространства с пасища, 
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мери, обработваеми земи и др. под.). Именно поради това площта на ИП не е от 
значение за вида, като подходящите гнездови и хранителни местообитания на вида в ЗЗ 
„Златията” (около 400000 дка), ще продължат да предоставят необходимите условия за 
гнездещите двойки на този вид в зоната, като потенциалните локални въздействия 
върху околната среда при строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, 
временни радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) 
не са в състояние да повлияят пряко, както и в съществена степен косвено върху най-
близките му местообитания в ЗЗ. 

– А129 Дропла (Otis tarda). Към края на XIX в. видът е гнездел повсеместно в страната (в 
обширни открити територии) , като по-късно е установен само в района на с. Златията, 
Добруджа и Варненско. Понастоящем се смята за изчезнал от страната гнездещ вид. 
Последните две непотвърдени наблюдения на гнездящи птици са от средата на 90-те 
години на XX в. – с. Златията и край с. Безводица, Добричко. След 1990 г. е 
наблюдаван само през зимата. Обитава орни земи и пасища, като в гнездовия период 
заселва разнообразни открити степни ландшафти, целинни степи с богата тревна 
растителност, главно в коилната степ. В случая в зоната е само зимуващ вид. В 
Стандартния  формуляр е посочено, че на територията на ЗЗ зимуват 5 индивида. 
Тези индивиди, съотнесени спрямо числеността на зимуващите индивиди в цялата 
територия на страната, се оценяват на (А) – 100% >= р > 15%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и възможности за 
възстановяване се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени елементи, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или 
частично деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на 
индивидите се оценява на (B) – не изолиран брой индивиди, но на границата на района 
на разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е 
оценена на (А) – отлична стойност. 
Горското съобщество, сред което попада от площта на ИП и прилежащите му терени (в 
т.ч. пътя Козлодуй-Хърлец и вътрешноведомственото шосе на АЕЦ), не предлага 
местообитания на вида (липсват орни земи и пасища). Именно поради това площта на 
ИП не е от значение за вида, като всички подходящи местообитания за вида в ЗЗ 
„Златията” (около 400000 дка), ще продължат да предоставят необходимите условия за 
зимуващите индивиди от този вид, като потенциалните локални въздействия върху 
околната среда при строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, 
временни радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) 
не са в състояние да повлияят пряко, както и в съществена степен косвено върху най-
близките му местообитания в ЗЗ. 
 

– А299 Земеродно рибарче (Alcedo atthis). Обитава водоеми (с течащи и стоящи води) 
най-често в ниски (под 1000 м н. в.) части на страната. Обитава реки, езера, потоци, 
пясъчни морски брегове. Двойките гнездят в изкопани от тях гнездови убежища по 
отвесни и обикновено труднодостъпни за нелетящи видове брегове в обхвата на 
водоемите или в близост (т. е. под земята, откъдето идва и името на вида). Постоянен 
вид. През зимата индивидите извършват и скитания, както в различни части на 
обитавания от тях водоем, така и от водоем на водоем. Храни се с малки рибки и водни 
насекоми. В Стандартния формуляр е отчетено, че в обхвата на територията на ЗЗ 
обитават 6 гнездещи двойки, които спрямо общия брой на двойките на вида в 
страната се оценяват на (С) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките 
на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване се 
оценяват на (В) – добро опазване(добре запазени елементи на средата); Степента на 
изолираност на гнездовия комплекс е оценена на (C) – неизолиран гнездовия комплекс 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

 

112

в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на възможностите за 
опазването на вида в ЗЗ е оценена на (С) – значима стойност. 
Самата площадка на ИП не предлага подходящи условия за индивиди от този вид – 
както за хранене, така и за размножаване, тъй като в обхвата й, както и в съседство с 
нея липсват изкуствени и естествени водоеми, като последната е обхваната от дървесно 
съобщество с типичен горски характер. В близост до площадката, вкл. откъм най-
близката част на ЗЗ „Златията” също отсъстват подобни местообитания, които могат да 
бъдат засегнати по някакъв пряк или косвен начин при реализацията на ИП – най-
близките хабитати на вида в обхвата на ЗЗ „Златията” са разположени по крайбрежието 
на р. Дунав на 5 км западно от гр. Козлодуй, както и в района на яз. „Шишманов вал“ 
отстоящ на около 11 км по права линия западно от площадката и в района на „Бутански 
язовир“ (12 км).     

– А224 Козодой (Caprimulgus europaeus). Наблюдава се почти по цялата територия на 
страната основно в широколистни, но и в смесени и иглолистни гори в т. ч. и такива с 
открити части сред тях – поляни, прореждания, сечища, просеки и др. (възрастните 
индивиди ловуват, летейки обикновено ниско или невисоко над земната повърхност 
обикновено в открити или в полуоткрити територии, както и над гори и сред такива, но 
с проредена дървесна растителност). Води потаен начин на живот, активен е предимно 
привечер и нощем. Гнездещ прелетник и преминаващ вид. Храни се с летящи 
насекоми. В Стандартния формуляр е отчетено, че гнездовия комплекс на вида в 
ЗЗ  наброява 9 (2-16) гнездещи двойки, които спрямо цялата численост на вида в 
страната са оценени на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките 
на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване се 
оценяват на (В) – добро опазване(добре запазени елементи на средата); Степента на 
изолираност на гнездовия комплекс е оценена на (C) – неизолиран гнездовия комплекс 
в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на възможностите за 
опазването на вида в ЗЗ е оценена на (С) – значима стойност. 
В района на ИП съществуват подходящи местообитания за гнездене и хранене, тъй 
като площадка „Радиана” попада сред гъста широколистна залесена територия. 
Присъствие на индивиди в залесената площ и в близост до нея при теренните 
наблюдения не бе регистрирано, но такова е възможно най-вече за сметка на ловуващи 
индивиди, вкл. и по време на сезонните миграции. В обхвата на ЗЗ „Златията” 
подходящи територии за обитаване от индивиди и двойки на вида са налице в най-
северната част на зоната, която граничи с р. Дунав и се разполага на 5 км по права 
линия западно от гр. Козлодуй и на 12 км северозападно от площадката (съгласно 
системата „Корине земно покритие 2006” тук се разполагат „Широколистни 
гори”/корине код 311), като донякъде подходящи площи има и източно и западно от яз. 
Шишманов вал („Преходни области с гори и храсти”/корине код 324), най-близките от 
които са на 8 км от площадката. Потенциалните локални въздействия върху околната 
среда при строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни 
радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в 
състояние да повлияят пряко и косвено върху тези гнездови и хранителни 
местообитания на вида в ЗЗ, както и върху прилежащите до тях открити територии, 
които могат да бъдат разглеждани като част от хранителните му местообитания. 
 

– А402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes). У нас се среща основно по поречията на 
големите реки Арда, Марица, Тунджа, Струма, Дунав, техните притоци, както и по 
Черноморието. Гнезди по високи дърветата обикновено в гористи местности в 
околности на реки и други водни обекти основно в ниските части на страната. На 
територията на страната е гнездещ прелетник и преминаващ вид. В Стандартния 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

 

113

формуляр е отчетено, че територията на ЗЗ се използва за размножаване от 5 
двойки. Тези двойки, съотнесени спрямо числеността на гнездещо-прелетните 
индивиди в цялата територия на страната, се оценяват на (А) – 100% >= р > 15%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и 
възможностите за възстановяване се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в 
средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на 
изолираност на индивида се оценява на (C) – неизолиран в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е 
оценена на (А) – отлична стойност. 
Наличието на дървесна растителност на площадката с ИП, вкл. и на едроразмерна, 
предполага ползване на последната за кацане (за почивка или и нощуване) на 
индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, а евентуално и за гнездене, но с малка степен на 
вероятност, поради близостта до района на АЕЦ и до части от шосейната мрежа. Освен 
това на запад и изток до площадката остават достатъчни по големина площи от 
залесената територия, както и гористи територии и в други части на района. В тази 
част на страната двойки на вида гнездят в лентовидни гори около големи реки. 
Поради залесеността й с гъста дървесна и храстова растителност, площта на ИП не 
представлява част от хранителната база на вида в района(индивидите търсят 
хранителни обекти в открити територии, а рядко и в проредени части на гори). В 
близост присъствие на индивиди не е регистрирано, но такова не следва напълно да 
бъде изключвано. В случая най-подходящите местообитания на територията на зоната 
са разположени по крайбрежието на р. Дунав на 5 км по права въздушна линия западно 
от гр. Козлодуй и на 12 км северозападно от площадката (съгласно системата „Корине 
земно покритие 2006” тук се разполагат „Широколистни гори”/корине код 311), като 
донякъде подходящи площи има и около яз. „Шишманов вал“ („Преходни области с 
гори и храсти”/корине код 324), най-близките от които са на 8 км от площадката. 
Потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството и 
експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в 
резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) няма да са в състояние да повлияят 
пряко и косвено върху тези местообитания на вида в ЗЗ. 
 

– A243 Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla). У нас е гнездещ-прелетник и 
преминаващ вид, в миналото широко разпространен в цялата страна. Днес ареалът на 
вида е разкъсан на отделни малочислени групи, запазени само в райони с оптимални за 
гнезденето на вида местообитания. По-многобройни гнездови комплекси са 
регистрирани и съобщавани за Крайморска Добруджа, Бесапарските ридове, край 
Сливен, за някои райони северозападно от София – при Драгоман и селата Безден, 
Богьовци и Големо Малово, в някои части на Тракийската низина. Обитава 
разнообразни открити местообитания, голи или с оскъдна тревиста растителност. 
Предпочита сухи каменисти степи и пасища. Среща сe и в крайморски дюни, 
обработваеми площи и пустеещи земи. Гнездото си строи направо на земята. В 
Стандартния формуляр е отчетено, че гнездовият комплекс на вида в ЗЗ е 
представен от 59 (11-108) двойки. Тези двойки, съотнесени към числеността на тези 
върху територията на страната, се оценяват на (B) – 15% >= р > 2%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и 
възможности за възстановяване се оценяват на (A) - отлично опазване (елементи в 
отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване). 
Степента на изолираност на индивидите се оценява на (C) – неизолиран в широк обхват 
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на разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е 
оценена на (А) – отлична стойност. 
Като цяло частта от горското съобщество, което е обхванато от площта на ИП, не 
предлага местообитания за гнездене и хранене за индивиди на вида (липсват открити 
пространства с пасища, степи, обработваеми земи и пустеещи земи).  Именно поради 
това площта на ИП не е от значение за вида, като всички подходящи местообитания на 
вида в ЗЗ „Златията” (около 400000 дка), ще продължат да предоставят необходимите 
условия за гнезещите двойкти на този вид в зоната, като потенциалните локални 
въздействия върху околната среда при строителството и експлоатацията на ИП (шум, 
запрашаване, временни радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със СтБК с 
РАО и други) не са в състояние да повлияят пряко, както и в съществена степен 
косвено върху най-близките му местообитания в ЗЗ. 

– А084 Ливаден блатар (Circus pygargus). У нас е гнездещо-прелетен, преминаващ и 
зимуващ вид. По време на сезонните миграции и през есенно-зимния период се среща в 
цялата страна – в открити територии най-вече в ниските й части. Днес гнездене е 
налице най-вече в Югоизточна България – по долината на р. Тунджа в района на гр. 
Елхово, в т. ч. в района на Дервентските възвишения и в някои части на Сакар, и по 
долината на Марица, а също и в някои райони от Западна България (включително 
Софийското и Радомирското полета), в ниски части на Северо-Западна България 
(съобщаван е през гнездовия период и за северо-източната част на страната). През 
размножителния период обитава открити територии, в т. ч. и влажни зони(влажни 
ливади, блата и заблатени територии). В Стандартния формуляр е отчетено, че 
гнездовият комплекс на вида в ЗЗ е представен от 12 мигриращи двойки. Тези 
двойки, съотнесени спрямо числеността на гнездещо-прелетните индивиди в цялата 
територия на страната, се оценяват на (B) – 15% >= р > 2%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и възможности за 
възстановяване се оценяват на (A) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност 
на индивидите се оценява на (C) – неизолиран в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е оценена на (А) – 
отлична стойност. 
Като цяло залесената територия, сред която попада площта на ИП, не предлага 
местообитания за гнездене и хранене на вида (липсват открити територии и влажни 
зони). Възможни са само инцидентни кацания на индивиди по дървениста растителност 
в периферията на залесената площ. Индивидите и двойките на вида ловуват и гнездят 
изключително в обширни по площ открити тревни територии, а също и във влажни 
зони. В тази част на страната индивиди са регистрирани и през размножителния период 
(пролетта и лятото), но не и в района на обекта, където индивиди са регистрирани и 
съобщавани само през есента и зимата. Именно поради това площта на ИП не е от 
значение за храненето и гнезденето на вида, като всички подходящи местообитания за 
него върху територията на ЗЗ „Златията” (районът на яз. „Шишманов вал“ (на 11 км), 
вкл. и откритите земи около него, районът на „Бутански язовир“ (12 км), ще продължат 
да предоставят необходимите условия за гнездещите двойкти на този вид в ЗЗ, като 
потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството и 
експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в 
резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в състояние да повлияят пряко, 
както и косвено върху хабитатите му в ЗЗ. 

– А511 Ловен сокол (Falco cherrug). Постоянен и преминаващ вид, в миналото 
значително по-често срещащ се, за разлика от сегашното му състояние в страната. В 
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края на XX и началото на XXI в., е установен катастрофален спад на числеността му. В 
страната за вида са били характерни два типа гнездови местообитания – заливни гори и 
скални комплекси в равнинни и планински райони в близост до открити територии. С 
намаляването на влажните зони и заливните гори двойките се установяват по-често в 
планините. Гнезди по скали и дървета в гнезда на други видове птици или по скални 
корнизи и ниши(не строи гнезда, яйцата по скални масиви биват снасяни и мътени 
върху самата скална подложка или върху навети, свлечени или отронени от скалата 
прахови, пясъчни или други материали). Храни се главно с дребни гризачи(лалугерите 
заемат важен дял от храната на вида, в т. ч. и при изхранването на малките) и влечуги, а 
също и с птици.  В Стандартния  формуляр е посочено, че територията на ЗЗ се 
посещава периодично само от 1 преминаващ индивид, който спрямо цялата 
численост на вида в страната е оценена на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 
възстановяване се оценяват на (В) – добро опазване(добре запазени елементи на 
средата); Степента на изолираност на гнездовия комплекс е оценена на (B) – - не 
изолиран индивид, но на границата на района на разпространение. Цялостната оценка на 
възможностите за опазването на вида в ЗЗ е оценена на (B) – добра стойност. 
Както става ясно от изнесените по-горе данни, ЗЗ „Златията” се посещава периодично 
от 1 индивид, който не гнезди в района, а само преминава, т. е. площадка „Радиана” не 
е ползвана като гнездово местообитание от двойка на вида. Освен това залесената 
територия с площадката на ИП не представлява част от хранителните местообитания на 
вида, тъй като индивидите на вида не са в състояние да ловуват в гори, най-вече поради 
големия размах на крилете им (индивидите на този вид ловуват главно в обширни 
открити и полуоткрити територии). През последните десетилетия двойките на вида 
предпочитат да гнездят по непристъпни скални масиви, но в планини (най-вече в 
Западна Стара планина). Потенциалните локални въздействия върху околната среда 
при строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни 
радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в 
състояние да повлияят пряко и косвено върху най-близките ловни територии на 
преминаващия през в ЗЗ индивид. 

– А026 Малка бяла чапла (Egretta garzetta). Колонии и индивиди са наблюдавани в 
различни части на страната – в райони с водоеми, както с течaщи, така и със стоящи 
води. Обитава блата, езера, реки, язовири, микроязовири, канали, оризища, морски 
крайбрежия и пр. подобни местообитания. Храната си търси основно в плитки части на 
водоеми – жаби, дребни риби, водни безгръбначни. Пoстоянен, прелетен и преминаващ 
вид. В Стандартния формуляр е отчетено, че гнездовият комплекс на вида в ЗЗ е 
представен от 12 мигриращи двойки, които спрямо цялата численост на вида в 
страната са оценена на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките 
на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване се 
оценяват на (В) – добро опазване(добре запазени елементи на средата); Степента на 
изолираност на гнездовия комплекс е оценена на (C) – неизолиран гнездовия комплекс 
в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на възможностите за 
опазването на вида в ЗЗ е оценена на (B) – добра стойност. 
Самата площадка на ИП не предлага условия за този вид, при това както за хранене, 
така и за размножаване, тъй като в обхвата й, както и в съседство с нея липсват 
изкуствени и естествени водоеми, а е разположена сред гъсто дървесно съобщество. 
Площадката е и достатъчно отдалечена от местообитанията на вида в ЗЗ (в източната и 
част, недалече от която се разполага площадка „Радиана” такива не са налице), поради 
което не се очакват въздействия върху тях, както и върху самите двойки в резултат на 
потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството и 
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експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в 
резултат на инциденти със СтБК с РАО и други). Най-близките хабитати на малката 
бяла чапла в обхвата на ЗЗ „Златията” са разположени по крайбрежието на р. Дунав на 
5 км западно от гр. Козлодуй, както и в района на яз. „Шишманов вал“ отстоящ на 
около 11 км по права линия западно от площадката и в района на „Бутански язовир“ 
(12 км).   

 А089 Малък креслив орел (Aquila pomarina). Гнездещ-прелетник, преминаващ и 
отчасти зимуващ вид. В миналото е бил често срещан, но през периода 1950–1980 г. 
става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му (350–400 гнездещи 
двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и 
Странджа, около 25% са концентрирани в Източна Стара планина и Източна Средна 
гора и около 15% са в Дунавската равнина и по крайбрежието на р. Дунав и островите. 
Гнезди основно на широколистни дървета, на височина 6–25 м във вече възрастни  
горски масиви от бук, дъб или смесени насаждения, стари полезащитни пояси и други 
горски площи, в близост до просторни тревни съобщества и край селскостопански 
земи, в които индивидите и двойките ловуват. В Стандартния формуляр е отчетено, 
че гнездовият комплекс на вида в ЗЗ е представен от 3 мигриращи двойки, които 
спрямо числеността на вида в страната са оценена на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване се оценяват на (В) – добро опазване(добре запазени 
елементи на средата); Степента на изолираност на гнездовия комплекс е оценена на (C) 
– неизолиран гнездовия комплекс в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е оценена на (C) – значима 
стойност. 
Наличието на дървесна растителност върху площадката на ИП и в съседство, вкл. и на 
едроразмерна такава, предполага ползване на последната за кацане (за почивка или и 
нощуване) на индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, а евентуално и за гнездене, но с малка 
степен на вероятност, поради близостта до района на АЕЦ и до части от шосейната 
мрежа. Освен това на запад и изток до площадката остават достатъчни по големина 
площи от залесената територия, както и гористи територии и в други части на района. 
Поради залесеността й, площта на ИП не представлява част от хранителната база 
(територии) на вида в района. В района на ИП гнездене и присъствие на индивиди не са 
регистрирани. Видът гнезди в обхвата на ЗЗ, но подходящи гнездови местообитания в 
източната й част, недалече от която е разположена и площта на ИП, липсват – тук са 
налице само условия за ловуване, като такива са налични и на почти цялата територия 
на ЗЗ (с изключение на водните площи (без бреговете им) и някои урбанизирани 
територии). Потенциалните локални въздействия върху околната среда при 
строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни 
изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в състояние да 
повлияят пряко, както и в съществена степен косвено, върху най-близките площи в ЗЗ, 
подходящи за успешно ловуване на индивиди от този вид. Освен това подходящите 
като хранителни местообитания за индивиди и двойки на вида в ЗЗ обхващат площ от 
около 413000 дка и са напълно достатъчни, за да осигурят необходимите ресурси на 
гнездещите там двойки на този вид, което съответства на целите и предмета на ЗЗ 
„Златията”. 

– А098 Малък сокол (Falco columbarius). У нас се среща само като зимуващ и 
преминаващ вид при сезонни и други миграции.  По време на зимните миграции може 
да се срещне в открити и залесени райони, но като цяло не много силно залесени. 
Обитава разнообразни райони, както открити с наличие на полезащитни пояси, така и 
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гористи, но като цяло не силно залесени. В Стандартния формуляр е отчетено, че 
числения комплекс на вида в ЗЗ е представен от 4 (3-5) зимуващи индивида и един 
преминаващ. Този брой индивиди, съотнесен към всички индивиди зимуващи  на 
територия на страната и почиващи при миграции се оценява на (D) – незначителен 
брой. 
В района и в страната индивиди на вида само зимуват и преминават най вече по време 
на сезонните миграции. Поради наличието в залесената площ с площадката на ИП през 
есенно-зимния период на дребни пойни птици (почиващи и нощуващи), прелитащи за 
хранене в съседни или и в отдалечени открити тревни площи, територията може да 
бъде разглеждана като част от хранителната база на вида, но с незначителен обхват в 
тази част на страната и без съществен принос за опазване на естественото състояние на 
местообитанията на вида в ЗЗ. Дървесната растителност предлага за индивидите на 
вида и места за почивка и нощуване. При теренните наблюдения в района на ИП 
присъствие на индивиди не е регистрирано. В ЗЗ са налице достатъчно подходящи 
хабитати – около 8700 дка естествени и култивирани дървесни площи, които да 
осигурят малобройния числен комплекс на малкия сокол характерен за тази част на 
страната с места за почивка и нощуване. В източната част на ЗЗ, недалече от която се 
разполага ИП, също има подходящи условия за хранене и почивка на вида, като такива 
са налични най-вече в откритите територии във вътрешността на зоната. 
Потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството и 
експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в 
резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в състояние да повлияят пряко, 
както и в съществена степен косвено, върху най-близките подходящи за вида 
местообитания в ЗЗ, а съществуващите в нея площи, заети от тревни съобщества, 
обработваеми агроландшафти и широколистни гори, са напълно достатъчни, за да 
продължат да осигуряват с необходимите ресурси за почивка и хранене зимуващия 
числен комплекс на този вид в тази част на страната и в ЗЗ, което е в унисон с предмета 
и целите на ЗЗ „Златията”.     

– А080 Орел змияр (Circaetus gallicus). Регистриран е, в т. ч. и като гнездещ, в различни 
части на страната - в равнинни, предпланински и нископланински части. Двойките 
гнездят по високи дървета, обикновено в гори и в гористи територии, но индивидите 
ловуват в открити и полуоткрити територии, в скални и каменисти терени, в проредени 
гори, в т. ч. с поляни, просеки, сечища, но не и в гъсти горски или храсталачно-горски 
участъци. Гнездещ прелетник. Храни се основно с влечуги, но и със земноводни, 
дребни бозайници, насекоми. В Стандартния формуляр е отчетено, че гнездовият 
комплекс на вида в ЗЗ е представен от 4 мигриращи двойки. Този брой гнездещи 
двойки, спрямо числеността на вида в страната, е оценен на (C) – 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване(или на опазеност) на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с (А) – отлично 
опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване); Степента на изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (C) – 
неизолирани гнездещи двойки в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка 
на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност.  
Площта на ИП и останалата част от залесената територия, тъй като са заети от гъсто 
широколистно насаждение, не предлагат условия за ловуване на индивиди от този вид, 
но наличието там и на високи дървета, предлагат условия за почивка и нощуване на 
индивиди, вкл. и за такива от ЗЗ, а евентуално и за гнездене, но с малка степен на 
вероятност, поради близостта до района на АЕЦ и до части от шосейната мрежа. В 
случая в района на ИП гнездене и въобще присъствие на индивиди на вида не е 
установено. Видът гнезди в обхвата на ЗЗ, но подходящи гнездови хабитати в 
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източната част на ЗЗ, недалече от която е разположена и площадката на ИП отсъстват – 
тук са налице само условия за ловуване, като такива са налице и върху близо цялата 
територия на ЗЗ – с изключение на водните площи и някои урбанизирани територии. 
Потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството и 
експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в 
резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в състояние да повлияят пряко, 
както и във вече значима степен косвено върху най-близките площи в ЗЗ, подходящи за 
ловуване и за гнездене на двойки от този вид. Наличните площи в обхвата на ЗЗ, заети 
от широколистни листопадни гори и горски култури, обхващат около 8700 дка и са 
напълно достатъчни, за да осигурят необходимия за гнездещите двойки хранителен и 
гнездови ресурс, което кореспондира на целите и предмета на ЗЗ „Златията”.    

– А072 Осояд (Pernis apivorus). У нас е разпространенен основно в планински и гористи 
райони - Стара планина, Рила, Пирин, Родопи, Средна гора, Странджа, Сакар и др., 
като в равнините е по-рядък.  Гнездещо-прелетен, широко разпространен в миналото 
вид. В началото на 80-те години на XX в. числеността е определена на 200–350 двойки.  
Обитава и гнезди в горски територии с гори в средна и зряла възраст. Оптималната 
площ на горската територия необходима за нормалното съществуване на една 
двойка е между 50-100 км2 , като в района на площадка „Радиана” не съществува 
толкова голяма територия заета от горска растителност (гората тук обхваща общо 
около 950 дка или около 1 км2, като по-големи площи има покрай р. Дунав източно от 
с. Горни Цибър, вкл. островите в района). В Стандартния формуляр за зоната е 
отчетено, че гнездовият комплекс на вида в нея е представен от 2 двойки, който 
брой, спрямо числеността на вида върху цялата територия на страната, е оценен с (C) – 
2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване се оценяват на (В) – добро 
опазване (добре запазени елементи на средата). Степента на изолираност на 
гнездещите двойки е оценена на (C) – неизолиран гнездовия комплекс в широк обхват 
на разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е 
оценена на (C) – значима стойност. 
В горите в обхвата на ЗЗ ,,Златията”, както е посочено и по-горе, гнездят 2 двойки 
осояди. В обхвата и в близост до площта на ИП гнездене на двойка не е регистрирано, 
като, освен това, липсват и съобщения за такова. При теренните наблюдения върху 
площадката на ИП и в близост не са регистрирани кръжащи, в т. ч. и търсещи храна 
индивиди, като липсват и съобщения за такива случаи, но такива не следва да бъдат 
напълно изключвани. Наличието на дървесна растителност на площадката, вкл. и на 
едроразмерна такава, предполага ползване на последната за кацане (за почивка или и 
нощуване) на индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, а евентуално и за гнездене, но с малка 
степен на вероятност, поради близостта до района на АЕЦ и до части от шосейната 
мрежа. Освен това площта на ИП няма значима стойност по отношение на ЗЗ 
„Златията”, тъй като от една страна попада извън нея, а от друга е отдалечена от 
горските площи в зоната. В случая най-подходящите местообитания на територията на 
ЗЗ са разположени по крайбрежието на р. Дунав на 5 км по права въздушна линия 
западно от гр. Козлодуй и на 12 км северозападно от площадката (съгласно системата 
„Корине земно покритие 2006” тук се разполагат „Широколистни гори”/корине код 
311), като донякъде подходящи площи има и около яз. „Шишманов вал“ („Преходни 
области с гори и храсти”/корине код 324), най-близките от които са на 8 км от 
площадката. При това положение потенциалните локални въздействия върху околната 
среда при строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни 
радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в 
състояние да повлияят пряко и косвено върху тези местообитания на вида в ЗЗ. 
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– А255 Полска бъбрица (Anthus campestris). Гнездещо-прелетен и преминаващ вид, който 
може да се наблюдава в ниски части почти по цялата територия на страната. Обитава 
открити територии, вкл. и такива, заети от житни и други зърнени култури, в т. ч. и 
открити каменисти и сухи тревни терени в ниските части на страната. Наземен вид – 
двойките строят гнездата си по земната повърхност, по земната повърхност и сред 
тревостоя индивидите търсят и храната си. В Стандартния формуляр е отчетено, че 
гнездовият комплекс на вида в ЗЗ е представен от 84 (38-130) мигриращи двойки. 
Тези двойки, съотнесени спрямо числеността на индивидите върху цялата територия на 
страната, се оценяват на (B) - 15% >= р > 2%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и възможности за 
възстановяване се оценяват на (A) - отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност 
на индивидите (респ. двойките) се оценява на (C) – неизолиран в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е 
оценена на (А) – отлична стойност. 
Като цяло частта от горското съобщество, обхваната от площта на ИП, не предлага 
подходящи местообитания за гнездене и хранене за индивиди на вида (липсват открити 
тревни пространства, като пасища, обработваеми и пустеещи земи и др. подобни). 
Дървенистата растителност в периферията на залесената площ може да служи само за 
кацания на индивиди (за почивка и нощуване), но само през извънгнездовия период, 
тъй като в близост не е регистрирано гнездене на двойки от този вид, както и поради 
отдалечеността на последната от територията на ЗЗ, където такива гнездят. Индивидите 
и двойките на вида се хранят и гнездят в обширни открити тревни площи, но не и в 
гори. Именно поради това площта на ИП не е от значение за вида, като всички 
подходящи местообитания на вида в ЗЗ „Златията” (около 400000 дка) ще продължат да 
предоставят необходимите условия за гнездещите двойки на този вид в ЗЗ. Освен това 
потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството и 
експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в 
резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в състояние да повлияят в 
неблагоприятен план пряко, както и в съществена степен косвено, върху най-близките 
му местообитания в тази ЗЗ. 

– A082 Полски блатар (Circus cyaneus). Преминаващ, зимуващ и вероятно гнездещ вид. В 
миналото е съобщаван предимно за източните равнинни части на страната и 
Черноморското крайбрежие. През последните десетилетия през размножителния 
период е регистрирано присъствие на индивиди на различни места в равнинни части на 
страната, но без да е регистрирано гнездене, като регистрираните индивиди най-често 
са били самотни мъжки. Местообитанията на вида включват най-често тревни 
съобщества, обработваеми земи, влажни зони и сладководни водоеми с течащи и 
стоящи води. В Стандартния формуляр е отчетено, че числения комплекс на вида 
в ЗЗ е представен от 7 (5-10) зимуващи индивида и 15 почиващи при преминаване. 
Този брой индивиди, съотнесен към всички индивиди зимуващи  на територия на 
страната и почиващи при миграции, се оценява на (D) – незначителен брой. 
В обхвата на залесената територия с площта на ИП отсъстват подходящи 
местообитания за ловуване на индивиди на вида, тъй като площадка „Радиана” е 
разположена в обхвата на гъсто широколистно насаждение, докато последните 
предпочитат в това отношение открити територии и влажни зони. В случая са 
възможни само инцидентни кацания на индивиди по дървениста растителност в 
периферията на залесената площ. Условия за хранене и почивка има в източната част 
на ЗЗ, недалече от която е разположена и площта на ИП, като такива са налице най-
вече в откритите територии във вътрешността на ЗЗ, вкл. в района на яз. „Шишманов 
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вал“. Потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството и 
експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в 
резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в състояние да повлияят 
неблагоприятно пряко, както и в съществена степен косвено, върху най-близките 
местообитания на вида в ЗЗ, тъй като съществуващите в нея такива(тревни съобщества, 
екстензивни зърнени култури, водоеми и влажни зони) са напълно достатъчни, за да 
осигурят с необходимите най-вече хранителни ресурси зимуващия комплекс от 
индивиди на вида, което кореспондира на целите и предмета на ЗЗ „Златията”.      

– А029 Ръждива чапла (Ardea purpurea). Видът обитава блата, езера, разливи на реки и 
влажни зони. При миграции се среща и в различни изкуствени водоеми. Мигрира на 
малки ята, понякога с други видове чапли. В Стандартния формуляр е отчетено, че 
гнездовият комплекс на вида в ЗЗ е представен от 5 мигриращи двойки, които 
спрямо цялата численост на вида в страната са оценена на (B) – 15% >= р > 2%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване се оценяват на (В) – добро опазване (добре запазени 
елементи на средата). Степента на изолираност на гнездовия комплекс е оценена на (C) 
– неизолиран гнездовия комплекс в широк обхват на разпространение. Цялостната 
оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е оценена на (А) – отлична 
стойност. 
Самата площадка на ИП не предлага условия за обитаване за индивиди от този вид – 
както за хранене, така и за размножаване, тъй като в обхвата й, както и в съседство с 
нея липсват естествени и изкуствени водоеми, а, освен това, последната е разположена 
сред гъсто дървесно съобщество. Площадката е и достатъчно отдалечена от 
местообитанията на вида в ЗЗ (в източната и част, недалече от която попада площадка 
„Радиана”, липсват блата, езера, реки и влажни зони), поради което не следва да се 
очакват въздействия върху тях, както и върху самите двойки в резултат на 
потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството и 
експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в 
резултат на инциденти със СтБК с РАО и други). Най-близките хабитати на ръждивата 
чапла в обхвата на ЗЗ „Златията” са разположени по бреговете на р. Дунав на 5 км 
западно от гр. Козлодуй, както и в района на яз. „Шишманов вал“, отстоящ на около 11 
км по права линия западно от площадката и в района на „Бутански язовир“ (12 км). 

– А127 Сив жерав (Grus grus). У нас е преминаващ и рядко частично зимуващ вид, който 
към края на XIX в. е гнездил по Дунавското крайбрежие и в открити територии във 
вътрешността на страната. До първата половина на XX в. през гнездовия период е 
наблюдаван из цялата страна – Плевенско, Добричко, Варненско, Бургаско, Софийско, 
в Родопите, край Пловдив и др. Обитава обширни равнини(по точно обширни открити 
територии), в т. ч. в близост до водоеми, в предпланини и планини. По време на 
сезонните прелети е регистриран по ливади, угари, ниви, оризища, речни разливи, 
горски поляни и др. В Стандартния формуляр е отчетено, че числения комплекс на 
вида в ЗЗ е представен от 10 почиващи индивида при миграция. Този брой 
отпочиващи индивиди, спрямо числеността на преминаващите през страната, е оценен 
на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване (или на опазеност) на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможностите за възстановяване са оценени с 
(А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на почиващите в ЗЗ 
индивиди е оценена с (C) – неизолирани индивиди в широк обхват на разпространение; 
Цялостната оценка на възможностите за опазване на вида в ЗЗ е (С) – значима 
стойност. 
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В обхвата на залесената територия, сред която попада площта на ИП, липсват 
подходящи местообитания за почивки на индивиди на вида, тъй като площадка 
„Радиана” е разположена в обхвата на гъсто широколистно горско насаждение, докато 
видът обитава територии с открит характер. Условия за хранене и почивка са налице в 
източната част на ЗЗ, недалече от която се разполага и ИП, като такива са налични най-
вече в откритите територии във вътрешността на зоната, вкл. в района на яз. 
„Шишманов вал“ и „Бутански язовир“. Потенциалните локални въздействия върху 
околната среда при строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, 
временни радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) 
не са в състояние да повлияят пряко, както и в съществена степен косвено на най-
близките местообитания на вида в ЗЗ, тъй като съшествуващите в нея (сухи тревни 
съобщества, степи (17400 дка) и териториите с НТП като екстензивнити зърнени 
култури – кръгло 391500 дка) са напълно достатъчни, за да осигурят с необходимите 
ресурси преминаващия комплекс индивиди на сивия жерав и неговото поддържане, 
което кореспондира с целите и предмета на ЗЗ „Златията”. 

– А234 Сив кълвач (Picus canus). Постоянен вид, който се среща в гори в ниските части 
на страната, вкл. и в паркове, в т. ч. и вътрешноградски (Кючуков, 1995 а, б, 2000 а, 
2001, 2002). Обитава и гнезди във вече възрастни и силно склопении широколистни и 
смесени гори и големи лесопаркове. В Стандартния формуляр е отчетено, че 
гнездовия комплекс на вида в ЗЗ се състои от 14 гнездещи двойки, които спрямо 
броя им на цялата територия на страната се оценява на (C) – 2 % >= p > 0%. Степента 
на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможностите за възстановяване се оценява на (А) – отлично опазване (елементи в 
отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на гнездовия комплекс се оценява на (C) – неизолиран 
гнездови комплекс в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 
възможностите за опазването на вида в ЗЗ се оценява на (B) – добра стойност. 
Площта на ИП, поради наличието на дървесна растителност върху нея, следва да бъде 
оценена като пригодна за хранително местообитание за двойки на вида, но не и за 
оптимално гнездово местообитание, тъй като горското съобщество е сравнително 
младо по възраст (средната възраст на акацията, която създава облика на насаждението 
е от порядъка на 20 години, като има и по-възрастни видове – най-възрастните 
индивиди са на дребнолистната липа – от порядъка на 38 години). Присъствие на 
индивиди не е регистрирано, като такова е възможно най-вече при хранителни 
миграции (скитания) през есенно-зимния период. В случая площта на ИП може да бъде 
оценена само като подходящо хранително местообитание за индивиди на вида, но без 
някаква значима стойност по отношение на индивидите от ЗЗ „Златията”, тъй като от 
една страна попада извън нея, а от друга е отдалечена от горските площи там. В случая 
най-подходящите местообитания на нейната територия са разположени по 
крайбрежието на р. Дунав на 5 км по права линия западно от гр. Козлодуй и на 12 км 
северозападно от площадката (съгласно системата „Корине земно покритие 2006” тук 
се разполагат „Широколистни гори”/корине код 311), като донякъде подходящи площи 
има и около яз. „Шишманов вал“ („Преходни области с гори и храсти”/корине код 324), 
най-близките от които са на 8 км от площадката. При това положение потенциалните 
локални въздействия върху околната среда при строителството и експлоатацията на ИП 
(шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със 
СтБК с РАО и други) не са в състояние да повлияят пряко и косвено върху тези 
хабитати на сивия кълвач в ЗЗ и на неговите гнездещи двойки там. Освен това е 
необходимо да се допълни, че в района на самото ИП ще остане достатъчно голяма 
част от подходящата за хранително местообитание за индивиди на вида залесена 
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територия, тъй като конкретните площи на ИП, подлежащи на плътно застрояване, 
обхващат едва около 20 % от самата площадка (или 87 дка), докато като ненарушени 
такива остават 132,6 дка в рамките на площадката с обща площ от 464 дка, които от 
своя страна представляват площ от горско съобщество, обхващащо общо около 950 
дка, или в района ще останат незасегнати около 620 дка гора, която територия ще 
продължи да изпълнява функцията на евентуална хранителна база за индивиди на вида.  
 

– А231 Синявица (Coracias garrulous). Гнездещ прелетник и преминаващ вид, който в 
миналото е наблюдаван почти по цялата територия на страната в равнини и в хълмисти 
райони и предпланини до около 800–1000 м н. в. Понастоящем гнезди в различни части 
на страната – по поречията на големи реки – р. Дунав и притоците и, р. Марица, р. 
Тунджа и др., в Лудогорието, Добруджа, Югоизточна България, на места в Западна 
България, предимно по долината на р. Струма. Най-многобройна е по поречието на р. 
Дунав. Обитава широколистни гори, техните покрайнини, лентовидни гори край реки, 
открити местности с групички дървета, и други местообитания с едроразмерна 
дървесна растителност, скални масиви с удобни за гнездене кухини, оврази, суходолия, 
земни и льосови стени. Гнезди в хралупи на дървета, като вторичен хралупогнездник, в 
кухини в скални масиви, в издълбани или разширени от двойките гнездови места в 
песъчливи или льосови брегове. Търси храна в открити територии. В Стандартния 
формуляр е отчетено, че гнездовият комплекс на вида в ЗЗ е представен от 77(24-
13) мигриращи двойки, които спрямо цялата численост на вида в страната са оценена 
на (B) – 15% >= р > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които 
са от значение за вида, и възможности за възстановяване се оценяват на (A) - отлично 
опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване). Степента на изолираност на гнездещите двойки се оценява на (C) – 
неизолиран в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на възможностите 
за опазването на вида в ЗЗ е оценена на (А) – отлична стойност. 
В обхвата и в близост до площта на ИП гнездене на двойки на вида не е регистрирано, 
като, освен това, не са регистрирани и прелитащи и търсещи храна индивиди – в 
случая, както става ясно и от направената по-горе кратка характеристика на екологията 
на вида, в тази част на страната той предпочита да гнезди в гори, разположени по 
поречието на р. Дунав (както и по острови в реката) и търси храна в откритите 
територии до тях. Най-близките горски площи в ЗЗ „Златията”, предоставящи 
оптимални условия за двойки на вида, са разположени на около 12 км северо-западно 
от площадката на ИП(съгласно системата „Корине земно покритие 2006” тук се 
разполагат „Широколистни гори”/корине код 311). При това положение потенциалните 
локални въздействия върху околната среда при строителството и експлоатацията на ИП 
(шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със 
СтБК с РАО и други) не са в състояние да повлияят пряко и косвено върху 
местообитанията на синявицата в ЗЗ и на нейните гнездещи двойки там. 

– А429 Сирийски (градински) пъстър кълвач (Picoides syriacus). Наблюдава се по цялата 
територия на страната, но в ниските й части. Той е най-многобройният вид кълвач в 
населените места у нас (Янков, 1986) и в ниските части на страната (до 900-1000 м 
н. в.), като в този височинен диапазон само в територии с вече значителни по площ 
горски масиви в тях по-многоброен от него е големият пъстър кълвач. В населените 
места гнезди в различни техни части с наличие на дървета с достатъчно дебели стъбла 
с кухини от вътрешно гниене в тях, в т. ч. и в паркове, вкл. и във вътрешноградски 
(Кючуков, 1995 а, б, 2000 б, в, 2001, 2002). Обитава селища, промишлени и други 
застроени зони, широколистни и смесени гори, паркове, овощни градини, лозя, 
крайпътни насаждения, полезащитни пояси, брегове на водоеми със стари дървета, 
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оазисни (островни) гори и единични дървета сред открити пространства. Постоянен 
вид. Храни се основно с насекоми, но и с плодове и семена (особено с ядкови такива). 
В Стандартния формуляр е отчетено, че местният гнездови комплекс в ЗЗ се 
състои от около 682 (134-1230) гнездещи двойки, които спрямо числеността на вида 
върху цялата територия на страната се оценяват с (B) – 15% >= р > 2%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и 
възможностите за възстановяване се оценяват на (A) - отлично опазване (елементи в 
отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване). 
Степента на изолираност на индивидите (респ. двойките)  се оценява на (C) – 
неизолиран в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на възможностите 
за опазването на вида в ЗЗ е оценена на (А) – отлична стойност. 
Залесената територия с площадката на ИП, следва да бъде оценена като подходящо 
местообитание за хранене и донякъде за гнездене на двойки на вида, тъй като част от 
дървесната растителност там е едроразмерна. В тази територия присъствие на 
индивиди не е регистрирано, но такова не следва да бъде изключвано, особено през 
есенно-зимния период – при скитания в търсене на храна. Реализацията ще засегне 
част, но незначителна такава, от хранителната база на вида в района – чрез 
отстраняването на част от дървенистата растителност в посочената територия с горски 
характер. Тази територия може да бъде разглеждана в някаква степен и като част от 
гнедовата база на вида, но с ниска степен на вероятност, тъй като двойките при 
гнезденето си избягват гъстите горски масиви, каквато е и посочената територия. 
Именно поради това основната част от двойките на вида в района на ИП гнездят 
предимно в населени места и др. застроени територии, както и в близост до тях – в 
места с проредена дървесна растителност, крайречни гори, овощни градини и пр. под. 
местообитания с проредена дървесна и храстова растителност. Както е посочено и по-
горе, видът е най-често срещаната в населени места кълвачова птица (Piciformes, 
Picidae) в страната (Янков, 1986). В действителност територията с ИП е без някаква 
значима стойност по отношение на ЗЗ „Златията”, тъй като от една страна попада извън 
нея, а от друга е отдалечена от горските площи в самата зона, както и от населените 
места в района. Най-подходящите местообитания за сирийския пъстър кълвач на 
нейната територия, оставащи извън населените места, са разположени по крайбрежието 
на р. Дунав на 5 км по права линия западно от гр. Козлодуй и на 12 км северо-западно 
от площадката (съгласно системата „Корине земно покритие 2006” тук се разполагат 
„Широколистни гори”/корине код 311), като подходящи площи има също около яз. 
„Шишманов вал“ на около 8 км и около „Бутански язовир“ на около 10-11 км 
(„Преходни области с гори и храсти”/корине код 324). При това положение 
потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството и 
експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в 
резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в състояние да повлияят пряко и 
косвено върху тези хабитати на сирийския пъстър кълвач в ЗЗ и на неговите гнездещи 
двойки там. Освен това е необходимо да се допълни, че в района на ИП ще останат 
достатъчно терени с дървесна и храстова растителност сред тях, както и горски такива, 
които ще продължат да изпълняват функцията на потенциална хранителна база за 
индивиди на вида, тъй като конкретните площи на ИП подлежащи на плътно 
застрояване обхващат около 20 % от самата площадка (или 87 дка), докато като 
ненарушени зони се запазват 132,6 дка в рамките на площадката с обща площ от 464 
дка, които от своя страна представляват площ от горско съобщество, обхващащо общо 
около 950 дка, или в района ще останат незасегнати около 620 дка гора, на територията 
на която за индивиди и двойки на вида ще продължат да съществуват възможности за 
хранене и размножаване.  
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– А103 Сокол скитник (Falco peregrinus). Постоянен вид, който е разпространен в 

различни части на страната. Числеността му възлиза на около 200 гнездящи двойки, с 
тенденция към увеличение. Обитава скалисти райони – проломи, скални масиви, 
скални венци от морското равнище до субалпийските и алпийските райони (в различни 
части на ареала на вида, вкл. и у нас, са регистрирани случаи на обитаване на високи 
сгради и съоръжения). Когато ловува, обикаля определен район на голяма височина, 
понякога над километър. Ловува както на открити територии, така и над гори – според 
предпочитаните хранителни обекти видът е орнитофаг. В Стандартния формуляр е 
отчетено, че в ЗЗ гнезди една двойка. Тази двойка, спрямо числеността на вида в 
страната, е оценена на (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване(или на опазеност) на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможностите за 
възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на 
изолираност на гнездещите в ЗЗ двойки е оценена с (C) – неизолирани гнездещи двойки 
в широк обхват на разпространение; Цялостната оценка на възможностите за опазване 
на вида в ЗЗ е (С) – значима стойност. 
В случая двойката, обитаваща ЗЗ „Златията”, не гнезди в района на ИП, но е възможно 
да го посещава при прелитания в различни посоки и при търсене на храна/плячка. В 
случая в района на ИП при наблюденията индивиди не са регистрирани, но такива тук 
(освен тези от гнездещата в ЗЗ двойка и нейни млади птици) могат да попаднат при 
скитания и най-вече по време на сезонни миграции, както и при скитания през есенно-
зимния период). Потенциалните локални въздействия върху околната среда при 
строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни 
изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в състояние да 
повлияят пряко, както и в съществена степен косвено върху най-близките площи в ЗЗ, 
подходящи за ловуване за индивиди на вида. Освен това подходящите за 
хранителни/ловни местообитания територии в ЗЗ обхващат площ от над 400000 дка и 
са напълно достатъчни, за да осигурят необходимите хранителни ресурси на 
гнездещата двойка от този вид(тъй като видът е орнитофаг, индивидите му с в 
състояние да ловуват върху цялата територия на ЗЗ), което кореспондира на целите и 
предмета на ЗЗ „Златията”.    

– А083 Степен блатар (Circus macrourus). В страната е преминаващ и зимуващ. В 
миналото е гнездил в Добруджа, в околностите на Ихтиман и Пазарджик, както и при с. 
Дъбравино, Варненско. През последните десетилетия е регистриран само по време на 
сезонни миграции и зимувания. Обитава открити местности(степи, ливади, заблатени 
понижения на терени и др. влажни зони, обработваеми и необработваеми 
агроландшафти). В Стандартния формуляр е отчетено, че числения комплекс на 
вида в ЗЗ е представен от 4 (3-5) почиващи индивиди при преминаване. Този брой 
индивиди, съотнесен към всички индивиди, почиващи при миграции и зимуващи в 
страната, се оценява на (D) – незначителен брой. 
В обхвата на площта на ИП липсват подходящи местообитания за ловуване на 
зимуващи индивиди на вида, тъй като площадка „Радиана” попада в обхвата на гъсто 
широколистно насаждение, докато индивидите на този вид обитават и ловуват в 
открити територии. Възможни са само евентуални инцидентни кацания на индивиди по 
дървениста растителност в периферията на залесената територия на индивиди, 
попаднали при ловувания в района на ИП. Подходящи условия за хранене и почивка са 
налице в различни части от територията на ЗЗ (в източните части на ЗЗ, в откритите 
територии в близост до язовирите във вътрешността на зоната и др.). Потенциалните 
локални въздействия върху околната среда при строителството и експлоатацията на ИП 
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(шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със 
СтБК с РАО и други) не са в състояние да повлияят пряко, както и в съществена степен 
косвено върху най-близките местообитания на вида в ЗЗ, тъй като съществуващите в 
нея (сухи тревни съобщества, степи (17400 дка) и териториите с НТП като 
екстензивните зърнени култури – 391500 дка) са напълно достатъчни, за да осигурят с 
необходимите хранителни ресурси преминаващите и зимуващите индивиди на този 
вид, което кореспондира на целите и предмета на ЗЗ „Златията”.      

– А081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus). Може да се срещне в открити територии в 
различни части на страната, обикновено с наличието на влажни зони в тях. Обитава 
открити територии, в т. ч. водоеми (блата, езера, реки) и влажни зони, обраснали с 
гъста висша водна растителност (Typha sp., Phragmites sp., Scirpus sp. и др.). По време 
на миграции и зимуване обитава също открити територии. Постоянен, прелетен 
(преминаващ) и зимуващ вид. Храни се с водоплаващи и други водолюбиви птици, 
влечуги, дребни бозайници и дори риби. В Стандартния формуляр е отчетено, че 
числения комплекс на вида в ЗЗ е представен от 8 гнездещи двойки,  2 (1-3) 
зимуващи индивида и 10 почиващи при миграции. Този брой, съотнесен към всички 
гнездещи, зимуващи и почиващи при миграции в страната индивиди на този вид, се 
оценява с (B) – 15% >= р > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида, и възможности за възстановяване се оценяват на (A) – 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване). Степента на изолираност на индивидите/двойките 
се оценява на (C) – неизолиран в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка 
на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е оценена на (А) – отлична стойност. 
Върху площадката на ИП, както и в обхвата на цялата залесена площ, сред която тя 
попада, липсват подходящи местообитания за ловуване на индивиди, както и за 
гнездене на двойки на вида, тъй като те не са в състояние да ловуват сред гъсти горски 
насаждения (поради големия размах на крилете им, а оттам и поради особеностите на 
полета им). Възможни са само инцидентни кацания на индивиди по дървениста 
растителност в периферията на залесената площ. Условия за хранене и почивка има в 
източната част на ЗЗ, недалече от която се разполага и ИП, като такива са налице най-
вече в откритите територии в близост до язовирите във вътрешността на ЗЗ. 
Потенциалните локални въздействия върху околната среда при строителството и 
експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в 
резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в състояние да повлияят пряко, 
както и в съществена степен косвено, върху най-близките местообитания на вида в ЗЗ. 
Освен това съществуващите в нея открити площи са напълно достатъчни, за да 
осигурят с необходимите ресурси гнездовия, зимуващия и преминаващия комплекс 
индивиди на тръстиковия блатар в района на ИП и в обхвата на територията на ЗЗ, 
което именно кореспондира на целите и предмета на ЗЗ „Златията”.      

 А338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio). Наблюдава се по цялата територия на 
страната, в т. ч. и в населени места. Този вид у нас е твърде многоброен, а освен това се 
среща от морското равнище до твърде големи надморски височини (до над 2000 м).  
Обитава и гнезди по ниска дървениста растителност в открити територии, в первази и 
проредени участъци на гори, в храсталачно-тревни и храсталачно-горски терени с 
тревни площи сред или до тях, сечища, селищни паркове, в т. ч. и във вътрешноградски 
(Кючуков, 1995, 2000 а, 2002) и пр. подобни местообитания. Гнездещ прелетник и 
преминаващ за страната вид. Храни се с насекоми и други безгръбначни, но и дребни 
птици, бозайници, влечуги и земноводни. В Стандартния формуляр е отчетено, че 
гнездовият комплекс на вида в ЗЗ се състои 1600 гнездещи двойки, които спрямо 
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числеността на вида в страната са оценени с (C) – 2% >= p > 0%. Степента на опазване 
на характеристиките на местообитанията, които са от значение за вида и възможностите 
за възстановяване са оценени с (А) – отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 
на гнездовия комплекс в ЗЗ е оценена на (C) – неизолиран гнездови комплекс в широк 
обхват на разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида 
в ЗЗ е (В) – добра стойност. 
В случая са възможни кацания на индивиди на вида по дървенистата растителност, но 
само в периферията на залесената територия, сред която попада площта на ИП. Опити 
за гнездене са малко вероятни. В близост до залесената площ индивиди и двойки са 
регистрирани по ниска дървениста растителност в съседни открити територии, вкл. и по 
такава от 2-те страни на шосето за гр. Козлодуй, както и край обработваеми 
селскостопански площи. Поради залесеността й с гъста дървесна и храстова 
растителност, каквито местообитания индивидите и двойките на вида избягват, 
площадката на ИП не представлява част от хранителната, нито от гнездовата база 
(територии), на вида в района. Червеногърбата сврачка е твърде многоброен в страната 
вид, в т. ч. и в този и район (1600 двойки в ЗЗ), поради което е вън от каквато и да е 
опасност – обитава и гнезди и в редица населени места, както и в различни други 
застроени територии (дворове на промишлени предприятия, складови бази и пр.), в т. ч. 
и във вътрешността им. Предвид това, след приключване на строителните дейности и 
след облагородяване на площадката чрез озеленяване и други подобни мероприятия 
около вече построените сгради и самото хранилище, по ниска или по все още ниска 
широколистна дървениста растителност е възможно двойки на вида да започнат дори и 
да гнездят, тъй като индивидите и двойките на вида понасят близостта на човешкото 
присъствие (до няколко метра). За червеногърбата сврачка в района на ЗЗ „Златията” е 
налице изобилиe от подходящи за хранене и гнездене места. Поради посочените 
обстоятелства, реализацията на ИП няма да засегне в чувствителен план състоянието на 
вида в тази част на страната и в района на ИП, а потенциалните локални въздействия 
върху околната среда при строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, 
временни радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) 
не са в състояние да повлияят пряко, както и в съществена степен косвено върху най-
близките местообитания на вида в ЗЗ, като изобилиeто от подходящи за хранене и 
гнездене места в нея ще продължат да осигуряват с необходимите ресурси гнездовия 
комплекс на този вид в района на ЗЗ „Златията”, което кореспондира на нейните цели и 
предмет. 

– А073 Черна каня (Milvus migrans).  Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти 
зимуващ вид. В миналото е бил сравнително често срещан около реките Дунав, Марица 
и др., както и по Черноморието. През последните години гнездовият комплекс в 
страната се изчислява на 130–170 двойки.  През размножителния сезон е най-често по 
р. Дунав и притоците му, поречието на реките Марица, Тунджа и техните притоци, 
Сакар, Дервенски възвишения. По време на скитания и миграции е навсякъде из 
страната, но по-значима е миграцията по Черноморското крайбрежие. Обитава 
равнинни и хълмисти райони на страната, без планинската зона над 1000 м н. в. Има 
предпочитание към места в близост до влажни зони, дори при засилен антропогенен 
натиск. Гнезди по дървета. В Стандартния формуляр е отчетено, че в ЗЗ гнезди само 
една двойка. Тази двойка, спрямо числеността на вида в страната, е оценена на (C) – 
2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможностите за възстановяване се оценяват на (В) – добро 
опазване (добре запазени елементи на средата). Степента на изолираност на гнездещата 
двойка е оценена на (C) – неизолирана гнездеща двойка в широк обхват на 
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разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е 
оценена на (C) – значима стойност.  
Наличието на дървесна растителност, вкл. и на едроразмерна, предполага ползване на 
последната за кацане (за почивка или и нощуване) на индивиди на вида, вкл. и такива 
от ЗЗ, а евентуално и за гнездене, но с малка степен на вероятност, поради близостта до 
района на АЕЦ и до части от шосейната мрежа. Освен това, след реализацията на ИП, 
на запад и изток до площадката ще останат достатъчни по големина площи от 
залесената територия, като гористи територии са налице и в други части на района на 
ИП. В различни райони на страната, вкл. и в тази и част, значителен дял от двойките 
гнездят в гори край реки и други водоеми. В случая двойката обитаваща ЗЗ „Златията” 
не гнезди в района на ИП, най-вероятно поради това, че площадката му е сравнително 
отдалечена от поречието на р. Дунав. Най-подходящи в това отношение са горските 
площи в ЗЗ разположени на 12 км северозападно от площадката именно покрай тази 
река, както и по бреговете на притоците й (съгласно системата „Корине земно покритие 
2006” тук се разполагат „Широколистни гори”/корине код 311). В близост до ИП 
липсват и влажни зони, в райони на каквито индивидите на вида нерядко ловуват. При 
тази ситуация потенциалните локални въздействия върху околната среда при 
строителството и експлоатацията на ИП (шум, запрашаване, временни радиоактивни 
изпускания в резултат на инциденти със СтБК с РАО и други) не са в състояние да 
повлияят пряко и косвено върху местообитанията на вида в ЗЗ и на гнездещата там 
двойка, което е и в унисон с предмета и целите на тази ЗЗ. 

– А339 Черночела сврачка (Lanius minor).  Наблюдава се почти по цялата територия на 
страната. Обитава открити равнини или и нископланински части с единични и групи 
дървета, храсталачни съобщества и петна, ивици дървета, храсти, в т. ч. и такива, 
мозаечно разположени сред тревни площи. Гнезди в корони на дървета и храсти, често 
и на значителни височини (над 4-5 м). Гнездещ прелетник и преминаващ вид. Храни се 
основно с насекоми и други безгръбначни, но и с дребни влечуги, земноводни, малки 
на дребниразмерни птици и дребни бозайници. В Стандартния формуляр е отчетено, 
че в ЗЗ се размножават 100 (95-200) гнездещи двойки, които, спрямо националния 
запас на вида са оценени с (B) – 15% >= р > 2%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида, и възможности за 
възстановяване се оценяват на (A) - отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване). Степента на изолираност 
на индивидите/двойките се оценява на (C) – неизолиран в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на възможностите за опазването на вида в ЗЗ е 
оценена на (А) – отлична стойност. 
При този вид са възможни кацания на индивиди по дървениста растителност, но само в 
периферията(перваза, окрайнината) на залесената територия, сред която попада площта 
на ИП. Опити за гнездене са малко вероятни. Поради залесеността й с гъста дървесна и 
храстова растителност, площадката на ИП не представлява част от хранителната, нито 
от гнездовата база(територии), на вида в района. В близост до залесената територия 
индивиди не са регистрирани. Върху самата площ на ИП, която представлява 
изкуствено създадено гъсто горско съобщество, липсват типичните за вида хранителни 
и гнездови местообитания (посочени по-горе), най-вече поради това, че двойките при 
храненето и гнезденето си избягват гъстите дървесни насаждения, като е налице 
вероятност само от попадането тук (в периферията на залесената територия) на 
индивиди при миграции и скитания, които да използват дървенистата растителност за 
кацане(при почивка и за наблюдение при търсене на храна в съседните им тревни 
площи). Върху територията на ЗЗ е налице изобилиe от подходящи за хранене и 
гнездене места(площи, терени). Поради това обстоятелство, реализацията на ИП няма 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

 

128

да засегне в чувствителна степен в негативен план състоянието на черночелата сврачка 
в тази част на страната, в района на ИП и в ЗЗ, като потенциалните локални 
въздействия върху околната среда при строителството и експлоатацията на ИП (шум, 
запрашаване, временни радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със СтБК с 
РАО и други) не са в състояние да повлияят пряко, както и в съществена степен 
косвено върху най-близките местообитания на вида в ЗЗ, а съществуващите в нея 
места, подходящи за хранене и гнездене на вида, при това в изобилие, ще продължат да 
осигуряват с необходимите ресурси комплекса индивиди там, което кореспондира на 
целите и предмета на ЗЗ „Златията”. 

– Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria). Гнездещ прелетник и преминаващ вид. Среща 
се разпръснато в голяма част от страната, но с по-голяма плътност по Черноморието, 
Източните Родопи, централната част на Дунавската равнина, в части от Добруджа, 
Софийското поле и планините около него, във всички планини на н. в. до 1000 и дори 
до 1300-1400 м, в долините на реките Струма и Места и в др. части на страната. 
Обитава храстови и храсталачни територии, гори, речни брегове, открити територии с 
групи дървета и храсти, ивици от дървета и храсти и техни мозаечни образувания сред 
тревни площи. Строи гнездото си в ниските части на храсти и дребни дървета. 
Пролетната миграция е през април, а есенната –  през август-септември. В 
Стандартния формуляр е отчетено, че числения комплекс на вида в ЗЗ е 
представен от 59 (11-108) гнездещи двойки и 10 почиващи индивида при 
миграции. Този брой, съотнесен към числения комплекс на вида в страната се оценява 
с (B) – 15% >= р > 2%. Степента на изолираност на гнездещите двойки на вида се 
оценява на (C) – неизолиран в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 
възможностите за опазването на вида в ЗЗ е оценена на (B) – добра стойност. 
Подходящи местообитанията за вида при търсене на храна и почивка в района на ИП са 
храстите и ниските дървета в окрайнината (первазът) на залесената територия, сред 
която попада площадка „Радиана”. Поради залесеността й с гъста дървесна и храстова 
растителност, тя не представлява част от хранителната, нито от гнездовата база, на 
вида в района, тъй като индивидите му избягват гъстите горски насаждения. В близост 
до залесената площ индивиди не са регистрирани, но такива е възможно да попаднат 
там най-вече по време на сезонни миграции. Поради това е възможно в известна степен 
да се увеличи фактора безпокойство по време на строителството и експлоатацията на 
обекта в резултат на допълнителното антропогенно натоварване на района, но извън 
обхвата на самата ЗЗ. Върху самата територия на ЗЗ е налице изобилиe от подходящи 
за хранене и гнездене места (терени, площи) за индивиди и двойки на вида. Поради 
това обстоятелство, реализацията на ИП няма да засегне в чувствителен план 
състоянието на този вид в тази част на страната и в района на ИП. Потенциалните 
локални въздействия върху околната среда при строителството и експлоатацията на ИП 
(шум, запрашаване, временни радиоактивни изпускания в резултат на инциденти със 
СтБК с РАО и други) не са в състояние да повлияят пряко, както и в някаква вече 
съществена степен косвено, най-близките местообитания на вида в ЗЗ, като 
съществуващите в нея изобилни места, подходящи за хранене и гнездене на индивиди 
на вида, ще продължат да осигуряват с необходимите ресурси гнездовия комплекс на 
вида там, което именно кореспондира с целите и предмета на ЗЗ „Златията”.  

 
IV.5.2.2 Видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 ,,Острови Козлодуй” и включени 
в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
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 Бозайници  включени в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 
– 1355 Видра (Lutra lutra , Linnaeus, 1758). Местообитанията на вида са свързани с 

разнообразни водни басейни. Предпочита водоеми, обрасли с гъста крайбрежна 
растителност или с труднодостъпни скалисти брегове. Активна е през нощта, но на 
труднодостъпни за човека места – и през деня. Храни се с риба, водни полевки, птици, 
жаби, раци. Обитава естествени речни течения и затворени водоеми с дължина поне 
15–20 km: със старици и изобилна крайбрежна растителност – лонгози, елшаци и 
тръстики (ниски брегове), разнообразна рибна фауна и минимум маса от 40 kg/hа, 
изобилие от раци, жаби, гръбначни, мекотели (Спасов, Иванов, непубл.).  
Данни за природозащитния статус на вида са изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-1 
Вид ЗБР Бернска 

конвенция 
Дир.92/4
3/ЕИО 

IUCN Red 
List (2014) 

Видра ( Lutra lutra ) Прил. 2,3 + (II) + (II, IV) + (ПЗ) 
    Легенда:     +  Включен                     ПЗ  ( "потенциално застрашен" вид ) 
                                                                  У     ( "уязвим"  вид ) 
                        -  Невключен                   СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 
 
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че защитената зона се обитава 
от 3 – 4 индивида. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в 
отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност. 
Според актуалните данни (И. Петров), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Благоприятно. Дължината на речните участъци, подходящи за обитаване от видрата е 
30,04 км, а площта на водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от видрата 
е 827,92 ха. 
На база на събраните данни е предложена следната промяна на стандартния формуляр - 
стойността на критерий „Size” (броят индивиди е увеличен на 9) , поради по-голямата 
численост на видрата в тази зона. Няма промяна на състоянието на другите критерии, 
описани в стандартния формуляр. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
 
 Херпетофауна  включена в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 

Земноводни. 

– 1188. Червенокоремна бумка (Bombina bombina). Обитава слабо проточни дерета, 
канавки и др. Яйцата си хвърля поединично или на малки групи върху подводни 
предмети. Храни се с насекоми, техните ларви и ракообразни.   
Данни за природозащитния статус на вида са изнесени в следващата таблица.  
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                                                                                               Таблица № 4.5.2-2 
Вид ЗБР Бернска 

конвенция 
Дир.92/4
3/ЕИО 

IUCN Red 
List (2014) 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) Прил. 2,3 + (II) + (II, IV) + (СЗ) 
    Легенда:     +  Включен                     ПЗ  ( "потенциално застрашен" вид ) 
                                                                  У     ( "уязвим"  вид ) 
                        -  Невключен                   СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 

В стандартният формуляр е отчетено, че липсват цифрови данни за популацията и 
видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (D) 
незначителна популация. 
Според актуалните данни (Н. Цанков), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 1993 Добруджански (Дунавски) гребенест тритон (Triturus dobrogicus). Среща се само 

покрай р. Дунав. Обитава стоящи водоеми, реки и канали с бавно течение, и техните 
околности. Разпространен е в блатисти местности, устия на притоците на Дунав и по 
островите в реката. Данни за природозащитния статус на вида са изнесени в 
следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-3 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/43/

ЕИО 
IUCN Red 
List (2014) 

Добруджански тритон ( Triturus  dobrogicus ) Прил. 2,3 + (II) + (II) + (ПЗ) 
    Легенда:      +  Включен                     ПЗ  ( "потенциално застрашен" вид ) 
                         - Невключен                   СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 

В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (D) незначителна популация. 
Според актуалните данни (Б. Наумов), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. В зоната няма намерени 
екземпляри.  

Влечуги. 
– 1220. Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). В повечето области от ареала 

си, Европейската блатна костенурка може да бъде открита в разнородни бавнотечащи 
води или блатисти местности, някои от които напълно могат да пресъхнат по време на 
лятото. Типични примери са дренажни канали, рибарници, блата, езерца, реки и малки 
потоци, бракичните води на естуарите, крайбрежни водни площи. Характерно за 
местообитанията е наличието на богата водна растителност. Новоизлюпените малки 
предпочитат плитки води с не повече от половин метър дълбочина. Данни за 
природозащитния статус на вида са изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-4 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/43/ЕИО IUCN Red 

List (2014) 
Обикновена блатна костенурка (Emys 
orbicularis) Прил. 2,3 + (II) + (II, IV) + (ПЗ) 

         Легенда:   +  Включен                     ПЗ  ( "потенциално застрашен" вид ) 
         - Невключен                   СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 
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В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (В) добра стойност. 
Според актуалните данни (Н. Цанков), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. 
Районът на ИП не е местообитание на вида.  

 
 Ихтиофауна  включена в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 

 
Повечето от видовете риби, предмет на опазване в ЗЗ са представители на дунавската 

ихтиофауна и се срещат само или главно в участъка от р. Дунав в обхвата на ЗЗ. Данни за 
природозащитния статус на видовете риби предмет на опазване в зоната са изнесени в 
следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-5. 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/43

/ЕИО 
IUCN Red 
List (2014) 

Карагьоз (Alosa immaculata) Прил. 2 - +(II) + (У) 
Распер (Aspius aspius) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Голям щипок (Cobitis  elongata) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Обикновен щипок (Cobitis taenia) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Украинска минога (Eudontomyzon  mariae ) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Белопера кротушка (Gobio albipinnatus) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Високотел бибан (Gymnocephalus baloni) Прил. 2,3 +(III) +(II, IV) + (СЗ) 
Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Виюн ( Misgurnus fossilis ) Прил. 2 - +(II) + (СЗ) 
Сабица (Pelecus cultratus) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus ) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Балкански щипок (Sabanejewia aurata balcanica) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Малка вретенерка  (Zingel streber) Прил. 2 +(III) +(II) +  (СЗ) 
Голяма вретенарка (Zingel zingel) Прил. 2 +(III) - + (СЗ) 
        Легенда:   +  Включен                    ПЗ   ( "потенциално застрашен" вид ) 

         - Невключен                   У     ( "уязвим"  вид ) 
                                                 СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 

 
– 4125 Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa pontica). Видът е проходен и навлиза за 

размножаване в река Дунав през месец май, като се движи на големи пасажи в горните 
слоеве на водата.  
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
миграционната (за размножаване) популация и видът е отбелязан като типичен (С). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо 
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от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване).  Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на 
обекта за опазването се оценява на (В) добра стойност. 
Според актуалните данни (Г. Райкова), поместени на сайта на Натура 2000 
(http://natura2000.moew.government.bg/), на база на проведените последни изследвания 
на защитените зони, общата площ на потенциалните местообитания е 516,685 ха. 
Общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Благоприятно състояние. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 1130. Распер (Aspius aspius). Видът обитава постоянно в р. Дунав. Обитава долните 

течения на постоянни реки, но се среща и в естуарни води. Хвърля хайвера си на 
каменист субстрат и бързо течение при температура на водата 9–10 °C. 
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
Според актуалните данни (Ап. Апостолу), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. 

– Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 

– 2533 Голям щипок (Cobitis elongata). В стандартния формуляр на защитената зона е 
отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за популацията и видът е отбелязан като 
типичен (С). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите 
на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности 
за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, 
независимо от оценката на възможностите за възстановяване); Степента на изолираност 
на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не 
изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
Според актуалните данни (Й. Куцаров), (http://natura2000.moew.government.bg/), в 
защитената зона  няма местообитания (средно течение на големите дунавски притоци 
със средно и бързо течение и с дълбочина до 2 m), които да са подходящи за обитаване 
на вида. По тази причина видът трябва да отпадне от картиране в  зоната и да бъде 
изваден от стандартния формуляр. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
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– 1149. Малък (обикновен) щипок (Cobitis elongatoides = Cobitis taenia). Обитава в 
крайбрежната зона на р. Дунав.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
Според актуалните данни (Ап. Апостолу), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. Единствената наблюдавана и описана 
разлика касае обилието на популацията на вида в зоната. - категоризацията в 
стандартния формуляр се променя от R (рядък) на P (налична популация). 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 

– 2484 Украинска минога (Eudontomyzon mariae) През последните 20 години видът е 
установен еднократно в района на гр. Тутракан.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като много рядък (V).Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (А) (почти) изолирана 
популация;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. 
Според актуалните данни (Т. Стефанов), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. Не е установен по време на теренните 
проучвания в района. Въпреки това, съществува вероятност да продължава да се среща 
на ограничена акватория, но при всички положения е много рядък. В старият 
стандартен формуляр за размер на популацията е отбелязано С, което не отговаря на 
съвременното състояние и е коригирано на D (незначителна популация).  
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 

– 1124 Белопера кротушка (Gobio albipinnatus) - Среща се в река Дунав и долните 
течения на част от притоците.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
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широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
Според актуалните данни (Т. Стефанов), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. Не е установен по време на теренните 
проучвания в района. Въпреки това, съществува вероятност да продължава да се среща 
в зоната, но при всички положения е много рядък. Поради тази причина е променена 
категорията от С (типичен) на V (много рядък). В старият стандартен формуляр за 
размер на популацията е отбелязано С, което не отговаря на съвременното състояние и 
е коригирано на D (незначителна популация). 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 2555 Високотел бибан (Gymnocephalus baloni). 

В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
Според актуалните данни (Й. Куцаров), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. Поради невъзможността да се 
регистрира видът в рамките на картирането категоризацията в стандартния формуляр 
се променя от R (рядък) на P (налична популация). 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 1157 Ивичест бибан (Gymnocephalus scraetzer) Среща се в постоянни големи реки. 

Обитава дълбоките участъци на реките с пясъчно - чакълесто дъно.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
Според актуалните данни (Й. Куцаров), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. Поради невъзможността да се 
регистрира видът в рамките на картирането категоризацията в стандартния формуляр 
се променя от С (типичен) на P (налична популация). 

– Районът на ИП не е местообитание на вида. 
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– 1145. Виюн (Misgurnus fossilis). Обитава постоянни реки и постоянни сладководни 
езера и блата. Обитава стоящи и бавнотечащи води, с пясъчно или тинесто дъно.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; Видът фигурира в Стандартния 
формуляр за зоната, но не е установен по време на проведените теренни проучвания. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 

– 2522 Сабица (Pelecus cultratus). Обитава долното течение на големи реки, големи езера 
и естуарни води. 
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R).  Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
Според актуалните данни (Ст. Михов), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. Видът не е установен по време на 
теренните изследвания. По време на полевите проучвания видът не е установен в 
зоната. Вероятно е  много рядък, или не се среща в нея. Незадоволително  
неблагоприятно състояние. Оценката му е променена на Р - представен. Популацията 
му е променена на D - незначителна. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 

– 1134. Европейска горчивка (Rhodeus  amarus). Обитава в крайбрежната зона на р. Дунав 
и в постоянните водни тела на територията на защитената зона, където условията 
напълно кореспондират с хабитатните изисквания на вида.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
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Според актуалните данни (Ст. Михов), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Популацията на вида в границите на зоната е в благоприятно състояние. Среща се 
навсякъде в по-бавните участъци от реката с численост 753 екз./hа. 

– Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 
– 1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata). Обитава средните и горните течения на 

постоянни реки с пясъчно-чакълесто дъно и бързо течение.  
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (D) незначителна популация. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 1160 Малка вретенарка (Zingel streber). В стандартният формуляр е отчетено, че 

липсват цифрови данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките 
на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява 
на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
Според актуалните данни (Ап. Апостолу), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. На база на събраните данни е 
предложена следната промяна на стандартния формуляр - Категоризацията в 
стандартния формуляр се променя от рядък (R) на P (налична популация). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната от (В) 15% >= p > 2% на (C) 2% >= p > 0%. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 1159 Голяма вретенарка (Zingel zingel). Среща се само в постоянни големи реки.  

В стандартният формуляр е отчетено, че липсват цифрови данни за популацията и 
видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= p 
> 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в 
отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност; 
Според актуалните данни (Ап. Апостолу), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. На база на събраните данни е 
предложена следната промяна на стандартния формуляр - Категоризацията в 
стандартния формуляр се променя от типичен (С) на P (налична популация) и Размерът 
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и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната от (В) 15% >= p > 2% на (C) 2% >= p > 0%. 

– Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 
 Безгръбначни  включени в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 

Данни за природозащитния статус на видовете безгръбначни предмет на опазване в 
зоната са изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-6 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/43/

ЕИО 
IUCN Red 
List (2014) 

Бисерна мида  (Unio crassus) Прил. 2, 3 - +(II, IV) + (З) 
Бръмбар рогач (Lucanus cervus) Прил. 2, 3 +(III) +(II) - 
    Легенда:      + Включен                     ПЗ ( "потенциално застрашен" вид ) 

         - Невключен                  З ( "застрашен"  вид ) 
                                                НП ( "недостатъчно проучен"   )  

– 1032 Бисерна (Овална речна) мида (Unio crassus) - Обитава реките и потоците в зоната 
с чисти течащи води богати на кислород с корита покрити с дребен чакъл или пясък. 
Този вид е много чувствителен към еутрофикацията. 
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
Според актуалните данни (М. Тодоров), поместени на сайта на Натура 2000 
(http://natura2000.moew.government.bg/), на база на проведените последни изследвания 
на защитените зони, площта на ефективно заетите местообитания от вида, в които той е 
намерен през периода на изследването възлиза на 34,09 ha. Общата площ на 
потенциалните местообитания е 66,48 ha. Общата оценка по всички критерии на БПС 
на типа природно местообитание за зоната е: Благоприятно състояние. 

– Районът на ИП не е местообитание на вида.  
 
– 1083 Бръмбър рогач (Lucanus cervus). Жизненият цикъл на вида е свързан със стари 

дъбови гори. Женската снася яйцата си в стари дъбови пънове. Ларвите се хранят с 
полуизгнила дървесина.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (С) средно 
или слабо опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват 
на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (С) значима стойност.  
Според актуалните данни (Б. Георгиев и Р. Бекчиев), 
(http://natura2000.moew.government.bg/), по време на теренното изследване По време на 
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теренното изследване не са установени подходящи местообитания за развитие на вида. 
Липсват гори от зонален тип, които са негови предпочитани хабитати. 
Широколистните листопадни гори в зоната са представени изключително от 
крайречни, заливни хабитати. През периодите на пролетното пълноводие на р. Дунав те 
са заливани от придошлите води на реката, което е причината за отсъствието на 
подходящи условия за развитието на ларвния стадий на Lucanus cervus. В резултат на 
изследването е направено предложение видът да се изключи от стандартния формуляр 
на защитената зона. 
Районът на ИП не е местообитание на вида.  

 
IV.5.2.3 Видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 ,,Река Огоста” и включени в 
Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО.    
 
 Бозайници  включени в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 

Данни за природозащитния статус на видовете риби предмет на опазване в зоната са 
изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-7. 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/
43/ЕИО 

IUCN Red 
List (2014) 

Видра ( Lutra lutra ) Прил. 2,3 + (II) +(II, IV) + (ПЗ) 
Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 
newtoni ) Прил. 2,3 + (II) +(II, IV) + (ПЗ) 

Лалугер (Spermophilus citellus) Прил. 2 + (II) +(II, IV) + (У) 
        Легенда:  +  Включен                     ПЗ  ( "потенциално застрашен" вид ) 
                                                                   У     ( "уязвим"  вид ) 

        - Невключен                    СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 
 

– 1355 Видра (Lutra lutra , Linnaeus, 1758). Местообитанията на вида са свързани с 
разнообразни водни басейни. Предпочита водоеми, обрасли с гъста крайбрежна 
растителност или с труднодостъпни скалисти брегове. Активна е през нощта, но на 
труднодостъпни за човека места – и през деня. Храни се с риба, водни полевки, птици, 
жаби, раци.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че защитената зона се обитава 
от 2 – 3 индивида. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в 
отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност; 
Според актуалните данни (И. Петров), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Благоприятно. Дължината на речните участъци, подходящи за обитаване от видрата е 
30,77 km, а площта на бреговете им e 588,82 ha. На база на събраните данни е 
предложена следната промяна на стандартния формуляр - стойността на критерий 
„Size” (броят индивиди е увеличен на 4 – 5) , поради по-голямата численост на видрата 
в тази зона. Няма промяна на състоянието на другите критерии, описани в таблицата. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
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– 2609. Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni, Linnnaeus, 1766). В България 
видът е разпространен в Добруджа, средната и източната част на Дунавската равнина 
на запад до река Огоста. Среща се и в изолирани находища южно от Стара планина 
(„Бозайниците в България”). Степен вид. Среща се в Добруджа, средната и източната 
част на Дунавската равнина на запад до река Огоста (Градев , 2003). Заселва аграрни 
райони в низините и равнините с преобладаване на многогодишни тревисти култури 
върху тежки почви, като числеността му в селскостопанските площи е по-висока, в 
сравнение с "дивите" тревисти. 
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като Много рядък (V). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на 
(В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 
състояние и лесно възстановяване).  Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (С) значима стойност. 
Според актуалните данни (Й. Кошев), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. При проведеното теренно проучване 
видът не е установен в границите на защитената зона, въпреки че има потенциални 
местообитания с необходимата ресурсна обезпеченост, и най-западното находище на 
вида е регистрирано тъкмо на левия бряг на р. Огоста. Затова неговото присъствие в 
зоната не може да бъде изключено. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 1335. Лалугер (Spermophilus citellus, Linnnaeus, 1766). Обитава открити необработваеми 

места, покрити с ниска тревна растителност (ливади, пасища, сухи степи, 
покрайнините на обработваемите полета, покрай пътища и др.). Предпочита 
черноземни почви, канелени горски почви, планинско ливадни и др.  
Видът обитава необработваеми земи (целини, пасища, ливади и др.), покрити с ниска 
тревиста растителност, върху еднородни, слабоуплътнени водопропускливи почви. Не 
заселва обработваеми площи, макар да навлиза в тях за хранене (Стефанов, 2006).  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро 
опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване).  Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява 
на (А) отлична стойност. 
Според актуалните данни (Й. Кошев), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. При полевото изследване (картиране) на 
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целевия вид са картирани 7 потенциални местообитания. В 1 от тях е установено 
находище (лалугерова колония) – близо до пътя при с. Сараево. 
Върху територията на инвестиционното предложение, както и в близост до него няма 
констатирано наличие на колония от лалугери – нито по литературни данни, нито от 
преки наблюдения при посещенията на терена.  
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
 Херпетофауна  включена в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 

Земноводни.  

Данни за природозащитния статус на видовете земноводни предмет на опазване в 
зоната са изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-8 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/43/

ЕИО 
IUCN Red 
List (2014) 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) Прил. 2,3 + (II) +(II,IV) + (СЗ) 
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata ) Прил. 2,3 + (II) +(II,IV) + (СЗ) 
Голям гребенест тритон ( Triturus karelinii ) Прил. 2,3 + (II) +(II,IV) + (СЗ) 
Добруджански тритон ( Triturus  dobrogicus ) Прил. 2,3 + (II) +(II) + (ПЗ) 
        Легенда:   +  Включен                     ПЗ  ( "потенциално застрашен" вид ) 

         - Невключен                  СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 
 
– 1188. Червенокоремна бумка (Bombina bombina). Обитава слабо проточни дерета, 

канавки и др. Яйцата си хвърля поединично или на малки групи върху подводни 
предмети. Храни се с насекоми, техните ларви и ракообразни.  
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват цифрови данни за популацията и 
видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 
0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в 
отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 
разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява 
на (А) отлична стойност. 
Според актуалните данни (А. Стоянов), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

– 1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) - Видът е широко разпространен в 
ниско и средно планинските райони на страната, както и Черноморието. От 
Тракийската низина и Дунавската равнина са известни единични находища (не е 
доказан за западната част на Дунавската равнина). Обитава различни типове водоеми 
със застояла вода - блата, езера, големи локви и др., както и техните околности 
(сухоземната фаза).  
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (D) незначителна популация. 
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Според актуалните данни (А. Стоянов), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. В зоната няма намерени екземпляри. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

– 1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) - Видът е широко разпространен в 
ниско и средно планинските райони в по-голямата част от страната. Не е намиран в 
източните части на Стара планина, Странджа, Тракийската низина и Черноморието. От 
Дунавската равнина са известни само няколко изолирани находища, повечето 
непотвърдени в последните 50 години.  
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но 
на границата на района на разпространение;. Цялостната оценка на стойността на 
обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
Според актуалните данни (А. Стоянов), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. В зоната няма намерени екземпляри. 
Почти пълно (99%) отсъствие на пригодни местообитания. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

– 1993 Дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus) - Среща се само покрай р. Дунав. 
Обитава стоящи водоеми, реки и канали с бавно течение, и техните околности. 
Разпространен е в блатисти местности, устия на притоците на Дунав и по островите в 
реката. 
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но 
на границата на района на разпространение;. Цялостната оценка на стойността на 
обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
Според актуалните данни (Б. Наумов), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. В зоната няма намерени екземпляри.  
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
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Влечуги. 

Данни за природозащитния статус на видовете влечуги предмет на опазване в зоната 
са изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-9. 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция Дир.92/43/ЕИО IUCN Red 
List (2014) 

Обикновена блатна костенурка (Emys 
orbicularis) Прил. 2,3 + (II) +(II,IV) + (ПЗ) 

Шипоопашата костенурка (Testudo 
hermanni). Прил. 2,3 + (II) +(II,IV) + (ПЗ) 

Пъстър смок (Elaphe sauromates) Прил. 2,3 - - - 
     Легенда:     +  Включен                     ПЗ  ( "потенциално застрашен" вид ) 
                         - Невключен                    СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 
 
– Пъстър смок (Elaphe sauromates).Предимно места с редки гори и храсти или със степен 

вид растителност, където предпочита валози, долове и др. Навлиза и в покрайнините на 
блата в търсене на гнезда на птици.  
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (A) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (В) добра стойност. 
Според актуалните данни (А. Стоянов), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. В зоната няма намерени екземпляри. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 1220. Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). В повечето области от ареала 

си, Европейската блатна костенурка може да бъде открита в разнородни бавнотечащи 
води или блатисти местности, някои от които напълно могат да пресъхнат по време на 
лятото. Типични примери са дренажни канали, рибарници, блата, езерца, реки и малки 
потоци, бракичните води на естуарите, крайбрежни водни площи. Характерно за 
местообитанията е наличието на богата водна растителност. Новоизлюпените малки 
предпочитат плитки води с не повече от половин метър дълбочина.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

 

143

Според актуалните данни (А. Стоянов), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Благоприятно. 
Районът на ИП не е местообитание на вида.  

 
– 1217 Шипоопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni). Видът е широко 

разпространен в страната, но на много места ареалът му е силно фрагментиран и 
популациите са с ниска численост вследствие на загуба на местообитания и събиране 
от хората. Обитава широколистни гори, храсталаци, пасища и др.  
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (D) незначителна популация. 
Според актуалните данни (А. Стоянов), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. В зоната няма намерени екземпляри. 
Всички потенциални местообитания (159,27 ha) са слабопригодни. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
 Ихтиофауна  включена в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 

Повечето от видовете риби, предмет на опазване в ЗЗ „Река Огоста” са представители 
на дунавската ихтиофауна и се срещат само или главно в участъка от р. Дунав в обхвата 
на ЗЗ. Данни за природозащитния статус на видовете риби предмет на опазване в зоната 
са изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-10. 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/43

/ЕИО 
IUCN Red 
List (2014) 

Карагьоз (Alosa immaculata) Прил. 2 - +(II) + (У) 
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) Прил.2 +(III) +(II) +(ПЗ) 
Распер (Aspius aspius) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Голям щипок (Cobitis  elongata) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Обикновен щипок (Cobitis taenia) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Украинска минога (Eudontomyzon  mariae ) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Белопера кротушка (Gobio albipinnatus) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Високотел бибан (Gymnocephalus baloni) Прил. 2,3 +(III) +(II, IV) + (СЗ) 
Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Виюн ( Misgurnus fossilis ) Прил. 2 - +(II) + (СЗ) 
Сабица (Pelecus cultratus) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus ) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Балкански щипок (Sabanejewia aurata balcanica) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Малка вретенерка  (Zingel streber) Прил. 2 +(III) +(II) +  (СЗ) 
Голяма вретенарка (Zingel zingel) Прил. 2 +(III) - + (СЗ) 
        Легенда:   +  Включен                    ПЗ   ( "потенциално застрашен" вид ) 

         - Невключен                   У     ( "уязвим"  вид ) 
                                                 СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 

 
– 1130. Распер (Aspius aspius). Видът обитава постоянно в р. Дунав. Обитава долните 

течения на постоянни реки, но се среща и в естуарни води. Хвърля хайвера си на 
каменист субстрат и бързо течение при температура на водата 9–10 °C. 
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В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
Видът е рядък за река Огоста. По често се среща в устието и по време на 
размножителни миграции. Според актуалните данни (Ап. Апостолу, Обособена 
позиция 2: Картиране и определяне природозащитното състояние на риби), 
(http://natura2000.moew.government.bg/), общата оценка по всички критерии на БПС на 
типа природно местообитание за зоната е: Неблагоприятно - незадоволително 
състояние. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 

– 1138 Черна мряна (Barbus meridionalis) - Стаден вид, който обитава горните и средните 
течения на реките по склоновете на Стара Планина и Предбалкана. 
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро 
опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване).  Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява 
на (В) добра стойност. 
Въпреки, че видът е силно намалял след изграждането на язовир Огоста, все още се 
среща по цялото протежение на реката под язовира.  
Според актуалните данни (М. Василев, ОП 2: Картиране и определяне 
природозащитното състояние на риби), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

– 2533 Голям щипок (Cobitis elongata)  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
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Според актуалните данни (Й. Куцаров), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. По време на теренните проучвания в 
зоната е установен с численост  613 екз./hа. Регистриран е в южната част на защитената 
зона. Предложена е промяна в стандартния формуляр - Размерът и плътността на 
популацията на вида от (В) 15% >= p > 2%.  на (C) 2% >= p > 0%. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

– 1149. Малък (обикновен) щипок (Cobitis elongatoides = Cobitis taenia). Обитава в 
крайбрежната зона на р. Дунав, среща се и в стоящи води, и канали на територията на 
Защитената зона, но е представен в тези водни тела с фрагментирана популация с 
много ниска численост.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
Според актуалните данни (Ап. Апостолу), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Благоприятно състояние. Масов вид в зоната. Среща се навсякъде в по-бавните 
участъци от реката с численост 1898 екз./hа. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

– 2484 Украинска минога (Eudontomyzon mariae) През последните 20 години видът е 
установен еднократно в района на гр. Тутракан.  
В стандартния формуляр на защитената зона видът е отбелязан като много рядък (V). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (D) незначителна популация. 
Според актуалните данни (Т. Стефанов), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. Не е установен по време на теренните 
проучвания в района. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

– 1124 Белопера кротушка (Gobio albipinnatus) - Среща се в река Дунав и долните 
течения на част от притоците.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
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Според актуалните данни (Т. Стефанов), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. Не е установен по време на теренните 
проучвания в района. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

– 2555 Високотел бибан (Gymnocephalus baloni). 
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
Според актуалните данни (Й. Куцаров), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. Поради невъзможността да се 
регистрира видът в рамките на картирането категоризацията в стандартния формуляр 
се променя от R (рядък) на P (налична популация). 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 

– 1157 Ивичест бибан (Gymnocephalus scraetzer) Среща се в постоянни големи реки. 
Обитава дълбоките участъци на реките с пясъчно - чакълесто дъно.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
Според актуалните данни (Й. Куцаров), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. Поради невъзможността да се 
регистрира видът в рамките на картирането категоризацията в стандартния формуляр 
се променя от С (типичен) на P (налична популация). 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 

– 1145. Виюн (Misgurnus fossilis). Обитава постоянни реки и постоянни сладководни 
езера и блата. Обитава стоящи и бавнотечащи води, с пясъчно или тинесто дъно.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
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отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
Според актуалните данни (М. Василев), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. Категоризацията в стандартния 
формуляр се променя от С (типичен) на P (налична популация), Размерът и плътността 
на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната от 
(В) 15% >= p > 2% на (C) 2% >= p > 0% и Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване от (А) отлично 
опазване на (В) добро опазване. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

– 2522 Сабица (Pelecus cultratus). Обитава долното течение на големи реки, големи езера 
и естуарни води. 
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на популацията 
на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 
2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 
значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване 
(добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване 
и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно възстановяване).  
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (В) добра 
стойност. 
Според актуалните данни (Ст. Михов), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. Видът не е установен по време на 
теренните изследвания. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

– 1134. Европейска горчивка (Rhodeus  amarus). Обитава в крайбрежната зона на р. Дунав 
и в постоянните водни тела на територията на защитената зона, където условията 
напълно кореспондират с хабитатните изисквания на вида.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
Според актуалните данни (Ст. Михов), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Популацията на вида в границите на зоната е в благоприятно състояние. Среща се 
навсякъде в по-бавните участъци от реката с численост 509 екз./ха. 
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Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 
– 1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata). Обитава средните и горните течения на 

постоянни реки с пясъчно-чакълесто дъно и бързо течение.  
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (D) незначителна популация. 
Според актуалните данни (Й. Куцаров), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. Среща се само в по-бързите участъци от 
реката с численост 80 екз./hа. На база на събраните данни е предложена следната 
промяна на стандартния формуляр – видът е типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 1160 Малка вретенарка (Zingel streber). В стандартният формуляр е отчетено, че 

липсват цифрови данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките 
на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява 
на (А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност.  
Според актуалните данни (Ап. Апостолу), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. На база на събраните данни е 
предложена следната промяна на стандартния формуляр - Категоризацията в 
стандартния формуляр се променя от рядък (R) на P (налична популация), Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната от (В) 15% >= p > 2% на (C) 2% >= p > 0% и Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване от (А) отлично опазване на (В) добро опазване. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 1159 Голяма вретенарка (Zingel zingel) - Среща се само в постоянни големи реки.  

В стандартният формуляр е отчетено, че липсват цифрови данни за популацията и 
видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= p 
> 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в 
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отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) отлична 
стойност. 
Според актуалните данни (Ап. Апостолу), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. На база на събраните данни е 
предложена следната промяна на стандартния формуляр - Категоризацията в 
стандартния формуляр се променя от типичен (С) на P (налична популация) и Размерът 
и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната от (В) 15% >= p > 2% на (C) 2% >= p > 0%. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
 Безгръбначни  включени в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 

Данни за природозащитния статус на видовете безгръбначни предмет на опазване в 
зоната са изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-11 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/43/

ЕИО 
IUCN Red 
List (2014) 

Бисерна мида  (Unio crassus) Прил. 2, 3 - +(II, IV) + (З) 
Еднорог болбелазмус (Bolbelasmus unicornis) Прил.2 - - - 
Бръмбар рогач (Lucanus cervus) Прил. 2, 3 +(III) +(II) - 
Буков сечко (Morimus funereus) Прил. 2 - +(II) + (У) 
Алпийска розалия (Rosalia alpina) Прил. 2,3 +(II) +(II,IV) + (У) 
Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) Прил. 2,3 - +(II,IV) +  (З) 
    Легенда:      + Включен                     У ( "уязвим" вид ) 

         - Невключен                  З ( "застрашен"  вид ) 
 
– 1032 Бисерна (Овална речна) мида (Unio crassus). Обитава реките и потоците в зоната с 

чисти течащи води богати на кислород с корита покрити с дребен чакъл или пясък. 
Този вид е много чувствителен към еутрофикацията. 
В Стандартния формуляр видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро 
опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване).  Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява 
на (В) добра стойност. 
Според актуалните данни (проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове”,  М. Тодоров), поместени на сайта на 
Натура 2000 (http://natura2000.moew.government.bg/), на база на проведените последни 
изследвания на защитените зони, площта на ефективно заетите местообитания от вида, 
в които той е намерен през периода на изследването възлиза на 10,80 ha., - селата 
Гложене и Хърлец. Общата площ на потенциалните местообитания е 46,50 ha. и 
обхващат цялото протежение на реката в защитената зона. 
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Общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание (според 
изследването) за зоната: Неблагоприятно - незадоволително състояние. 

– Районът на ИП не е местообитание на вида.  
 
– 4011 Еднорог болбелазмус (Bolbelasmus unicornis). Рядък вид, чиито популациите 

навсякъде в ареала са в процес на съкращаване и фрагментация. Разпространението му 
е свързано преди всичко с наличието на стари широколистни гори с наличие на гниеща 
дървесина.  
В Стандартния формуляр видът е отбелязан като много рядък (V). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (C) 2% >= p > 0; Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на 
(В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 
състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но 
на границата на района на разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (В) добра стойност.  
Според актуалните данни (Б. Георгиев и Р. Бекчиев), 
(http://natura2000.moew.government.bg/), общата оценка по всички критерии на БПС на 
типа природно местообитание за зоната е: Неблагоприятно - незадоволително 
състояние. По време на теренното изследване не са установени подходящи за 
развитието на вида местообитания. Общата площ на потенциалните местообитания в 
зоната не надхвърля 21.61 хектара. Те са крайно фрагментирани и в процес на 
напреднала деградация, тъй като са заобиколени от земеделски земи и други  
антропогенно повлияни територии. Липсват стари дървета. Съвременните условия в 
района са изцяло променени от времето, когато е открит в района на Оряхово (Ковачев 
1905). В резултат на изследването е направено предложение видът да се изключи от 
стандартния формуляр на защитената зона. 
Районът на ИП не е местообитание на вида.  

 
– 1083 Бръмбър рогач (Lucanus cervus). Жизненият цикъл на вида е свързан със стари 

дъбови гори. Женската снася яйцата си в стари дъбови пънове. Ларвите се хранят с 
полуизгнила дървесина.  
В стандартния формуляр на защитената зона видът е отбелязан като рядък (R). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (D) незначителна популация. 
Според актуалните данни (Б. Георгиев и Р. Бекчиев), 
(http://natura2000.moew.government.bg/), по време на теренното изследване не са 
установени достатъчно подходящи като качество и количество широколистни 
местообитания. Те са силно фрагментирани, заобиколени от земеделски земи и 
антропогенни територии и в процес на деградация. Присъствието на стари дървета в 
тези хабитати е недостатъчно, а количеството гниеща дървесина е твърде оскъдно. 
Общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание (според 
изследването) за зоната: Неблагоприятно - незадоволително състояние. Предложена е 
промяна в стандартния формуляр - от рядък (R) на наличен (Р). 
Районът на ИП не е местообитание на вида.  
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– 1089 Буков сечко (Morimus asper funereus) -  Обитава мезофитни широколистни и 
смесени гори от 20 до 1600 м н.в. Ларвата се развива в мъртва дървесина на 
широколистни дървета – главно бук. 
В стандартния формуляр на защитената зона видът е отбелязан като рядък (R). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (D) незначителна популация. 
Според актуалните данни (Б. Георгиев и Р. Бекчиев), 
(http://natura2000.moew.government.bg/), по време на теренното изследване не са 
установени подходящи местообитания за вида. Широколистите гори в зоната са от 
островен тип. Те са крайно фрагментирани и в процес на напреднала деградация, тъй 
като са заобиколени от земеделски земи и други антропогенно повлияни територии. 
Възрастта на дървостоя е ниска. Отсъстват стари дървета, което обуславя и липсва на 
съответната гниеща дървесина необходима за развитие на ларвите. Общата оценка по 
всички критерии на БПС на типа природно местообитание (според изследването) за 
зоната: Неблагоприятно - незадоволително състояние. Предложена е промяна в 
стандартния формуляр - от рядък (R) на наличен (Р). 
Районът на ИП не е местообитание на вида.  

 
– 1087. Алпийска розалия (Rosalia alpine). Рядък вид, обитаващ стари букови масиви с 

надморска височина 500 – 1000 м. Ларвата е изключително свързана с тези гори.  
Видът се среща най-често в планинските букови гори, в които короните на дърветата са 
сравнително отворени и позволяват преминаването на слънчева светлина. 
Присъствието му е показателен знак, че гората е опазена в добро състояние, тъй като 
този вид може да оцелее само в територии с възрастни, мъртви и умиращи дървета. 
В стандартния формуляр на защитената зона видът е отбелязан като рядък (R). 
Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (D) незначителна популация. 
Според актуалните данни (Б. Георгиев и Р. Бекчиев), 
(http://natura2000.moew.government.bg/), по време на теренното изследване не са 
установени подходящи за развитието на вида местообитания. По-голямата част от 
широколистните листопадни гори в зоната представляват крайречни заливни гори, 
които изключват пригодни хабитати за вида. Основната причина, поради която 
защитената зона е неподходяща за обитание на Rosalia alpina е липсата на каквато и да 
е трофична база за ларвите. Отсъства както, предпочитаното хранително растение на 
ларвите - обикновения бук, така и други потенциални растения - гостоприемници. В 
резултат на изследването е направено предложение видът да се изключи от 
стандартния формуляр на защитената зона. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. Липсват стари букови гори. Няма 
условия за развитие на ларвите на този вид.   

 
– 4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) - предпочита твърд субстрат - 

каменисто дъно, по-рядко дребен чакъл, води с високо съдържание на кислород (5.5-9.5 
mg/l), по-ниска скорост на течението (0.29-1.01 m/s), температура на водата 9-22оС и 
рН 7.5-8.3 (Angelov 2000). Видът е чувствителен към замърсяване. 
В Стандартния формуляр видът е отбелязан като много рядък (V). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на 
(А) отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
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съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
Според актуалните данни (М. Тодоров), (http://natura2000.moew.government.bg/), за 
периода 2011-2012 г. няма установени геореферирани находища. ПС на вида е 
неблагоприятно-незадоволително. Въпреки че видът не е установен при теренните 
изследвания, потенциалните местообитания в зоната възлизат на 44,88 ha и обхващат 
цялото протежение на реката в нея, без един къс участък в с. Хърлец. Общата оценка 
по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
 
IV.5.2.4 Видове, предмет на опазване в BG0000508 ,,Река Скът” и включени в 
Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО.  
 
 Бозайници  включени в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 

Данни за природозащитния статус на видовете риби предмет на опазване в зоната са 
изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-12 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/
43/ЕИО 

IUCN Red 
List (2014) 

Видра ( Lutra lutra ) Прил. 2,3 + (II) +(II, IV) + (ПЗ) 
Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 
newtoni ) Прил. 2,3 + (II) +(II, IV) + (ПЗ) 

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii,) Прил. 2,3 + (II) +(II, IV) + (У) 
        Легенда:  +  Включен                     ПЗ  ( "потенциално застрашен" вид ) 
                                                                   У     ( "уязвим"  вид ) 

        - Невключен                    СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 

– 1355 Видра (Lutra lutra , Linnaeus, 1758). Местообитанията на вида са свързани с 
разнообразни водни басейни. Предпочита водоеми, обрасли с гъста крайбрежна 
растителност или с труднодостъпни скалисти брегове. Активна е през нощта, но на 
труднодостъпни за човека места – и през деня. Храни се с риба, водни полевки, птици, 
жаби, раци.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че защитената зона се обитава 
от 0 – 1 индивида. Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. 
Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и 
възможности за възстановяване се оценява на (С) средно или слабо опазване; Степента 
на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на 
(C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на 
стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима стойност. 
Според актуалните данни (И. Петров), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. Дължината на речните участъци, 
подходящи за обитаване от видрата е 56,84 km, а площта на бреговете им e 260,57 ha.  
Променена е оценката по критерий Размер и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната от (С) 2% >= p > 0% на (D) 
незначителна популация поради твърде ниската численост на видрата в тази зона. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
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– 2609. Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni, Linnnaeus, 1766). В България 

видът е разпространен в Добруджа, средната и източната част на Дунавската равнина 
на запад до река Огоста. Среща се и в изолирани находища южно от Стара планина 
(„Бозайниците в България”). Степен вид. Среща се в Добруджа, средната и източната 
част на Дунавската равнина на запад до река Огоста (Градев , 2003). Заселва аграрни 
райони в низините и равнините с преобладаване на многогодишни тревисти култури 
върху тежки почви, като числеността му в селскостопанските площи е по-висока, в 
сравнение с "дивите" тревисти. 
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като Много рядък (V). Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на 
страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на 
хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на 
(В) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично деградирало 
състояние и лесно възстановяване).  Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (С) значима стойност. 
Според актуалните данни (Й. Кошев), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. При проведеното теренно проучване 
видът не е установен в границите на защитената зона, въпреки че има потенциални 
местообитания и е в близост с най-западното регистрирано находище на вида. Затова 
неговото присъствие в зоната не може да бъде изключено. Около защитената зона има 
множество потенциални местообитания за вида, и те могат да служат като бикоридори 
за неговото разселване.  
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 1316. Дългопръст нощник (Myotis capaccinii, Bonaparte, 1837). Обитава Карстови 

райни, често – близо до гора в гористи ландшафти. Изключително пещерен вид – през 
цялата година обитава пещери и подземни галерии. В повечето случаи летните 
убежища са малки, сухи и проветриви пещери. Зимни убежища са големи водни 
пещери с висока влажност и температура от 2 до 6 градуса. Извършва сравнително 
дълги миграции между летните и зимните си убежища. Ловува нощем край реки, 
главно с насекоми, уловени над водната повърхност. 
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (D) незначителна популация. 
Според актуалните данни (Б. Петров, Г. Терзийски), 
(http://natura2000.moew.government.bg/), общата оценка по всички критерии на БПС на 
типа природно местообитание за зоната е: Не са налице достатъчно данни за по-точна 
оценка на състоянието на вида в зоната и неговия статус се нуждае от по-целенасочени 
проучвания. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
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 Херпетофауна  включена в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 

Земноводни. 

Данни за природозащитния статус на видовете земноводни предмет на опазване в 
зоната са изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-13 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/43/

ЕИО 
IUCN Red 
List (2014) 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) Прил. 2,3 + (II) +(II,IV) + (СЗ) 
Добруджански тритон ( Triturus  dobrogicus ) Прил. 2,3 + (II) +(II) + (ПЗ) 
        Легенда:   +  Включен                     ПЗ  ( "потенциално застрашен" вид ) 

         - Невключен                   СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 
 
– 1188. Червенокоремна бумка (Bombina bombina). Обитава слабо проточни дерета, 

канавки и др. Яйцата си хвърля поединично или на малки групи върху подводни 
предмети. Храни се с насекоми, техните ларви и ракообразни.  
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват цифрови данни за популацията и 
видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 
0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) отлично опазване (елементи в 
отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); 
Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен за вида се 
оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 
разпространение;. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява 
на (А) отлична стойност. 
Според актуалните данни (Н. Цанков), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 1993 Дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus). Среща се само покрай р. Дунав. 

Обитава стоящи водоеми, реки и канали с бавно течение, и техните околности. 
Разпространен е в блатисти местности, устия на притоците на Дунав и по островите в 
реката. 
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но 
на границата на района на разпространение;. Цялостната оценка на стойността на 
обекта за опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
Според актуалните данни (Б. Наумов), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. В зоната няма намерени екземпляри.  
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
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Влечуги. 

Данни за природозащитния статус на видовете влечуги предмет на опазване в зоната 
са изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-14 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/43/

ЕИО 
IUCN Red 
List (2014) 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) Прил. 2,3 + (II) +(II,IV) + (ПЗ) 
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). Прил. 2,3 + (II) +(II,IV) + (ПЗ) 
Пъстър смок (Elaphe sauromates) Прил. 2,3 - - - 
     Легенда:     +  Включен                     ПЗ  ( "потенциално застрашен" вид ) 
                         - Невключен                    СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 

 
– Пъстър смок (Elaphe sauromates) - Предимно места с редки гори и храсти или със 

степен вид растителност, където предпочита валози, долове и др. Навлиза и в 
покрайнините на блата в търсене на гнезда на птици.  
В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (D) незначителна популация. 
Според актуалните данни (Н. Цанков), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - лошо състояние. В зоната няма намерени екземпляри. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

– 1220. Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). В повечето области от ареала 
си, Европейската блатна костенурка може да бъде открита в разнородни бавнотечащи 
води или блатисти местности, някои от които напълно могат да пресъхнат по време на 
лятото. Типични примери са дренажни канали, рибарници, блата, езерца, реки и малки 
потоци, бракичните води на естуарите, крайбрежни водни площи. Характерно за 
местообитанията е наличието на богата водна растителност. Новоизлюпените малки 
предпочитат плитки води с не повече от половин метър дълбочина.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (В) добра стойност. 
Според актуалните данни (Н. Цанков), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Благоприятно. 
Районът на ИП не е местообитание на вида.  

– 1217 Шипоопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni) - Видът е широко 
разпространен в страната, но на много места ареалът му е силно фрагментиран и 
популациите са с ниска численост вследствие на загуба на местообитания и събиране 
от хората. Обитава широколистни гори, храсталаци, пасища и др.  
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В стандартният формуляр е отчетено, че липсват всякакви цифрови данни за 
популацията и видът е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 
Според актуалните данни (Н. Цанков), (http://natura2000.moew.government.bg/), общата 
оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната е: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. В зоната няма намерени екземпляри. 
Предложена е промяна в стандартния формуляр - Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
променя на (D) незначителна популация. Промяната се дължи на по-детайлните 
изследвания проведени в рамките на проекта. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 
 Ихтиофауна  включена в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 

Данни за природозащитния статус на видовете риби предмет на опазване в зоната са 
изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-15 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/43

/ЕИО 
IUCN Red 
List (2014) 

Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) Прил.2 +(III) +(II) +(ПЗ) 
Обикновен щипок (Cobitis taenia) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus ) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
Балканска кротушка (Gobio uranoscopus) Прил. 2 +(III) +(II) + (СЗ) 
        Легенда:   +  Включен                    ПЗ   ( "потенциално застрашен" вид ) 

         - Невключен                   У     ( "уязвим"  вид ) 
                                                 СЗ   ( "слабозасегнат" вид ) 

 
– 1138 Черна мряна (Barbus meridionalis) - Стаден вид, който обитава горните и средните 

течения на реките по склоновете на Стара Планина и Предбалкана. 
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро 
опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване).  Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената 
степен за вида се оценява на (В) не изолирана популация, но на границата на района на 
разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява 
на (В) добра стойност. 
Според актуалните данни (М. Василев), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Благоприятно състояние. Предложени са следните промени в стандартния формуляр: 
Категория „обилие“ Сat. се променя от рядък (R) на типичен (С). 
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Категория „Опазване“ Con. се променя и получава стойност (А) отлично опазване 
(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване). 
Категория „Цялостна оценка“ Glo. се променя и получава стойност (А) отлична 
стойност. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 

– 1149. Малък (обикновен) щипок (Cobitis elongatoides = Cobitis taenia). Обитава в 
крайбрежната зона на р. Дунав, среща се и в стоящи води, и канали на територията на 
Защитената зона, но е представен в тези водни тела с фрагментирана популация с 
много ниска численост.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
Според актуалните данни (Ап. Апостолу), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Благоприятно състояние.  
Районът на ИП не е местообитание на вида. 
 

– 1122 Балканска кротушка (Gobio uranoscopus) - Среща се в реките притоци на река 
Дунав. Приспособена е към живот в по - горните течения на реките.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (С) средно 
или слабо опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (А) (почти) изолирана популация; 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (С) значима 
стойност. 
Според актуалните данни (Т. Стефанов), (http://natura2000.moew.government.bg/), 
общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание за зоната 
е: Неблагоприятно - незадоволително състояние. Видът не е констатиран при полевите 
посещения. Въпреки това, съществува вероятност да се среща в зоната, но при всички 
положения е много рядък. Поради тази причина е променена категорията от R (рядък) 
на V (много рядък). В стария стандартен формуляр за размер на популацията е 
отбелязано C, което не отговаря на съвременното състояние и е коригирано на D 
(незначителна популация).  
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
– 1134. Европейска горчивка (Rhodeus  amarus). Обитава в крайбрежната зона на р. Дунав 

и в постоянните водни тела на територията на защитената зона, където условията 
напълно кореспондират с хабитатните изисквания на вида.  
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В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като типичен (С). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (В) 15% >= p > 2%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност; 
Районът на ИП не е местообитание на вида. 

 
 Безгръбначни  включени в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 

Данни за природозащитния статус на видовете безгръбначни предмет на опазване в 
зоната са изнесени в следващата таблица.  

Таблица № 4.5.2-16 
Вид ЗБР 

(Прил.2,3) 
Бернска 

конвенция 
Дир.92/43/

ЕИО 
IUCN Red 
List (2014) 

Бисерна мида  (Unio crassus) Прил. 2, 3 - +(II, IV) + (З) 
Бръмбар рогач (Lucanus cervus) Прил. 2, 3 +(III) +(II) - 
Алпийска розалия (Rosalia alpina) Прил. 2,3 +(II) +(II,IV) + (У) 
    Легенда:      + Включен                     У ( "уязвим" вид ) 

         - Невключен                  З ( "застрашен"  вид ) 
 
– 1032 Бисерна (Овална речна) мида (Unio crassus) - Обитава реките и потоците в зоната 

с чисти течащи води богати на кислород с корита покрити с дребен чакъл или пясък. 
Този вид е много чувствителен към еутрофикацията. 
В Стандартния формуляр видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (А) 
отлично опазване (елементи в отлично състояние, независимо от оценката на 
възможностите за възстановяване); Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в 
широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за 
опазването се оценява на (А) отлична стойност. 

– Според актуалните данни (М. Тодоров), (http://natura2000.moew.government.bg/), на 
база на проведените последни изследвания на защитените зони, площта на ефективно 
заетите местообитания от вида, в които той е намерен през периода на изследването 
възлиза на 29,59 ha. Общата площ на потенциалните местообитания е 99,90 ха.  

– Общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание: 
Неблагоприятно - незадоволително състояние. 

– Районът на ИП не е местообитание на вида.  
– 1083 Бръмбър рогач (Lucanus cervus). Жизненият цикъл на вида е свързан със стари 

дъбови гори. Женската снася яйцата си в стари дъбови пънове. Ларвите се хранят с 
полуизгнила дървесина.  
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
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оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (С) средно 
или слабо опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват 
на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (С) значима стойност. 
Според актуалните данни (Б. Георгиев и Р. Бекчиев), 
(http://natura2000.moew.government.bg/), по време на теренното изследване не са 
установени достатъчно подходящи като качество и количество широколистни 
местообитания. Те са силно фрагментирани, заобиколени от земеделски земи и 
антропогенни територии и в процес на деградация. Присъствието на стари дървета в 
тези хабитати е недостатъчно, а количеството гниеща дървесина е твърде оскъдно. 
Общата оценка по всички критерии на БПС на типа природно местообитание (според 
изследването) за зоната: Неблагоприятно - незадоволително състояние. Предложена е 
промяна в стандартния формуляр, която се базира на нови данни получени в резултат 
на теренни изследвания, актуализирана оценката за ПС и нов модел за разпространение 
на вида. Новата информация е основа за по-достоверна оценка на  потенциалните 
местообитания на вида и съществуващите в тях заплахи. Според данните, делът на 
националната популация на вида в зоната клони към „0”. Това е достатъчно основание 
размера на популацията, която се среща в защитената зона, съотнесена към 
националната популация на вида да бъде променена на (D) незначителна популация. 
Районът на ИП не е местообитание на вида.  

– 1087. Алпийска розалия (Rosalia alpine). Рядък вид, обитаващ стари букови масиви с 
надморска височина 500 – 1000 м. Ларвата е изключително свързана с тези гори.  
Видът се среща най-често в планинските букови гори, в които короните на дърветата са 
сравнително отворени и позволяват преминаването на слънчева светлина. 
Присъствието му е показателен знак, че гората е опазена в добро състояние, тъй като 
този вид може да оцелее само в територии с възрастни, мъртви и умиращи дървета. 
В стандартния формуляр на защитената зона е отчетено, че липсват всякакви цифрови 
данни за популацията и видът е отбелязан като рядък (R). Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната се 
оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (С) средно 
или слабо опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват 
на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (С) значима стойност. 
Според актуалните данни (Б. Георгиев и Р. Бекчиев), 
(http://natura2000.moew.government.bg/), по време на теренното изследване не са 
установени подходящи за развитието на вида местообитания. По-голямата част от 
широколистните листопадни гори в зоната представляват крайречни заливни гори, 
които изключват пригодни хабитати за вида. Основната причина, поради която 
защитената зона е неподходяща за обитание на Rosalia alpina е липсата на каквато и да 
е трофична база за ларвите. Отсъства както, предпочитаното хранително растение на 
ларвите - обикновения бук, така и други потенциални растения - гостоприемници. В 
резултат на изследването е направено предложение видът да се изключи от 
стандартния формуляр на защитената зона. 
Районът на ИП не е местообитание на вида. Няма условия за развитие на ларвите на 
този вид.   
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V. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ 
ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ. 

 
За оценка на степента на въздействие на елементите на ИП върху местообитанията и 

видовете предмет на опазване в ЗЗ BG0002009 „Златията”, ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 „Река Огоста” и ЗЗ BG0000508 „Река Скът” е използвана 10-
степенна скала на оценка, която позволява да се отчетат различните параметри на 
значимостта на едно въздействие, спрямо стандартните показатели за оценка на степента 
на въздействие. Степените на използваната скала на оценка са представени по – долу в 
Таблица № 5.1  и Таблица № 5.2.   

Таблица №  5.1. 
Матрица за оценка степента на въздействие 

Степен К р и т е р и и 
0 Дейността не оказва въздействие. 
1 Дейността има незначително до много слабо отрицателно въздействие.  

2 
Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия. Тук могат да се отнесат и 
въздействията с изцяло обратим характер непосредствено след преустановяването им (напр. 
запрашаване по време на изкопните работи при строителството).  

3 

Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия. Тук могат да се отнесат и 
обратимите въздействие в по – дългосрочен план след преустановяването им (напр. инцидентно 
освобождаване на опаковки с РАО в околната среда при транспортни произшествия и инциденти 
при погребването, радиационно замърсяване в резултат на инцидентни временни течове в 
системата за контрол на инфилтрацията и системата за дълбоки дренажи).  

4 
Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия.  Тук могат да се отнесат и 
средносрочните въздействия с период между 1 и 2 г., които при прилагане на стандартни 
превантивни мерки са в приемливи граници. Въздействията са до голяма степен обратими и без 
прилагане на специални възстановителни мероприятия.  

5 
Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия. Тук могат да се отнесат и 
дългосрочните въздействия с период над 2 г., които при прилагане на допълнително препоръчани 
превантивни и смекчаващи мерки са в приемливи граници.  Въздействията са частично обратими 
без прилагане на специални възстановителни мероприятия.  

6 
Дейността може да предизвика синергични въздействия. Тук могат да се отнесат и дългосрочните 
въздействия с период над 2 г., които при прилагане на допълнително препоръчани ограничителни 
мерки са допустими.  Въздействията, без специални възстановителни мероприятия  са слабо 
обратими.   

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

8 
Дейността може да предизвиква значителни, вторични, кумулативни, синергични отрицателни 
въздействия. Въздействието може да бъде премахнато в по-голямата си степен чрез 
смекчаващи/компенсиращи мерки. 

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

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

 
 
 

При прилагането на изнесената по – горе матрица могат да бъдат диференцирани 5 
прага на въздействие: 
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Таблица № 5.2. 
Степен Критерии 

0 Дейността не оказва въздействие. 

От 1 до 3 Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен 
спазване на най-добрите практики при строителството и експлоатацията; 

От 4 до 6 Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фактори и 
да се препоръчат мерки за намаляване, ограничаване или премахване; 

От 7 до 9 Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на алтернативи или 
прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки. 

10 
Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно въздействие, което не 
може да бъде премахнато или сведено до допустимо чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. При 
тази степен на въздействие се прилага нулевата алтернатива.  

 
 
 
V.1 Анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху видовете 
птици предмет на опзване в ЗЗ BG0002009 „Златията” по Директива 2009/147/ЕО.  

 
Обобщеното въздействие върху птиците, включени в предмета на опазване на ЗЗ 

,,Златията” с код BG0002009, съгласно матрицата за оценка на степента на въздействие, 
представена в Таблица № 5.1, е както следва: 

Таблица № 5.3. 
Вид птица Оценка за степента на въздействие 

Българско име                   Латинско име Степен Начин на въздействие 

Малка белочела 
гъска Anser erythropus 0 

Липсва въздействие. 
Храненето и размножаването на вида са свързани 
най-вече със значителни по големината си 
водоеми, а храненето през есенно-зимния период 
– и с открити тревни територии и най-вече с 
агроландшафти, засети с есенни зърнени култури, 
но не и с горски местообитания. Двойки на вида 
не се размножават в страната. 

Малък воден бик Ixobrychus minutus 0 
Липсва въздействие. 

Храненето и размножаването на вида са свързани 
с водоеми, в т. ч. и такива със значителна 
големина (площ), но не и с горски местообитания. 

Белоопашат 
мишелов Buteo rufinus 0 

На практика  липсва въздействие. 
Наличието на дървесна растителност, вкл. и на 
едроразмерна, предполага ползване на последната 
за кацане (за почивка или и нощуване) на 
индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, а евентуално и за 
гнездене, но с малка степен на вероятност, поради 
близостта до района на АЕЦ и до части от 
шосейната мрежа. Освен това на запад и изток до 
площадката остават достатъчни по големина 
площи от залесената територия, както и гористи 
територии и в други части на района.  
Поради залесеността й, площта на ИП не 
представлява част от хранителната база 
(територии) на вида в района. 

Бял щъркел Ciconia ciconia 0 Липсва въздействие. 
Горските територии, заети от гъсти насаждения не 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

 

162

са нито гнездови, нито хранителни местообитания 
за двойки и индивиди на вида. Двойките на вида 
гнездят на практика изключително в населени 
места и други антропогенно засегнати чрез 
застрояване територии. 

Вечерна 
ветрушка Falco vespertinus 0 

На практика липсва въздействие. 
Наличието на дървесна растителност, вкл. и на 
едроразмерна, предполага ползване на последната 
за кацане (за почивка или и нощуване) на 
индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, но присъствие на 
индивиди в близост не е регистрирано. Голяма 
част от двойките в страната се размножават в 
населени места и др. застроени територии. 
Поради залесеността й, площта на ИП не 
представлява част и от хранителната база на вида 
в района (индивидите ловуват основно в открити 
територии, понякога и над водоеми, но не и сред 
гори). 

Голям воден бик Botaurus stellaris 0 
Липсва въздействие. 

Размножаването и храненето на вида са свързани 
изключително с водоеми, но не и с гори. 

Горска чучулига Lullula arborea 0 

Практическа липса на въздействие. 
Възможни са само кацания на индивиди по 
дървенистата растителност, но само в 
периферията на залесената територия. В района на 
ИП индивиди, вкл. и на малки до неголеми ята, са 
регистрирани през периодите на сезонни 
миграции на този вид – м. март и дори още през 
февруари – в открити територии, в т. ч. и в 
населени места. 
Поради залесеността й, площта на ИП не 
представлява част от хранителната база 
(територии) на вида в района, а още по-малко от 
гнездовата му база. Индивидите и двойките на 
вида се хранят и гнездят в открити територии. 

Градинска 
овесарка Emberiza hortulana 0 

Практическа липса на въздействие. 
Възможни са само кацания на индивиди по 
дървенистата растителност, но само в 
периферията на залесената територия. Опити за 
гнездене са малко вероятни. В близост до 
залесената площ индивиди и двойки на вида не са 
регистрирани, най-вероятно поради наличието там 
на няколко двойки на близкия и конкурентен вид 
овесарка – черноглава овесарка (Emberiza 
melanocephala), а също и на сивата (полската) 
овесарка (Emberiza calaндра), които 2 близки вида 
са и по-едроразмерни. 
Поради залесеността й, площта на ИП не 
представлява част от хранителната база 
(територии) на вида в района. 

Дебелоклюна 
чучулига 

Melanocorypha 
calandra 0 

Липса на въздействие. 
Поради залесеността й, площта на ИП не 
представлява част от хранителната база 
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(територии) на вида в района, а още по-малко от 
гнездовата му база. Индивидите на този вид се 
хранят и гнездят в обширни открити територии. В 
близост до залесената площ индивиди не са 
регистрирани. 

Дропла Otis tarda 0 

Липсва въздействие. 
Залесеността и прави площта на ИП неподходяща 
за обитаване от индивиди на вида, характерните 
местообитания на който са обширните открити 
територии. 
Освен това липсват сведения за срещането на 
индивиди или ята на вида в тази част на страната 
през последните няколко десетилетия, с 
изключение на последните две непотвърдени 
наблюдения на гнездещи птици в страната от 
средата на 90-те години на XX в. – край с. 
Златията и край с. Безводица, Добричко. След 
1990 г. присъствие на индивиди на вида е 
наблюдавано само през зимата. 

Земеродно 
рибарче Alcedo atthis 0 

Липсва въздействие. 
Храненето и размножаването на вида са свързани 
с водоеми, в т. ч. и такива със значителна 
големина (площ), но не и с горски местообитания. 

Козодой Caprimulgus 
europaeus 0-1 

Вероятност от слабо въздействие. 
Залесената площ е подходяща за обитаване за 
индивиди на вида, вкл. и за гнездене. Присъствие 
на индивиди не бе регистрирано, но такова е 
възможно най-вече по време на сезонни миграции. 
След реализацията на обекта в района ще останат 
достатъчни по площ широколистни горски 
територии, подходящи за обитаване от индивиди 
на вида. 

Късопръст 
ястреб Accipiter brevipes 0-1 

Съществува малка вероятност за слабо 
въздействие. 

Наличието на дървесна растителност, вкл. и на 
едроразмерна, предполага ползване на последната 
за кацане (за почивка или и нощуване) на 
индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, а евентуално и за 
гнездене, но с малка степен на вероятност, поради 
близостта до района на АЕЦ и до части от 
шосейната мрежа. Освен това на запад и изток до 
площадката остават достатъчни по големина 
площи от залесената територия, както и гористи 
територии и в други части на района. В тази част 
на страната двойки на вида гнездят в 
лентовидни гори около големи реки. Поради 
залесеността й, площта на ИП не представлява 
част от хранителната база (територии) на вида в 
района. В близост присъствие на индивиди не е 
регистрирано, но такова не следва напълно да 
бъде изключвано. 

Късопръста 
чучулига 

Calandrella 
brachydactyla 0 Практическа липса на въздействие. 

Поради залесеността й, площта на ИП не 
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представлява част от хранителната база 
(територии) на вида в района, а още по-малко от 
гнездовата му база. Индивидите на този вид се 
хранят и гнездят в обширни открити територии. В 
близост до залесената площ индивиди не са 
регистрирани. 

Ливаден блатар Circus pygargus 0 

Липсва въздействие. 
Възможни са инцидентни кацания на индивиди по 
дървениста растителност в периферията на 
залесената площ. Индивидите и дойките на вида 
ловуват и гнездят изключително в обширни по 
площ открити тревни територии, а също и във 
влажни зони. В тази част на страната индивиди са 
регистрирани и през размножителния период 
(пролетта и лятото), но не и в района на обекта, 
където индивиди са регистрирани и съобщавани 
само през есента и зимата. 

Ловен сокол Falco cherrug 0 

Липсва въздействие. 
Индивиди на вида не са регистрирани в района на 
ИП, като последните не ловуват в гори. В 
страната двойките на вида предпочитат да гнездят 
по непристъпни скални масиви, но в планини 
(най-вече в Западна Стара планина). 

Малка бяла 
чапла Egretta garzetta 0 

Липсва въздействие. 
Размножаването и храненето на вида са свързани 
почти изключително с водоеми (рядко индивиди 
са наблюдавани да ловуват и почиват в открити 
територии, но не и сред гори). 

Малък креслив 
орел Aquila pomarina 0 

На практика липсва въздействие. 
Наличието на дървесна растителност, вкл. и на 
едроразмерна, предполага ползване на последната 
за кацане (за почивка или и нощуване) на 
индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, а евентуално и за 
гнездене, но с малка степен на вероятност, поради 
близостта до района на АЕЦ и до части от 
шосейната мрежа. Освен това на запад и изток до 
площадката остават достатъчни по големина 
площи от залесената територия, както и гористи 
територии и в други части на района. В близост до 
площта на ИП индивиди не са регистрирани. 
Поради залесеността й, площта на ИП не 
представлява част от хранителната база 
(територии) на вида в района. 

Малък сокол Falco columbarius 0-1 

Липсва въздействие. 
В района и в страната индивиди на вида само 
зимуват. Поради наличието в залесената площ 
през есенно-зимния период на дребни пойни 
птици (почиващи и нощуващи), прелитащи за 
хранене в съседни или и в отдалечени открити 
тревни площи, последната може да бъде 
разглеждана като част от хранителната база на 
вида, но незначителна такава. Дървесната 
растителност предлага за индивидите на вида и 
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места за почивка и нощуване. 

Орел змияр Circaetus gallicus 0 

На практика липсва въздействие. 
Наличието на дървесна растителност, вкл. и на 
едроразмерна, предполага ползване на последната 
за кацане (за почивка или и нощуване) на 
индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, а евентуално и за 
гнездене, но с малка степен на вероятност, поради 
близостта до района на АЕЦ и до части от 
шосейната мрежа. Освен това на запад и изток до 
площадката остават достатъчни по големина 
площи от залесената територия, както и гористи 
територии и в други части на района. В района на 
ИП присъствие на индивиди не е регистрирано, но 
видът е срещан в тази (северо-западната) част на 
страната. 
Поради залесеността й, площта на ИП не 
представлява част от хранителната база на вида в 
района. 

Осояд Pernis apivorus 0 

На практика липсва въздействие. 
Наличието на дървесна растителност, вкл. и на 
едроразмерна, предполага ползване на последната 
за кацане (за почивка или и нощуване) на 
индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, а евентуално и за 
гнездене, но с малка степен на вероятност, поради 
близостта до района на АЕЦ и до части от 
шосейната мрежа. Освен това на запад и изток до 
площадката остават достатъчни по големина 
площи от залесената територия, както и гористи 
територии и в други части на района. При 
наблюденията в района на ИП присъствие на 
индивиди не е регистрирано, нито такова е 
съобщавано, поради което отсядания за хранене и 
почивка при скитания и миграции са малко 
вероятни, като преминаването на високолетящи 
индивиди е възможно най-вече през периодите на 
сезонни миграции. 
Поради залесеността й, площта на ИП не 
представлява част от хранителната база на вида в 
района. 

Полска бъбрица Anthus campestris 0 

На практика ще липсва въздействие. 
Дървенистата растителност в периферията на 
залесената площ може да служи за кацания на 
индивиди (за почивка и нощуване), но през 
извънгнездовия период, поради отдалечеността на 
последната от ЗЗ. Индивидите и двойките на вида 
се хранят и гнездят в обширни открити тревни 
площи, но не и в гори. В близост индивиди не са 
регистрирани. 

Полски блатар Circus cyaneus 0 

Липсва въздействие. 
Възможни са инцидентни кацания на индивиди по 
дървениста растителност в периферията на 
залесената площ. Индивидите и дойките на вида 
ловуват и гнездят изключително в обширни по 
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площ открити тревни територии, а също и във 
влажни зони. Гнездене в района на ИП и в тази 
част на страната не е регистрирани, нито такова е 
съобщавано (при вида в страната гнездене – поне 
през последните няколко десетилетия – не е 
регистрирано). Присъствие на индивиди в района 
на ИП и в страната е налице най-вече през есенно-
зимния период. 

Ръждива чапла Ardea purpurea 0 

Липсва въздействие. 
Размножаването и храненето на вида са свързани 
почти изключително с водоеми (рядко индивиди 
са наблюдавани да ловуват и почиват в открити 
територии, но не и сред гори). 

Сив жерав Grus grus 0 
Липсва въздействие. 

Размножаването и храненето на вида са свързани 
с открити тревни площи (храненето в някои 
случаи е и във водоеми), но не и в гори. 

Сив кълвач Picus canus 0-1 

Възможно е слабо въздействие. 
Присъствие на индивиди не е регистрирано, като 
такова е възможно при хранителни миграции 
(скитания) най-вече през есенно-зимния период. 
Залесената територия с площадката на ИП в 
някаква степен може да се оцени като подходяща 
за хранително и дори за гнездово местообитание 
за индивиди и двойки на вида, поради гористия си 
характер (за разлика от близкия до него вид – 
зелен кълвач (Picus viridis), който предпочита 
проредени гори и полуоткрити територии с 
едроразмерна дървесна растителност в тях, сивият 
кълвач обитава горски местообитания, оформени 
от гъсти дървесни насаждения, каквото 
представлява и залесенатa територия, сред която е 
разположена и площадката на ИП). Индивиди и 
двойки на вида в тази част на страната са 
регистрирани най-често в гъсти гори по бреговете 
на р. Дунав и най-вероятно там са най-
подходящите за този вид гнездови и хранителни 
местообитания, докато условията в обхвата на 
залесената територия с площта на ИП като 
местообитание, възм. и поради отдалечеността си 
от тази река, се оказва недостатъчно атрактивна в 
това отношение. Освен това извън площадката на 
ИП остава голяма част от площта на залесената 
територията, която ще продължава да изпълнява 
функцията най-вече на евентуално хранително 
местообитание за индивиди на вида. 

Синявица Coracias garrulous 0 

Липсва въздействие. 
В залесената територия индивиди на вида не са 
регистрирани. Основната част от двойките в 
района на ИП и в тази част на страната гнездят в 
лентовидни гори край (по брегове на) реки и най-
вече по/до брегове и по острови на р. Дунав, което 
на практика изключва опити за гнездене в 
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залесената площ, въпреки наличието там и на 
едроразмерна дървесна растителност (представена 
е обаче, от малък брой индивиди), в хралупи на 
каквато двойките на вида гнездят. Поради 
залесеността си с гъста дървесна и храстова 
растителност площадката, както и цялата залесена 
площ, не може да се разглежда и като част от 
хранителната база на вида. 

Сирийски пъстър 
кълвач 

Dendrocopos 
syriacus 1 

Слабо отрицателно въздействие. 
В залесената територия присъствие на индивиди 
не е регистрирано, но такова не следва да бъде 
изключвано, особено през есенно-зимния период 
– при търсене на храна. Реализацията ще засегне 
част, но незначителна такава, от хранителната 
база на вида в района – чрез отстраняването на 
част от дървенистата растителност в посочената 
територия с горски характер. Залесената 
територия може да бъде разглеждана в някаква 
степен и като част от гнедовата база на вида, но с 
ниска степен на вероятност, тъй като двойките 
при гнезденето си избягват гъстите горски 
масиви, каквато е и посочената територия. 
Именно поради това основната част от двойките 
на вида в района на ИП гнездят предимно в 
населени места и др. застроени територии, както и 
в близост до тях – в места с проредена дървесна 
растителност, крайречни гори, овощни градини и 
пр. под. местообитания с проредена дървесна и 
храстова растителност. Видът е най-често 
срещаната в населени места кълвачова птица 
(Piciformes, Picidae) в страната (Янков, 1986). 

Сокол скитник Falco peregrinus 0 

Липсва въздействие. 
Индивидите и двойките на вида не обитават, нито 
гнездят в гори с гъсти насаждения, сред каквито 
не са и в състояние успешно да ловуват. Тъй като 
видът е почти изключително орнитофаг, 
обитаващите залесената територия птици могат да 
бъдат считани като част, но незначителна такава, 
от хранителната база на вида в района. В района 
на ИП при наблюденията индивиди не са 
регистрирани (такива могат да попаднат тук само 
при скитания и най-вече по време на сезонни 
миграции, както и през есенно-зимния период). 

Степен блатар Circus macrourus 0 

Липсва въздействие. 
Възможни са инцидентни кацания на индивиди по 
дървениста растителност в периферията на 
залесената площ. Индивидите и двойките на вида 
ловуват и гнездят изключително в обширни по 
площ открити тревни територии, а също и във 
влажни зони. Гнездене в района на ИП и в тази 
част на страната не е регистрирано, нито такова е 
съобщавано (при този вид на територията на 
страната гнездене не е установено поне през 
последните няколко десетилетия). Присъствие на 
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индивиди е налице само през есенно-зимния 
период. 

Тръстиков 
блатар Circus aeruginosus 0 

Липсва въздействие. 
Възможни са инцидентни кацания на индивиди по 
дървениста растителност в периферията на 
залесената площ. Индивидите и двойките на вида 
ловуват и гнездят изключително в обширни по 
площ открити тревни територии, а също и във 
влажни зони, но не и сред гори. Гнездене в района 
на ИП не е регистрирано, нито е съобщавано. 
Присъствие на индивиди е налице най-вече през 
есенно-зимния период (в райони с водоеми и/или 
с влажни зони индивиди се срещат и 
целогодишно, но площадката на ИП е отдалечена 
от такива обекти/ местообитания). 

Червеногърба 
сврачка Lanius collurio 0-1 

Практическа липса на въздействие. 
Възможни са кацания на индивиди по 
дървенистата растителност, но само в 
периферията на залесената територия. Опити за 
гнездене са малко вероятни. В близост до 
залесената площ индивиди и двойки са 
регистрирани по ниска дървениста растителност в 
съседни открити територии, вкл. и по такава от 2-
те страни на шосето за гр. Козлодуй, както и край 
обработваеми селскостопански площи. 
Поради залесеността й с гъста дървесна и 
храстова растителност, площадката на ИП не 
представлява част от хранителната, нито от 
гнездовата база (територии), на вида в района. 

Черна каня Milvus migrans 0 

На практика липсва въздействие. 
Наличието на дървесна растителност, вкл. и на 
едроразмерна, предполага ползване на последната 
за кацане (за почивка или и нощуване) на 
индивиди, вкл. и такива от ЗЗ, а евентуално и за 
гнездене, но с малка степен на вероятност, поради 
близостта до района на АЕЦ и до части от 
шосейната мрежа. Освен това на запад и изток до 
площадката остават достатъчни по големина 
площи от залесената територия, както и гористи 
територии и в други части на района. В различни 
райони на страната, вкл. и в тази й част, 
значителен дял от двойките гнездят в гори край 
реки и други водоеми. 
Поради залесеността й, площта на ИП не 
представлява част от хранителната база 
(територии) на вида в района. 

Черночела 
сврачка Lanius minor 0 

Практическа липса на въздействие. 
Възможни са само кацания на индивиди по 
дървенистата растителност, но само в 
периферията на залесената територия. Опити за 
гнездене са малко вероятни. В близост до 
залесената площ индивиди не са регистрирани. 
Поради залесеността й с гъста дървесна и 
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храстова растителност, площадката на ИП не 
представлява част от хранителната, нито от 
гнездовата база (територии), на вида в района. 

Ястребогушо 
коприварче Sylvia nisoria 0 

Практическа липса на въздействие. 
Възможни са само кацания на индивиди при 
търсене на храна по дървенистата растителност, 
но само в периферията на залесената територия. 
Опити за гнездене също в периферията са малко 
вероятни. В близост до залесената площ индивиди 
не са регистрирани, но такива е възможно да 
попаднат там най-вече по време на сезонни 
миграции. 
Поради залесеността й с гъста дървесна и 
храстова растителност, площадката на ИП не 
представлява част от хранителната, нито от 
гнездовата база, на вида в района, тъй като 
индивидите му избягват гъстите горски 
насаждения. 
 

 
От направения анализ до тук, на базата на извършеното в т. IV.5.2.1 идентифициране 

на възможните въздействия върху всеки вид предмет на опазване в ЗЗ „Златията” и на 
обобщените в последствие оценки за степента на въздействие върху видовете птици в 
горната Таблица № 5.3, може да бъде направен изводът, че строителството, 
експлоатацията и закриването на НХРАО няма да са в състояние да окажат недопустими 
влияния върху целите и предмета на опазване на ЗЗ „Златията” с код BG0002009 поради 
следните обстоятелства: 
 Реализацията на ИП не е свързано с навлизане в защитената зона и усвояване на 

площи от нея чрез застрояване със сгради и съоръжения или други довеждащи 
инфраструктурни елементи (пътища, канали, електропроводи и пр.),  поради което 
няма пряко въздействие върху нейната териториална цялост и респективно 
върху описаните класове на земно покритие в нея, които представляват целеви 
местообитания на опазваните птици в ЗЗ. При това положение ИП не влиза в 
противоречие с първата основна цел на опазване на зоната, а именно: 
„Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона”;  

 Реализацията на ИП, както беше обосновано в Таблица № 2.1, Таблица № 2.2 (вкл. 
текстовата част след тях) и Таблица № 3.2  няма да предизвика някакви 
съществени и недопустими допълнителни въздействия върху територията на ЗЗ и 
местообитанията в нея свързани с различни видове замърсявания (в т.ч. в 
радиационен аспект), поради което може да се счита, че няма да има  
косвени/непреки въздействия свързани с модификация на абиотичните и 
биотичните фактори  в обхвата на територията на ЗЗ и респективно на тези 
фактори в описаните във формуляра класове на земно покритие в нея, които 
представляват целеви местообитания на опазваните птици в зоната. При тази 
обстановка, характера на ИП не влиза в противоречие и с втората основна 
цел на опазване на зоната, а именно: „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”; 
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 Предвид изложената информация в предходните две позиции, няма причини 
реализацията на ИП да възпрепятства по какъвто и да било начини евентуални 
възстановителни и обновители мероприятия по отношение на площи и 
местообитания в защитената зона. При това положение ИП не влиза в 
противоречие и с третата последна основна цел на опазване на зоната, а 
именно: „Възстановяване при необходимост на площта и естественото 
състояние на природните местообитания и местообитания на видове, както и 
на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона”. 
Тук е необходимо да се отчете, че територията, върху която ще се реализира ИП е 
така или иначе с антропогенен произход, тъй като е изкуствено залесена след 
построяването на АЕЦ, основно с нехарактерни за района интродуцирани 
инвазивни дървесни видове, поради което не представлява естествено 
местообитание на видове предмет на опазване в защитената зона. 

 За видовете птиците, които са предмет на опазване в ЗЗ „Златията”, акациевото 
насаждения с изкуствен произход, в което се разполага площадката с ИП 
донякъде, с малка вероятност, може да се използва за гнездене от козодоя 
(Caprimulgus europaeus),  късопръстия ястреб (Accipiter brevipes), сивия кълвач 
(Picus canus) и сирийския пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), но при 
направените теренни обходи и извършените наблюдения на място, гнездене на 
тези видове не е регистрирано. В тази връзка при реализацията на разглежданото 
ИП към момента не може да се очаква смъртност на индивиди от видове, които са 
предмет на опазване в защитената зона и респективно настъпване на промяна в 
установените числени комплекси на тези видове в защитената зона от 
осъществяването на разглежданото ИП. Осъществяването му също така не може 
да повлияе размножаването на видовете в самата зона, тъй като,  както беше 
отчетено по-горе в т. IV.5.2.1 и в предходните три позиции, не се засягат 
местообитанията им на територията на ЗЗ. Самото акациево насаждение е с 
изолиран характер в района като цяло и не прехожда в съобщества с горски 
характер разположени в самата зона (т.е. не представлява част от такива) – в най-
близката ѝ част, а и въобще в над десет километров периметър във 
вътрешността ѝ по-нататък (съгласно системата „Корине земно покритие 2006”) 
са разположени почти изцяло обработваеми земеделски площи, които не 
предоставят условия за гнездене на тези четири вида.   
Акациевото насаждения с изкуствен произход, в което се разполага площадката с 
ИП  в известна степен може да се оцени като местообитание с различен принос за 
хранене на няколко вида предмет на опазване в ЗЗ - козодой (Caprimulgus 
europaeus),  късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък сокол (Falco columbarius), 
сив кълвач (Picus canus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), 
червеногърба сврачка (Lanius collurio) - предимно окрайнината на насаждението и 
ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria) - окрайнината. Реализацията на обекта 
ще засегне само несъществена част от потенциалната хранителна база в гористи 
площи на тези видове в района като цяло – в резултат на отстраняването на част от 
дървенистата растителност в засяганата територия с горски характер. В случая, в 
ЗЗ „Златията” са налице достатъчно по площ подобни хабитати - почти 8700 дка 
естествени и култивирани дървесни площи (съгласно Натура 2000 формуляра), 
които осигуряват аналогични хранителни условия на регистрираните в защитената 
зона числени комплекси на седемте вида, а някои от тях се хранят и в откритите ѝ 
територии и в тези заети с храсти.  Освен това е необходимо да се допълни, че в 
съседство с площадката на самото ИП ще остане достатъчно голяма част от 
залесената територия, тъй като съгласно проекта конкретните площи на ИП, 
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подлежащи на плътно застрояване, обхващат едва около 20 % от самата площадка 
(или 87 дка), а изцяло ще бъде запазена растителната покривка на 132,6 дка в 
рамките на площадката обхващаща 464 дка, които от своя страна представляват 
площ от култивирано горско съобщество, обхващащо общо около 950 дка 
(съгласно Корине 2006), или в района ще останат незасегнати около 620 дка 
дървесна площ, която територия ще продължи да изпълнява функцията на 
потенциално хранително местообитание от разглеждания тип за индивиди на 
горните 7 вида. При това положение количествените параметри на числените 
комплекси регистрирани в обхвата на защитената зона не се очаква да бъдат 
повлияни в резултат на загуба на хранителни биотопи извън самата зона, даже 
индивиди от зоната да използват подобни биотопи отвъд нейния обхват, като тук е 
необходимо да се отчете, че и в останалите прилежащи на зоната и близки до нея 
терени също има лесисти територии, които предоставят подобни хранителни 
условия.  
На базата на казаното до тук може да се направи извода, че реализацията на ИП не 
представлява риск за намаляване на размера и плътността на установените 
числени комплекси на видовете птици предмет на опазване в ЗЗ „Златията”, 
поради което може да се счита, че няма да се повлияе в негативен аспект 
съществуващото състоянието на предмета на опазване на защитената зона.  

Тук е съществено да се отчете и, че характера на ИП не противоречи по какъвто 
и да било начин на приетия със Заповед  № РД-548/05.09.2088 г. на МОСВ 
забранителен режим в границата на защитената зона, а именно:  
- ИП не е свързано с премахване в границата на защитената зона на характеристики 

на ландшафта (синори, единични групи дървета, защитни горски пояси, каменни 
огради и живи плетове) при ползване на земеделските земи като такива. ИП не е 
свързано с ползване на земеделски земи и извън самата защитената зона; 

- ИП не е свързано със залесяването в границите на защитената зона на ливади, 
пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни 
насаждения. ИП въобще не засяга ливади, пасища и мери и извън защитената зона 
и въобще не е свързано със създаването на обработваеми земи и трайни 
насаждения;  

- ИП въобще не е свързано с използването на минерални торове и пестициди в 
пасища и ливади, още по-малко на такива в границите на ЗЗ;  

- ИП въобще не е свързано с косенето на каквито и да било пасища и ливади, нито в 
ЗЗ, нито извън нея, тъй като засяга изкуствено залесена площ;  

- ИП не е свързано с извършване на дейности, свързани с пресушаване или 
отводняване в границата на ЗЗ на мочурища, ливади и естествени водни обекти, 
като реализацията на ИП въобще не е свързана с подобен тип въздействия даже и 
извън зоната, тъй като засяга изкуствено залесена площ, в която отсъстват каквито 
и да било заблатявания, преовлажнявания, естествени и изкуствени водни обекти, 
които подлежат на отводняване и по някакъв начин са непряко свързани с 
територията на ЗЗ;  

- ИП не е свързано с каквато и да било подмяна на крайречни гори от местни 
дървесни видове с неместни такива на разстояние до 50 м от границите на водни 
обекти – през площадката на обекта и в близост до нея не преминават реки от или 
в посока към защитената зона, а засяганата площ е заета от изкуствено създадено 
горско насаждения именно от неместни интродуцирани видове, част от които имат 
даже инвазивен характер;  
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Заключение: При тази обстановка може да се твърди, че строежът и 
експлоатацията на НХРАО не могат да нанесат значителни по степен въздействия 
и непоправими щети върху целите и предмета на опазване на ЗЗ „Златията” с код 
BG0002009, тъй като реализацията на проекта няма да доведат до унищожаване и 
влошаване на качеството на местообитанията на целевите видове птици в зоната, 
както и до редуциране на числеността на тези видове, като реализацията на ИП не 
нарушава по какъвто и да било начин приетия забранителен режим в обхвата на 
защитената зона. 

 
V.2 Анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху 
местообитанията и видовете предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614  „Река Огоста” и ЗЗ BG0000508  „Река Скът”, всичките 
одобрени по Директива 92/43/ЕИО.  

 
VV..22..11  ООччааккввааннии  ввллиияянниияя  ии  ссттееппеенн  ннаа  ввъъззддееййссттввииее  ввъъррххуу  ммеессттооооббииттаанниияяттаа    ппррееддммеетт  ннаа  

ооппааззввааннее  вв  ЗЗЗЗ  BBGG00000000553333  „„ООссттррооввии  ККооззллооддууйй””,,  ЗЗЗЗ  BBGG00000000661144  „„РРееккаа  ООггооссттаа””,,  ЗЗЗЗ  
BBGG00000000550088  „„РРееккаа  ССккъътт””..  

 
Оценката на степента на въздействие от реализацията на НХРАО върху природните 

местообитания (по Дир.  92/43/ЕИО) предмет на опазване в най-близките защитени зони 
ЗЗ BG0000533 „Острови Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 „Река Огоста” и ЗЗ BG0000508 „Река 
Скът” се гради на влиянието върху всеки от критериите за Благоприятен 
природозащитен (консервационен) статус – площ на местообитанията в зоната (където 
има специфични по-малки по площ, но важни местообитания се отчитат отделно), 
качество на местообитанията (структурни и функционални параметри), бъдещи 
перспективи (заплахи и влияния), отделно се отчитат и други структурни и 
функционални параметри, като общата функционална роля на зоните за свързаността на 
мрежата – географска свързаност. Съгласно дефиницията за ,,Благоприятен 
консервационен статус” определена с Член 1(д) на Директивата за хабитатите (Дир. 
92/43/ЕИО), консервационния статус на едно природно местообитание се счита за 
,,благоприятен”,  ако: 
 неговото  естествено  разпространение  (ареал),  както и площите, които то 

покрива в границите на това разпространение, са постоянни или се разширяват, и 
 съществуват необходимите структура и функции за дългосрочното му поддържане 

и е вероятно да продължат да съществуват в обозримо бъдеще, и 
 природозащитното  състояние  на  характерните  за него видове е благоприятно, в 

съответствие с определението за природозащитното състояние на вид. 
В случая, на база направената характеристика на разпространените растителни 

съобщества в района на инвестиционното предложение (подточка IV.5.1) и предвид 
параметрите на предложението и изводите за очакваните въздействия от 
осъществяването му върху отделните компоненти на околната среда в ДОВОС, в 
резултат от цялостната реализация на проекта не следва да се очакват, както преки, така 
и съществени непреки/косвени въздействия върху типовете природни местообитание 
предмет на опазване в най-близките защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 
Не се очаква пряка загуба и фрагментация на елементи на целеви хабитати от 
изграждането и експлоатацията на хранилището, тъй като площите му от една страна са 
извън обхвата на местообитания включени в Приложение I на Директива 92/43/ЕИО, а от 
друга са извън защитени зони, в които включените в това приложение местообитания са 
предмет на целенасочено опазване. По отношение на потенциални вторични/косвени 
въздействия, целевите хабитати в най-близките ЗЗ не се разполагат в непосредствена 
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близост до елементите на НХРАО и практически са сравнително отдалечени от 
площадката. При това положение по отношение на потенциално генерираните вредности 
от обекта, в т.ч. в евентуален радиационен аспект, има наличие на достатъчно 
пространство, за да се разсеят до напълно безопасни концентрации и нива много преди 
да достигнат границите на самите зони.     

Предварителна идентификация на очакваното влияние и въздействие от 
изграждането, експлоатацията, закриването и институционалния контрол на 
НХРАО върху всички местообитания, включени в предмета на опазване на ЗЗ 
BG0000533 „Острови Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 „Река Огоста” и ЗЗ BG0000508 „Река 
Скът” са представени в следната таблица:  

Таблица № 5.4. 
Очаквано въздействие върху местообитанията предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 „Острови 

Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 „Река Огоста” и ЗЗ BG0000508 „Река Скът”,  

Хабитат
(код) 

Начин на 
въздействие Времетраене Продължителност 

Кум. 
ефект 

Вид на 
въздействието 

Критерий, по 
който се 

въздейства 

Пряко Непря 
ко 

Времен
но 

Постоя
нно 

Кратко
трайно 

Средно
трайно 

Дълго 
трайно Отр. Полож. 

Загуба 
на 

площ 
(%) 

Каче 
ство 

Перспе 
ктиви 

1530* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6250* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91F0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91Z0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91E0* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
Степен на въздействие върху местообитанията предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 

„Острови Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 „Река Огоста” и ЗЗ BG0000508 „Река Скът”. 
 

Анализът на естествените местообитания разпространени в най-близките защитени 
зони от Екологичната мрежа Натура 2000 до необходимата площ за изграждане на ИП 
показва следното въздействие от реализацията му върху типовете природни 
местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 „Острови Козлодуй”, ЗЗ 
BG0000614 „Река Огоста” и ЗЗ BG0000508 „Река Скът”, и не попадащи в границите 
на площадка „Радиана” предвидена за обособяване на НХРАО, както и в близост до 
нея:  
 
 1530*  ПАНОНСКИ СОЛЕНИ СТЕПИ И СОЛЕНИ БЛАТА. 

Местообитанието обхваща засолени степи, крайречни низини, периферия на блата и 
мочури в условията на континентален климат с високи температури и засушаване през 
лятото. Засоляването на терените се дължи на образуването на пролетни разливи и 
обилното изпаряване на почвената вода през лятото. Често се наблюдава изцъфтяване на 
соли на повърхността на почвите. Тези местообитания са от естествен произход, но и 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

 

174

частично от вторичен, в резултат на влиянието на пашата и пресушаването. Към тях 
могат да се включат и сухите халофитни съобщества на първично засолени скали (мер 
гели). Халофитната растителност се състои от съобщества на разнообразни едногодишни 
и многогодишни типични халофити. По-високото участие на нетипични халофити се 
наблюдава в някои крайдунавски  низини, където процесите на засоляване са се 
активизирали след пресушаването на крайречните блата. 

Местообитанието е включено единствено в стандартния Натура 2000 формуляр за 
ЗЗ BG0000508 ,,Река Скът” със стойност на площно покритие 0.03% от територията на 
зоната (т.е. 1,23 дка). Впоследствие, при направената инвентаризация на 
местообитанията в тази ЗЗ по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” по 
ОПОС 2007 – 2013 г. местообитанието не е идентифицирано в зоната и следователно 
не следва да подлежи на оценка на степента на въздействие.  

 
   3130 ОЛИГОТРОФНИ ДО МЕЗОТРОФНИ СТОЯЩИ ВОДИ С РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ТИПА 

LITTORELLETEA UNIFLORAE И/ИЛИ ISOETO-NANOJUNCETEA.  
В България  се срещат два подтипа на различни надморски височини:  
A) Водни съобщества на ниски многогодишни видове в олиготрофни до мезотрофни 

планински (Рила и Пирин) езера, по-често в по-плитките периферни участъци, на 
границата между водата и сушата (разред Littorelletalia uniflorae). 

Б) Низинни пионерни съобщества от едногодишни хигрофити, развиващи се върху 
изсъхващите влажни наноси (тиня и пясъци) през втората половина на лятото, в 
периферията на обшир- ни, плитки езера и по бреговете на големите реки. Имат 
динамичен характер и всяка година се изменят в зависимост от водното ниво и 
периодa на засушаване. Спадат към класа Isoeto-Nanojuncetea и съюза Nanocyperion 
flavescenstis. 

Местообитанието е включено единствено в стандартния Натура 2000 формуляр за 
ЗЗ BG0000533 ,,Острови Козлодуй” със стойност на площно покритие 4% от 
територията на зоната (т.е. 363,6 дка). Впоследствие, при направената инвентаризация 
на местообитанията в тази ЗЗ по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”  по 
ОПОС 2007 – 2013 г. местообитанието не е идентифицирано в зоната и следователно 
не следва да подлежи на оценка на степента на въздействие.  
 
  3150 ЕСТЕСТВЕНИ ЕУТРОФНИ ЕЗЕРА С РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ТИПА MAGNOPOTAMION ИЛИ 

HYDROCHARITION. 
Местообитанието е представено от еутрофни до мезотрофни крайречни езера, старици 

и  лимани най-вече с мътни, богати  на органика води, в които обикновено рН е >7. В тях  
се срещат много разнообразни хидрофитни съобщества:  на свободно плаващи растения  
по повърхността на водата от съюз Hydrocharition; на вкоренени на дъното растения  с 
плаващи листа  от съюз Nymphaeion, или в по-дълбоките  и открити води с асоциации от 
подводни макрофити от съюз Potamonion. Тук се включват и водоеми с частично 
антропогенен произход,  напр. изоставени  наводнени баластриери, стари корита, ако са 
обрасли с такава растителност. В тях не се включват поясите  от тръстика и папур или 
изцяло обраслите с хигрофити водоеми. Подобни площи не са представени в близост 
до площадката на ИП.  

Местообитанието е включено само в стандартния Натура 2000 формуляр за ЗЗ 
BG0000614 ,,Река Огоста” със стойност на площно покритие 6.79%  от нейната 
територия (т.е. 927 дка). Впоследствие, при направената инвентаризация на 
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местообитанията в зоната по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”  по 
ОПОС 2007 – 2013 г. местообитанието  е идентифицирано и в ЗЗ BG0000533 
,,Острови Козлодуй” на площ от 36.9 дка, а площта в ЗЗ „Река Огоста” е актуализирана 
реално на 21.2 дка (съгласно подточка 4.1.1 в доклада по проекта). Най-близката част на 
местообитанието в ЗЗ BG0000533 е разположена на около 8 км по права въздушна линия 
от площадка „Радиана” (откъм горната част на островите), а в ЗЗ BG0000614 на 12 км 
(чак при с. Крива бара). Тези отстояния гарантират отсъствие на преки и косвени 
въздействия върху хабитата от потенциалните вредности генерирани в резултат на 
реализацията на ИП, като очакваната степен на въздействие върху местообитанието е, 
както следва:  

                                                                                                                    Таблица № 5.5. 
Оценка на степента на въздействие на ИП  върху местообитание 3150 

Въздействие (степен) Параметри 
Обща площ Видов състав Качество Перспективи 

Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ИП 0 0 0 0 

 

  3260 РАВНИННИ ИЛИ ПЛАНИНСКИ РЕКИ С РАСТИТЕЛНОСТ ОТ RANUNCULION FLUITANTIS И 
CALLITRICHO-BATRACHION. 
Местообитанието е представено от речни участъци  в средните и долни течения (в 

равнини и низини от 0 до 1000 м н. в.), с прикрепена водна растителност,  най-често от 
съюзите Ranunculion fluitantis и Callitricho- Batrachion. Дъното  е глинесто,  тинесто-
глинесто или   тинесто-песъчливо, по-рядко с участие  на чакъл. Скоростта на водата е 
бавна, дълбочината на реката – неголяма. Наблюдава се пролетен максимум и есенен 
минимум на оттока. В участъците с най-бавно течение – заливи и вирове се натрупват  
най-много тинести наноси, което създава възможност за заселване на типични  
хидрофити,  а в крайбрежната зона и заливите,  при липса или много слабо течение се 
срещат и ценозите  на хигрофити. Подобни водни течения не са представени в близост 
до площадката на ИП.  

Местообитанието е включено в стандартните Натура 2000 формуляри за ЗЗ 
BG0000614 ,,Река Огоста” със стойност на площно покритие 0.18% от нейната 
територия (т.е. 24,6 дка) и за ЗЗ BG0000508 ,,Река Скът” със стойност на площно 
покритие 0.06% от нейната територия (т.е. 2,5 дка). Впоследствие, при направената 
инвентаризация на местообитанията в двете зони по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”  по ОПОС 
2007 – 2013 г.,  площта в ЗЗ „Река Огоста” е актуализирана реално на 628 дка, а в ЗЗ 
„Река Скът” на 528 дка. Най-близката част на местообитанието в първата зона е 
разположена на около 6,5 км източно по права въздушна линия от площадка „Радиана” 
(от другата страна на с. Хърлец), а във втората на около 5,5 км източно (отново от 
другата страна на с. Хърлец). Тези отстояния гарантират отсъствие на преки и косвени 
въздействия върху хабитата от потенциалните вредности генерирани в резултат на 
реализацията на ИП (предвид и от необходимостта за опазване здравето на населението 
на с. Хърлец), като очакваната степен на въздействие върху местообитанието е, както 
следва:  
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Таблица № 5.6. 
Оценка на степента на въздействие на ИП  върху местообитание 3260 

Въздействие (степен) Параметри 
Обща площ Видов състав Качество Перспективи 

Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ИП 0 0 0 0 

 
 3270 РЕКИ С КАЛНИ БРЕГОВЕ С CHENOPODION RUBRI И BIDENTION P.P. 

Това местообитание е представено от кални речни брегове в низините с едногодишни 
пионерни нитрофилни, включително  рудерални  съобщества  от  съюзите Bidention p.p. и 
Chenopodion rubri. През пролетта и в началото на лятото местата изглеждат като кални 
брегове без растителност – тя се развива по-късно през лятото. Ако условията не са 
благоприятни – например продължително заливане, тази растителност може да се развие 
ограничено или въобще да не се появи. Най-често това представляват гъсти обраствания 
на Bidens spp., Xanthium italicum и др. неофити по бреговете на големи реки. Подобни 
речни брегове не са представени в близост до площадката на ИП.  

Местообитанието е включено в стандартните Натура 2000 формуляри и за трите 
разглеждани защитени зони със стойности на площно покритие съответно от  2% (т.е. 
182 дка) от територията на ЗЗ BG0000533 ,,Острови Козлодуй”, 0.18% (24.6 дка) от 
територията на ЗЗ BG0000614 ,,Река Огоста” и 0.03% (1.22 дка) от територията на ЗЗ 
BG0000508 ,,Река Скът”. Впоследствие, при направената инвентаризация на 
местообитанията в трите зони по проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I” по ОПОС 2007 – 2013 г.,   
площта му е актуализирана реално съответно на 83 дка, 177.2 дка и 8,5 дка. Най-близката 
част на местообитанието в първата зона от изброените три е разположена на около 5,5 км 
север-северозападно по права въздушна линия от площадка „Радиана” (от другата страна 
на гр. Козлодуй), във втората също на 5,5 км, но източно и в третата на около 6,5 км 
югоизточно по права въздушна линия (от другата страна на с. Хърлец). Тези отстояния 
гарантират отсъствие на преки и косвени въздействия върху хабитата от потенциалните 
вредности генерирани в резултат на реализацията на ИП (предвид и от необходимостта 
за опазване здравето на населението на гр. Козлодуй и с. Хърлец), като очакваната 
степен на въздействие върху местообитанието е, както следва:  

                                                                                                                       Таблица № 5.7. 
Оценка на степента на въздействие на ИП  върху местообитание 3270 

Въздействие (степен) Параметри 
Обща площ Видов състав Качество Перспективи 

Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ИП 0 0 0 0 

 
 6250* ПАНОНСКИ ЛЬОСОВИ СТЕПНИ ТРЕВНИ СЪОБЩЕСТВА. 

Местообитанието представлява доминирани от житни треви степи и пасища на 
льосови възвишения. Дебелината на льоса достига  до 30-50 м и е покрит с черноземни 
почви с различна степен  на деградация. В зависимост от мощността на почвата 
преобладават или гъстотуфести  степи,  доминирани от Chrysopogon gryllus, Dichanthium 
ischaemum, Stippa tirsa, или на местата с разкрития  на льоса – по-отворени съобщества 
на Stipa capillata, Agropyron cristatum, Kochia prostrata и Artemisia campestris. Запазени са 
само по склоновете на някои стръмни  льосови форми, каквито в района с ИП 
отсъстват. В състава  на тези съобщества се срещат много типично степни видове. 
Подобни растителни съобщества не са представени в близост до площадката на ИП 
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– от другата страна на пътя с. Хърлец-гр.Козлодуй са разположени предимно 
обработваеми селскостопански площи.  

Местообитанието е включено в стандартните Натура 2000 формуляри за ЗЗ 
BG0000614 ,,Река Огоста” със стойност на площно покритие 8.77% от нейната 
територия (т.е. кръгло 1198 дка) и за ЗЗ BG0000508 ,,Река Скът” със стойност на 
площно покритие 0.397% (т.е. 16,2 дка) от нейната територия. Впоследствие, при 
направената инвентаризация на местообитанията в двете зони по проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 
I”  по ОПОС 2007 – 2013 г.,   площта му в ЗЗ „Река Огоста” е актуализирана реално на 
1460.4 дка (съгласно подточка 4.1.1 в доклада по проекта), а в ЗЗ „Река Скът” на 456.6 
дка. Най-близката част на местообитанието в първата зона е разположена на около 7 км 
източно по права въздушна линия от площадка „Радиана” (от другата страна на с. 
Сараево), а във втората на около 14 км южно (между с. Крушовица и с. Липница). Тези 
отстояния гарантират отсъствие на преки и косвени въздействия върху хабитата от 
потенциалните вредности генерирани в резултат на реализацията на ИП (предвид и от 
необходимостта за опазване здравето на населението на с. Сараево), като очакваната 
степен на въздействие върху местообитанието е, както следва:  

                                                                                                                    Таблица № 5.8. 
Оценка на степента на въздействие на ИП  върху местообитание 6250* 

Въздействие (степен) Параметри 
Обща площ Видов състав Качество Перспективи 

Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ИП 0 0 0 0 

 
 6430 ХИДРОФИЛНИ СЪОБЩЕСТВА ОТ ВИСОКИ ТРЕВИ В РАВНИНИТЕ И В ПЛАНИНСКИЯ ДО 

АЛПИЙСКИЯ ПОЯС. 
Местообитанието включва съобщества на еутрофни високи треви от 3 подтипа: 
А) Заливаеми поляни и ливади в крайречните гори, обрасли с високи треви (Veronico 

longifoliae-Lysimachion vulgaris). 
Б) Влажни и нитрофилни високотревни съобщества край водните течения и по 

границите на горите принадлежащи на разредите Glechometalia hederaceae и 
Convolvuletalia sepium (съюз Aegopodion podagrariae и Filipendulion). 

В) Хигрофилни съобщества от високи многогодишни треви в планинския и алпийския 
пояс от клас Betulo-Adenostyletea. 

Подобни съобщества не са представени в близост до площадката на ИП, тъй като 
в близост до нея не преминават реки. 

Към момента на изготвяне на оценката, местообитанието не е включено в 
стандартните Натура 2000 формуляр за нито една от трите разглеждани защитени 
зони. Установено е допълнително, в резултат на изпълнението на проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I” по ОПОС 2007 – 2013 г. на територията на ЗЗ  
BG0000508 ,,Река Скът” на площ от 48 дка, като за референтна стойност са предложени 
185.7 дка. Съгласно картата на разпространение на местообитанието, най-близката му 
част е разположена на 16 км южно от площадката по права въздушна линия, чак от 
другата страна на с. Липница. Това значително отстояние гарантира отсъствие на 
каквито и да било преки и косвени въздействия върху хабитата от потенциалните 
вредности генерирани в резултат на реализацията на ИП, като очакваната степен на 
въздействие върху местообитанието е, както следва:  
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                                                                                                                    Таблица № 5.9. 
Оценка на степента на въздействие на ИП  върху местообитание 6430 

Въздействие (степен) Параметри 
Обща площ Видов състав Качество Перспективи 

Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ИП 0 0 0 0 

 
 6510  НИЗИННИ СЕНОКОСНИ ЛИВАДИ.  

Местообитанието обхваща мезофилни  сенокосни  ливади  от  клас  Molinio-
Arrhenatheretea  (съюзи  Arrhenatherion,  Deschampsion).  Развиват  се  върху  богати 
почви – най-често на алувиално - ливадни и смолници в низините на реките,  влажните  
долове  и  котловинните  полета.  Съобщества, доминирани от житни треви и с много 
богато разнотревие. Повечето от тях се косят 1-2 пъти годишно след края на активния 
вегетационен сезон. Срещат се от влажни до сухи подтипове. Активната паша води до 
обедняване и изсушаване на почвата. Подобни растителни съобщества не са 
представени в близост до площадката на ИП – от другата страна на пътя с. Хърлец-
гр.Козлодуй са разположени предимно обработваеми селскостопански площи. 

Към момента на изготвяне на оценката, местообитанието не е включено в 
стандартните Натура 2000 формуляр за нито една от трите разглеждани защитени 
зони. Установено е допълнително, в резултат на изпълнението на проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I”  по ОПОС 2007 – 2013 г. на територията на ЗЗ  
BG0000508 ,,Река Скът” на площ от 240.4 дка, като за референтна стойност са 
предложени 245.6 дка. Съгласно картата на разпространение на местообитанието, най-
близката му част е разположена на около 14 км южно по права въздушна линия (между с. 
Крушовица и с. Липница).  Това значително отстояние гарантира отсъствие на каквито и 
да било на преки и косвени въздействия върху хабитата от потенциалните вредности 
генерирани в резултат на реализацията на ИП, като очакваната степен на въздействие 
върху местообитанието е, както следва:  

                                                                                                                    Таблица № 5.10. 
Оценка на степента на въздействие на ИП  върху местообитание 6510 

Въздействие (степен) Параметри 
Обща площ Видов състав Качество Перспективи 

Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ИП 0 0 0 0 

 
 91F0 КРАЙРЕЧНИ СМЕСЕНИ ГОРИ OM QUERCUS ROBUR, ULMUS LAEVIS И FRAXINUS 

EXCELSIOR ИЛИ FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ПОКРАЙ ГОЛЕМИ РЕКИ (ULMENION MINORIS). 
Местообитанието включва периодично заливани крайречни смесени широколистни 

гори. Почвата може добре да изсъхва между заливанията или да остава преовлажнена. 
Тези гори са се развили на по-нови алувиални наслаги. В  зависимост  от водния режим 
доминиращите дървесни видове принадлежат към родовете Fraxinus,  Ulmus или 
Quercus. Тревната растителност е добре развита. Крайречни брегове с подобна 
растителност не са представени в близост до площадката на ИП, тъй като около нея 
не преминават реки.  

Местообитанието е включено в стандартните Натура 2000 формуляри за ЗЗ 
BG0000533 ,,Острови Козлодуй” със стойност на площно покритие 0.0622% от нейната 
територия (т.е. 5.65 дка) и за ЗЗ BG0000508 ,,Река Скът” със стойност на площно 
покритие 9% от нейната територия (т.е. 367.7 дка). Впоследствие, при направената 
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инвентаризация на местообитанията в двете зони по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”  по ОПОС 
2007 – 2013 г., площното му покритие в ЗЗ ,,Острови Козлодуй”  е актуализирано реално 
на 31.7 дка, а в ЗЗ „Река Скът” на 103 дка. Най-близката част на местообитанието в 
първата зона е разположена на около 4.5 км северно по права въздушна линия от 
площадка „Радиана” (в най-източната част на островите), а във втората на около 20 км 
южно (малко по-на север от с. Алтимир). Тези отстояния гарантират отсъствие на преки 
и косвени въздействия върху хабитата от потенциалните вредности генерирани в 
резултат на реализацията на ИП, като очакваната степен на въздействие върху 
местообитанието е, както следва:  

                                                                                                                    Таблица № 5.11 
Оценка на степента на въздействие на ИП  върху местообитание 91F0 

Въздействие (степен) Параметри 
Обща площ Видов състав Качество Перспективи 

Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ИП 0 0 0 0 

 
 91Z0  МИЗИЙСКИ ГОРИ ОТ СРЕБРОЛИСТНА ЛИПА.  

Местообитанието обхваща ксерофитни  до  мезоксерофитни  гори  с  доминиране  на 
сребролистна липа (Tilia tomentosa), разпространени  в  континенталните  региони  на 
Северна България. Срещат се главно в хълмистите равнини и в предпланините – най-
големи са масивите в Лудогорието, на северни и източни склонове върху разнообразнa 
основа: льос, варовик и др. На места липата вторично е разширила разпространението си 
основно в резултат на избирателното изсичане на дъбовете - Quercus cerris, Q. petraea 
agg., Q. robur, с които често образуват смесени ценози. В състава на тези гори влизат, 
както ксеротермни видове от разред Quercetalia (Helleborus odorus, Ligustrum vulgare), 
така и по-мезофилни от разред Fagetalia и съюз Carpinion (Scilla bifolia, Staphylea 
pinnata). Подобни гори не са представени на площадката на ИП и в прилежащите на 
нея територии – района и е зает от акациева гора,  в която основния доминантен вид  
е акацията (Robinia pseudoacacia), като от видовете липи има само слабо участие на 
места на дребнолистна липа (Tilia cordata), а не на сребролистна. 

Местообитанието е включено само в стандартния Натура 2000 формуляр за ЗЗ 
BG0000614 ,,Река Огоста” със стойност на площно покритие 0.5% от нейната територия 
(т.е. 68.3 дка). Впоследствие, при направената инвентаризация на местообитанията в 
зоната по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I” по ОПОС 2007 – 2013 г.,  площта му в 
зоната е актуализирана реално на 72.4 дка. Най-близката част на местообитанието в ЗЗ 
BG0000533 е разположена на около 9 км в източна посока по права въздушна линия от 
площадка „Радиана” (от другата страна на с. Сараево).  Това разстояние гарантира 
отсъствие на преки и косвени въздействия върху хабитата от потенциалните вредности 
генерирани в резултат на реализацията на ИП (предвид и от необходимостта за опазване 
здравето на населението на с. Сараево), като очакваната степен на въздействие върху 
местообитанието е, както следва:  

                                                                                                                     Таблица № 5.12 
Оценка на степента на въздействие на ИП  върху местообитание 91Z0 

Въздействие (степен) Параметри 
Обща площ Видов състав Качество Перспективи 

Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ИП 0 0 0 0 
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 91E0* АЛУВИАЛНИ ГОРИ С ALNUS GLUTINOSA И FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, 
ALNION INCANAE, SALICION ALBAE).  
 Крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати алувиални почви, 

периодично наводнявани от сезонното прииждане на реката. Могат да бъдат 
разграничени три подтипа:   

А) Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с единично участие на Fraxinus oxycarpa 
(съюз Alno-Padion) в долните течения на реките от Черноморско-
Средиземноморския басейн; 

Б) Крайречни съобщества на Alnus glutinosa и/или Alnus incana в горните и средните 
течения на реките (Alnion incanae); 

В) Крайречни, заливни гори или галерии, доминирани основноот Salix alba, Populus 
alba и Populus nigra и по-малко от Salix fragilis, които принадлежат към съюза 
Salicion albae. 

        Крайречни брегове с подобна растителност не са представени в близост до 
площадката на ИП, тъй като около нея не преминават реки.  

Местообитанието е включено в стандартните Натура 2000 формуляр и за трите 
разглеждани защитени зони със стойности на площно покритие съответно от по 14.2% 
(т.е. 1291 дка) от територията на ЗЗ BG0000533 ,,Острови Козлодуй”, 0.213% (29 дка) от 
територията на ЗЗ BG0000614 ,,Река Огоста” и 2.205% (90 дка) от територията на ЗЗ 
BG0000508 ,,Река Скът”. Впоследствие, при направената инвентаризация на 
местообитанията в трите зони по проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I”  по ОПОС 2007 – 2013 г., 
местообитанието е установено само в първите 2 зони, като площното му покритие в 
тях е актуализирано съответно на 2309.7 дка и 62.9 дка. Най-близката площ на 
местообитанието в ЗЗ ,,Острови Козлодуй” е разположена на около 4 км северно по 
права въздушна линия от площадка „Радиана” (в близост до водовземния канал на АЕЦ 
„Козлодуй” от другата страна на площадката на централата), а в ЗЗ ,,Река Огоста” на 
около 13 км южно (в един от меандрите на реката от другата страна на с. Крива бара). 
Тези отстояния гарантират отсъствие на преки и косвени въздействия върху хабитата от 
потенциалните вредности генерирани в резултат на реализацията на ИП, като очакваната 
степен на въздействие върху местообитанието е, както следва:  

                                                                                                                    Таблица № 5.13 
Оценка на степента на въздействие на ИП  върху местообитание 91E0* 

Въздействие (степен) Параметри 
Обща площ Видов състав Качество Перспективи 

Нулева алтернатива 0 0 0 0 
ИП 0 0 0 0 

 
 
VV..22..22  ООччааккввааннии  ввллиияянниияя  ии    ссттееппеенн  ннаа  ввъъззддееййссттввииее  ввъъррххуу  жжииввооттииннссккииттее  ввииддооввее,,    

ппррееддммеетт  ннаа  ооппааззввааннее  вв  ЗЗЗЗ  BBGG00000000553333  „„ООссттррооввии  ККооззллооддууйй””  ии  ввккллююччееннии  вв  
ППррииллоожжееннииее  IIII  ннаа  ДДиирр..  9922//4433//ЕЕИИОО..  

 
V.2.2.1 Бозайници  включени в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 
 1355 Видра (Lutra lutra , Linnaeus, 1758).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (не засяга водни басейни) и отстои на 
повече от 4 км (от другата страна на АЕЦ) от местообитанията му в защитената зона.  
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида както в 
защитената зона, така и извън нея по време на отделните етапи (строителство, 
въвеждане в експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация) от 
реализирането на инвестиционното предложение. 

 
Обобщено въздействие върху видовете бозайници, съгласно матрицата за оценка 

на степента на въздействие: 
Таблица № 5.14 

Вид Оценка за степента на въздействие БОЗАЙНИЦИ В ЗЗ BG0000533 
1355 Видра (Lutra lutra) 0 Липсва въздействие 

 
V.2.2.2 Херпетофауна  включена в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 

Земноводни.  

 1188. Червенокоремна бумка (Bombina bombina).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км (от другата 
страна на АЕЦ) от потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не се 
очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 

 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида както в 
защитената зона, така и извън нея по време на отделните етапи (строителство, 
въвеждане в експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).   

 
 1993 Дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (не засяга стоящи водоеми, реки и канали с 
бавно течение) и отстои на повече от 4 км от потенциалните му местообитания в 
защитената зона. Видът не е установен в границите на защитената зона през 
последните години.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
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Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не се 
очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
Обобщено въздействие върху видовете земноводни, съгласно матрицата за 

оценка на степента на въздействие: 
Таблица № 5.15 

Вид Оценка за степента на въздействие ЗЕМНОВОДНИ В ЗЗ BG0000533 
1188 Червенокоремна бумка (Bombina 
bombina) 

0 Липсва въздействие 

1993 Добруджански тритон (Triturus 
dobrogicus) 

0 Липсва въздействие 

Влечуги. 

 1220. Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).  
Районът на ИП не е местообитание на вида (няма водни площи) и отстои на повече от 
4 км от потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 

 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 

 
Обобщено въздействие върху видовете влечуги, съгласно матрицата за оценка на 

степента на въздействие: 
Таблица № 5.16 

Вид Оценка за степента на въздействие ВЛЕЧУГИ В ЗЗ BG0000533 
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys 
orbicularis) 0 Липсва въздействие 
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V.2.2.3 Ихтиофауна  включена в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 

 4125 Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 

 
 1130. Распер (Aspius aspius).  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  
 

 2533 Голям щипок (Cobitis elongata).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от защитената 
зона. При направените проучвания е констатирано по - лошо представяне на вида от 
отразеното в стандартния формуляр. В защитената зона  няма местообитания, които 
да са подходящи за обитаване на вида. По тази причина видът е предложен да бъде 
изваден от стандартния формуляр. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
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Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  
 

 1149. Малък (обикновен) щипок (Cobitis elongatoides = Cobitis taenia).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. При направените проучвания е 
констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр.   
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 
 

 2484 Украинска минога (Eudontomyzon mariae). 
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. Не е установен по време на 
теренните проучвания в района. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 
 

 1124 Белопера кротушка (Gobio albipinnatus).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. При направените проучвания е 
констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр.   
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
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Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 

 
 2555 Високотел бибан (Gymnocephalus baloni). 

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. При направените проучвания е 
констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр - 
поради невъзможността да се регистрира видът в рамките на картирането 
категоризацията в стандартния формуляр се променя от R (рядък) на P (налична 
популация). 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1157 Ивичест бибан (Gymnocephalus scraetzer). Среща се в постоянни големи реки. 

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. При направените проучвания е 
констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1145. Виюн (Misgurnus fossilis).  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. Видът фигурира в Стандартния 
формуляр за зоната, но не е установен по време на проведените теренни проучвания. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
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Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  
 

 2522 Сабица (Pelecus cultratus).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. При направените проучвания е 
констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр - 
поради невъзможността да се регистрира видът в рамките на картирането 
категоризацията в стандартния формуляр е променена на Р - представен. 
Популацията му е променена на D - незначителна. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  
 

 1134. Европейска горчивка (Rhodeus  amarus).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata). 

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1160 Малка вретенарка (Zingel streber).  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. При направените проучвания е 
констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 1159 Голяма вретенарка (Zingel zingel) 
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. При направените проучвания е 
констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
Обобщено въздействие върху видовете риби, съгласно матрицата за оценка на 

степента на въздействие: 
 
 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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Таблица № 5.17 
Вид Оценка за степента на 

въздействие РИБИ В ЗЗ BG0000533 
4125 Карагьоз (Alosa immaculata) 0 Липсва въздействие 
1130 Распер (Aspius aspius) 0 Липсва въздействие 
2533 Голям щипок (Cobitis  elongata) 0 Липсва въздействие 
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 0 Липсва въздействие 
2484 Украинска минога (Eudontomyzon  mariae) 0 Липсва въздействие 
1124 Белопера кротушка (Gobio albipinnatus) 0 Липсва въздействие 
2555 Високотел бибан (Gymnocephalus baloni) 0 Липсва въздействие 
1127 Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer) 0 Липсва въздействие 
2522 Сабица (Pelecus cultratus) 0 Липсва въздействие 
1145 Виюн ( Misgurnus fossilis ) 0 Липсва въздействие 
1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 0 Липсва въздействие 
1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata balcanica) 0 Липсва въздействие 
1160 Малка вретенерка  (Zingel streber) 0 Липсва въздействие 
1159 Голяма вретенарка (Zingel zingel) 0 Липсва въздействие 

V.2.2.4 Безгръбначни  включени в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 
 1032 Бисерна (Овална речна) мида (Unio crassus)  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 

 
 1083 Бръмбър рогач (Lucanus cervus).  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 4 км от защитената 
зона. При направените проучвания не са установени подходящи местообитания за 
развитие на вида. В резултат на изследването е направено предложение видът да се 
изключи от стандартния формуляр на защитената зона. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0). 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).   

 
Обобщено въздействие върху видовете безгръбначни, съгласно матрицата за 

оценка на степента на въздействие: 
Таблица № 5.18 

Вид Оценка за степента на въздействие БЕЗГРЪБНАЧНИ В ЗЗ BG0000533 
1032 Бисерна мида (Unio crassus) 0 Липсва въздействие 
1083 Бръмбър рогач (Lucanus cervus) 0 Липсва въздействие 

  
VV..22..33  ООччааккввааннии  ввллиияянниияя  ии    ссттееппеенн  ннаа  ввъъззддееййссттввииее  ввъъррххуу  жжииввооттииннссккииттее  ввииддооввее,,  

ппррееддммеетт  ннаа  ооппааззввааннее  вв  ЗЗЗЗ  BBGG00000000661144  „„РРееккаа  ООггооссттаа””,,  ввккллююччееннии  вв  ППррииллоожжееннииее  IIII  
ннаа  ДДиирр..  9922//4433//ЕЕИИОО..    

 
V.2.3.1 Бозайници  включени в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 
 1355 Видра (Lutra lutra , Linnaeus, 1758).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (не засяга водни басейни) и отстои на 
повече от 5 км от местообитанията му в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не се 
очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида както в 
защитената зона, така и извън нея по време на отделните етапи (строителство, 
въвеждане в експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация) от реализирането 
на инвестиционното предложение. 

 
 2609. Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni, Linnnaeus, 1766).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (не засяга степи и селскостопански площи) 
и отстои на повече от 5 км от потенциалните му местообитания в защитената зона. 
Видът не е установен в границите на защитената зона. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не се 
очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида както в 
защитената зона, така и извън нея по време на отделните етапи (строителство, 
въвеждане в експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1335. Лалугер (Spermophilus citellus, Linnnaeus, 1766).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (не засяга открити необработваеми места, 
покрити с ниска тревна растителност) и отстои на повече от 5 км от потенциалните му 
местообитания в защитената зона. Видът е установен в границите на защитената зона 
на повече от 5,5 км, от другата страна на с. Хърлец. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не се 
очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 

 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида както в 
защитената зона, така и извън нея по време на отделните етапи (строителство, 
въвеждане в експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).   

 
Обобщено въздействие върху видовете бозайници, съгласно матрицата за оценка 

на степента на въздействие: 
Таблица № 5.19 

Вид Оценка за степента на 
въздействие БОЗАЙНИЦИ В ЗЗ BG0000614 

1355 Видра (Lutra lutra) 0 Липсва въздействие 
2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 

newtoni) 0 Липсва въздействие 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus, Citellus  
citellus) 0 Липсва въздействие 

 
V.2.3.2 Херпетофауна  включена в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 

Земноводни.  

 1188. Червенокоремна бумка (Bombina bombina).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. Най – близкото отразено 
находище е устието на р. Огоста, на повече от 8 км от обследвания терен (БЕШКОВ, 
НАНЕВ (2002)). 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида както в 
защитената зона, така и извън нея по време на отделните етапи (строителство, 
въвеждане в експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).   

 
 1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (не засяга блата, езера, големи локви и др) 
и отстои на повече от 5 км от потенциалните му местообитания в защитената зона. 
Видът не е установен в границите на защитената зона. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (не засяга блата, езера, големи локви и др) 
и отстои на повече от 5 км от потенциалните му местообитания в защитената зона. 
Видът не е установен в границите на защитената зона през последните години. Най – 
близкото отразено находище е южно от с. Бутан, на повече от 10 км от обследвания 
терен (БЕШКОВ, НАНЕВ (2002)). 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1993 Дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (не засяга стоящи водоеми, реки и канали 
с бавно течение) и отстои на повече от 5 км от потенциалните му местообитания в 
защитената зона. Видът не е установен в границите на защитената зона през 
последните години. Най – близкото отразено находище е устието на р. Огоста, на 
повече от 8 км от обследвания терен (БЕШКОВ, НАНЕВ (2002)). 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
Обобщено въздействие върху видовете земноводни, съгласно матрицата за 

оценка на степента на въздействие: 
Таблица № 5.20 

ВИД ЗЕМНОВОДНИ В ЗЗ BG0000614 Оценка за степента на 
въздействие 

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 0 Липсва въздействие 
1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 0 Липсва въздействие 
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)  0 Липсва въздействие 
1993 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus) 0 Липсва въздействие 

Влечуги. 

 Пъстър смок (Elaphe sauromates). 
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. Видът не е установен в 
границите на защитената зона през последните години. Най – близкото отразено 
находище е устието на р. Огоста, на повече от 8 км от обследвания терен (БЕШКОВ, 
НАНЕВ (2002)). 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1220. Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (няма водни площи) и отстои на повече от 
5 км от потенциалните му местообитания в защитената зона. Най – близкото отразено 
находище е южно от с. Бутан, на повече от 10 км от обследвания терен (БЕШКОВ, 
НАНЕВ (2002)). 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 

 
 1217 Шипоопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni)  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. Най – близкото отразено 
находище е южно от с. Бутан, на повече от 10 км от обследвания терен (БЕШКОВ, 
НАНЕВ (2002)). 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 
 
Обобщено въздействие върху видовете влечуги, съгласно матрицата за оценка на 

степента на въздействие: 
Таблица № 5.21 

Вид Оценка за степента на 
въздействие ВЛЕЧУГИ В ЗЗ BG0000614 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys 
orbicularis) 0 Липсва въздействие 

5194 Пъстър смок (Elaphe sauromates) 0 Липсва въздействие 
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 0 Липсва въздействие 
 

V.2.3.3 Ихтиофауна  включена в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 
 4125 Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata).  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. Видът не е установен в 
границите на защитената зона през последните години.  



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 

 
 1130. Распер (Aspius aspius).  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0). 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1138 Черна мряна (Barbus meridionalis)  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  
 

 2533 Голям щипок (Cobitis elongata)  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. При направените проучвания е 
констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр. 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 1149. Малък (обикновен) щипок (Cobitis elongatoides = Cobitis taenia).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 
 

 2484 Украинска минога (Eudontomyzon mariae)  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 
 

 1124 Белопера кротушка (Gobio albipinnatus).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 

 
 2555 Високотел бибан (Gymnocephalus baloni). 

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. При направените проучвания е 
констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1157 Ивичест бибан (Gymnocephalus scraetzer) Среща се в постоянни големи реки. 

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. При направените проучвания е 
констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1145. Виюн (Misgurnus fossilis).  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. При направените проучвания е 
констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр. 
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  
 

 2522 Сабица (Pelecus cultratus).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  
 

 1134. Европейска горчивка (Rhodeus  amarus).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata). 

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1160 Малка вретенарка (Zingel streber).  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. При направените проучвания е 
констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1159 Голяма вретенарка (Zingel zingel). 

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
Обобщено въздействие върху видовете риби, съгласно матрицата за оценка на 

степента на въздействие: 
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Таблица № 5.22 
Вид Оценка за степента на 

въздействие РИБИ В ЗЗ BG0000614 
4125 Карагьоз (Alosa immaculata) 0 Липсва въздействие 
1130 Распер (Aspius aspius) 0 Липсва въздействие 
1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 0 Липсва въздействие 
2533 Голям щипок (Cobitis  elongata) 0 Липсва въздействие 
1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 0 Липсва въздействие 
2484 Украинска минога (Eudontomyzon  mariae ) 0 Липсва въздействие 
1124 Белопера кротушка (Gobio albipinnatus) 0 Липсва въздействие 
2555 Високотел бибан (Gymnocephalus baloni) 0 Липсва въздействие 
1127 Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer) 0 Липсва въздействие 
2522 Сабица (Pelecus cultratus) 0 Липсва въздействие 
1145 Виюн ( Misgurnus fossilis ) 0 Липсва въздействие 
1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus ) 

0 Липсва въздействие 

1146 Балкански щипок (Sabanejewia aurata 
balcanica) 

0 Липсва въздействие 

1160 Малка вретенерка  (Zingel streber) 0 Липсва въздействие 
1159 Голяма вретенарка (Zingel zingel) 0 Липсва въздействие 

 

V.2.3.4 Безгръбначни  включени в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 
 1032 Бисерна (Овална речна) мида (Unio crassus) - Обитава реките и потоците в зоната 

с чисти течащи води богати на кислород с корита покрити с дребен чакъл или пясък. 
Този вид е много чувствителен към еутрофикацията. 
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не се 
очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 

 
 4011 Еднорог болбелазмус (Bolbelasmus unicornis) 

Районът на ИП не е местообитание на вида. В резултат на последните проучвания е 
направено предложение видът да се изключи от стандартния формуляр на 
защитената зона. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
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Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не се 
очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1083 Бръмбър рогач (Lucanus cervus).  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от защитената 
зона. При направените проучвания е констатирано по - лошо представяне на вида от 
отразеното в стандартния формуляр. При направените проучвания е констатирано по - 
лошо представяне на вида от отразеното в стандартния формуляр и основателно 
съмнение, че я обитава – липсват подходящи условия за развитие на ларвата му. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не се 
очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).   

 
 1089 Буков сечко (Morimus asper funereus) 

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от защитената 
зона. При направените проучвания е констатирано по - лошо представяне на вида от 
отразеното в стандартния формуляр и основателно съмнение, че я обитава – липсват 
подходящи условия за развитие на ларвата му. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не се 
очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 

 
 
 
 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

 

201

 1087. Алпийска розалия (Rosalia alpine) 
Районът на ИП не е местообитание на вида. В резултат на последните проучвания е 
направено предложение видът да се изключи от стандартния формуляр на 
защитената зона. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не се 
очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis)  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не се 
очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 
 
Обобщено въздействие върху видовете безгръбначни, съгласно матрицата за 

оценка на степента на въздействие: 
Таблица № 5.23. 

Вид Оценка за степента на 
въздействие БЕЗГРЪБНАЧНИ В ЗЗ BG0000614 

1032 Бисерна мида (Unio crassus) 0 Липсва въздействие 
1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 0 Липсва въздействие 
1083 Бръмбър рогач (Lucanus cervus) 0 Липсва въздействие 
1089 Буков сечко (Morimus funereus) 0 Липсва въздействие 
1087 Алпийска розалия (Rosalia alpine) 0 Липсва въздействие 
4064 Ивичест теодоксус ( Theodoxus transversalis ) 0 Липсва въздействие 
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VV..22..44  ООччааккввааннии  ввллиияянниияя  ии    ссттееппеенн  ннаа  ввъъззддееййссттввииее  ввъъррххуу  жжииввооттииннссккииттии  ввииддооввее,,    
ппррееддммеетт  ннаа  ооппааззввааннее  вв  ЗЗЗЗ  BBGG00000000550088  „„РРееккаа  ССккъътт””,,  ввккллююччееннии  вв  ППррииллоожжееннииее  IIII  ннаа  
ДДиирр..  9922//4433//ЕЕИИОО..    

 
V.2.4.1 Бозайници  включени в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 
 1355 Видра (Lutra lutra , Linnaeus, 1758).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (не засяга водни басейни) и отстои на 
повече от 6,5 км от местообитанията му в защитената зона. При направените 
проучвания е констатирано по - лошо представяне на вида от отразеното в 
стандартния формуляр. Променена е оценката по критерий Размер и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната от 
(С) 2% >= p > 0% на (D) незначителна популация поради твърде ниската численост на 
видрата в тази зона. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида както в 
защитената зона, така и извън нея по време на отделните етапи (строителство, 
въвеждане в експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация) от 
реализирането на инвестиционното предложение. 

 
 2609. Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni, Linnnaeus, 1766).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (не засяга степи и селскостопански 
площи) и отстои на повече от 6,5 км от потенциалните му местообитания в 
защитената зона. Видът не е установен в границите на защитената зона. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида както в 
защитената зона, така и извън нея по време на отделните етапи (строителство, 
въвеждане в експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1316. Дългопръст нощник (Myotis capaccinii, Bonaparte, 1837).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (не засяга карстов район и пещери, както 
и водни обекти) и отстои на повече от 6,5 км от потенциалните му местообитания в 
защитената зона.  
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида както в 
защитената зона, така и извън нея по време на отделните етапи (строителство, 
въвеждане в експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).   

 
Обобщено въздействие върху видовете бозайници, съгласно матрицата за оценка 

на степента на въздействие: 
Таблица № 5.24 

Вид Оценка за степента на 
въздействие БОЗАЙНИЦИ В ЗЗ BG0000508 

1355 Видра (Lutra lutra) 0 Липсва въздействие 
2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 
newtoni) 0 Липсва въздействие 

1316. Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 0 Липсва въздействие 
 

V.2.4.2 Херпетофауна  включена в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 

Земноводни. 

 1188. Червенокоремна бумка (Bombina bombina).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 6,5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида както в 
защитената зона, така и извън нея по време на отделните етапи (строителство, 
въвеждане в експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).   

 
 1993 Дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus). 

Районът на ИП не е местообитание на вида (не засяга стоящи водоеми, реки и канали 
с бавно течение) и отстои на повече от 6,5 км от потенциалните му местообитания в 
защитената зона. Видът не е установен в границите на защитената зона през 
последните години.  



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
Обобщено въздействие върху видовете земноводни, съгласно матрицата за 

оценка на степента на въздействие: 
Таблица № 5.25 

Вид Оценка за степента на 
въздействие ЗЕМНОВОДНИ В  ЗЗ BG0000508 

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 0 Липсва въздействие 
1993 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus) 0 Липсва въздействие 

Влечуги. 

 Пъстър смок (Elaphe sauromates). 
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 6,5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. Видът не е установен в 
границите на защитената зона през последните години.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
 1220. Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).  

Районът на ИП не е местообитание на вида (няма водни площи) и отстои на повече от 
6,5 км от потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
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Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 

 
 1217 Шипоопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni).  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 6,5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. В зоната няма намерени 
екземпляри. Предложена е промяна в стандартния формуляр - Размерът и 
плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия 
на страната се променя на (D) незначителна популация. Промяната се дължи на по-
детайлните изследвания проведени в рамките на проекта за картиране. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 
 
Обобщено въздействие върху видовете влечуги, съгласно матрицата за оценка на 

степента на въздействие: 
Таблица № 5.26. 

Вид Оценка за степента на 
въздействие ВЛЕЧУГИ ЗЗ BG0000508 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys 
orbicularis) 0 Липсва въздействие 

Пъстър смок (Elaphe sauromates) 0 Липсва въздействие 
1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 0 Липсва въздействие 

V.2.4.3 Ихтиофауна  включена в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 
 1138 Черна мряна (Barbus meridionalis). 

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 6,5 км от 
местообитанията му в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
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Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
1149. Малък (обикновен) щипок (Cobitis elongatoides = Cobitis taenia).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 6,5 км от 
местообитанията му в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 

 
 1122 Балканска кротушка (Gobio uranoscopus) 

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 10 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона. Видът не е констатиран при 
полевите посещения. Предложена е промяна на категорията от R (рядък) на V (много 
рядък). В стария стандартен формуляр за размер на популацията е отбелязано C, 
което не отговаря на съвременното състояние и е коригирано на D (незначителна 
популация).  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 

 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 

 
 1134. Европейска горчивка (Rhodeus  amarus).  

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 6,5 км от 
местообитанията му в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
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Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  

 
Обобщено въздействие върху видовете риби, съгласно матрицата за оценка на 

степента на въздействие: 
Таблица № 5.27. 

Вид Оценка за степента на 
въздействие РИБИ В ЗЗ BG0000508 

1138 Черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis) 0 Липсва въздействие 

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 0 Липсва въздействие 
1122 Балканска кротушка (Gobio uranoscopus) 0 Липсва въздействие 
1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus ) 0 Липсва въздействие 

V.2.4.4 Безгръбначни  включени в Приложение II на Дир. 92/43/ЕИО. 
 
 1032 Бисерна (Овална речна) мида (Unio crassus 

Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 6,5 км от 
потенциалните му местообитания в защитената зона.  
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 

 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация). 
 
1083 Бръмбър рогач (Lucanus cervus).  
Районът на ИП не е местообитание на вида и отстои на повече от 6,5 км от 
защитената зона. При направените проучвания е констатирано по - лошо представяне 
на вида от отразеното в стандартния формуляр. Според данните, делът на 
националната популация на вида в зоната клони към „0”. Размерът на популацията, 
която се среща в защитената зона, съотнесен към националната популация на вида е 
променен на (D) незначителна популация.. 
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Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).   

 
 1087. Алпийска розалия (Rosalia alpine) 

Районът на ИП не е местообитание на вида. В резултат на последните проучвания е 
направено предложение видът да се изключи от стандартния формуляр на 
защитената зона. 
Пряко нарушаване, отнемане на местообитанията на вида, бариерен ефект – Видът 
няма местообитание на територията на ИП. Не се очаква въздействие върху 
местообитанията или бариерен ефект (бал 0). 
Пряко унищожаване на екземпляри от вида – Не се очаква въздействие (бал 0). 
Безпокойство по време на строителството – Видът не се среща в района на ИП. Не 
се очаква въздействие (бал 0). 
Нарушаване на биокоридори – Няма установени постоянни миграционни коридори, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение (бал 0) 
Фрагментация - Не се очаква въздействие (бал 0). 
Не очакваме реализирането на ИП да повлияе на разпространението на вида в 
защитената зона, по време на отделните етапи (строителство, въвеждане в 
експлоатация, експлоатация, извеждане от експлоатация).  
 
Обобщено въздействие върху видовете безгръбначни, съгласно матрицата за 

оценка на степента на въздействие: 
Таблица № 5.28. 

Вид Оценка за степента на 
въздействие БЕЗГРЪБНАЧНИ В ЗЗ BG0000508 

1032 Бисерна мида (Unio crassus) 0 Липсва въздействие 
1083 Бръмбър рогач (Lucanus cervus) 0 Липсва въздействие 
1087 Алпийска розалия (Rosalia alpine) 0 Липсва въздействие 
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V.3 Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху 
целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и 
природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на 
видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени 
и др.), както по време на строителството, така и при експлоатацията и 
закриването на компонентите на инвестиционното предложение. 
 
VV..33..11  ООччааккввааннии  ппррееккии  ввъъззддееййссттввиияя..    
 
V.3.1.1 Унищожаване (загуба) на местообитания в резултат на усвояване на площи - % 

на от засегнатите територии на защитените зони и съответните типове 
местообитания в тях, промяна на „популационната” структура.  
 

Площадка „Радиана” по права въздушна линия отстои на 0.45 км от ЗЗ BG0002009  
„Златията”, на 3.8 км от ЗЗ BG0000533 „Острови Козлодуй”, на 6.0 км от ЗЗ BG0000614 
„Река Огоста”, на 6.3 км от ЗЗ BG0000508 „Река Скът”, а предвидените строителни 
съоръжения в нейния контур са още по-отдалечени, поради което реализацията на ИП не 
е свързано с усвояване или отнемане на площи в границите  на защитените зони. 
Реализацията на ИП ще бъде свързано със застрояване само на 18.75 % от териториалния  
обхват на площадката – в резултат на изграждане на хранилището, спомагателните 
сгради и прилежащата инфраструктура на площ възлизаща кръгло на 87 дка, докато 
81.25 % или 377 дка са предвидени за озеленяване и ненарушени зони. Като цяло ИП не 
засяга и значими в консервационно отношение или ценни за различни животински 
видове местообитания и извън защитените зони. 

При това положение след изграждане и пускане в експлоатация на НХРАО може 
да се очаква, че: 

i. По отношение на местообитанията предмет на опазване в най-близките 
защитени зони и местообитанията на целевите животински видове в тях:  
 естествения им ареал и териториите, които покрива този ареал ще останат 

непроменени в границите на разглежданите защитени зони; 
 специфичната структура и функции, които са необходими за дългосрочното 

им поддържане и по-нататъшно съществуване няма да бъдат увредени пряко в 
резултат на отнемане на площи,  ще се запазят и се очаква да продължат да 
съществуват в обозримо бъдеще в границите на разглежданите защитени зони; 

 състоянието на запазеност на характерните видове и консервационния им 
статус ще останат на сегашното си ниво в границите на разглежданите 
защитени зони; 

ii. По отношение на животинските видове, предмет на опазване:  
 Отчетените популации на съответните целеви видове ще се задържат в 

дългосрочен план като жизнеспособни елементи в своите природни хабитати 
на територията на разглежданите защитени зони; 

 Естественият ареал на видовете няма да намалее, нито е вероятно да намалее в 
обозримо бъдеще; 

 Ще продължи да съществува достатъчно голяма площ от местообитания в  
защитените зони за поддържането на популациите на целевите видове 
привързани към тях в дългосрочен план;  

На Фигура № I-3 в доклада и на Приложение № 3 към него е представена сателитна 
снимка с нанесено  местоположение на компонентите на ИП спрямо ЗЗ BG0002009 
„Златията” обявена по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици и ЗЗ 
BG0000533 „Острови Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 „Река Огоста” и ЗЗ BG0000508 „Река 
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Скът”, обявени по Директива 92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и на дивата 
флора и фауна.  

 
V.3.1.2  Функции и природозащитни цели.  

 
Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони и не се 

разполага в съседство с такива. Могат да се очакват незначителни косвени въздействия 
върху естественото функциониране на отделни елементи в непосредствено прилежащите 
територии на площадка „Радиана”, които също не попадат в защитени зони, като по 
отношение на ЗЗ  ЗЗ BG0002009 „Златията” потенциалните въздействия ще се ограничат 
до републикански път II -11 Козлодуй – Хърлец - Мизия, на около 450 м отвъд който се 
разполага зоната. Предвид това, не се очаква реализацията на обекта да повлияе по 
някакъв начин върху функциите и природозащитните цели на най - близките ЗЗ.   
 
V.3.1.3 Фрагментация. 
 

Предвид, че площадка „Радиана” не попада в границите на защитени зони по Натура 
2000 и не се разполага в съседство с такива, дейностите в нейните граници не са в 
състояние да причинят фрагментация на растителни съобщества и природни 
местообитания на целеви животински видове в обхвата на най-близките зони. 
Транспортирането на СтБК с РАО от цеха за опаковането им разположен на площадката 
на АЕЦ „Козлодуй” до хранилището също не е свързано с преминаване през ЗЗ и 
респективно с териториална фрагментация на такива. Не могат да бъдат създадени и 
сериозни допълнителни предпоставки за възпрепятстване придвижването на целеви 
наземни животински видове и птици между териториите на отделните зони в района, 
предвид залаганата плътност на застрояване и проектната височина на хранилището и 
спомагателния сграден фонд (от един до два етажа). Както беше споменато и по-горе, 
необходимите на земната повърхност площи за реализиране на ИП  чрез осъществяване 
на застрояване възлизат на 87 дка, върху които ще бъдат разположени хранилището, 
спомагателните сгради и прилежащата инфраструктура, докато 377 дка от териториалния 
обхват на площадка „Радиана” са предвидени за озеленяване и ненарушени зони. В 
случая е необходимо да се отрази също, че прекъсване на биокоридори на наземни 
животински видове в резултат на потенциална допълнителна фрагментация на 
територията разположена между ЗЗ „Острови Козлодуй” и ЗЗ „Река Огоста”, 
респективно и ЗЗ „Река Скът (извън евентуалната от АЕЦ „Козлодуй”, населените места 
и пътищата в района) от реализацията на НХРАО няма как да има, предвид 
фрагментиращата роля на водното огледало на р. Дунав по отношение на островите 
разположени в нея. По отношение на рибите и земноводните предмет на опазване в тези 
зони, също няма как да има фрагментация на местообитания и прекъсване на 
биокоридори между зоните, тъй като споменатите животински групи свободно могат да 
се придвижват във водната среда (и риби и земноводни) свързваща реките в района, 
както и по техните крайбрежия (само земноводни).      

Не могат да бъдат създадени и предпоставки за възпрепятстване придвижването на 
птици между ЗЗ „Златията” и останалите свободни територии в района. Този извод се 
налага освен заради предвижданото ниско строителство и поради обстоятелството, че 
като цяло при птиците фрагментацията на местообитанията не е в такава степен 
изразена, както при бавно подвижните животни като влечуги, земноводни и пълзящи 
безгръбначни, също някои бозайници (без прилепи),  защото птиците използват за 
придвижване на големи разстояния основно въздушното пространство. Подобен извод 
може да се направи и за летящите насекоми.   
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V.3.1.4 Смъртност на индивиди (унищожаване на видове). 

Обособяването на обекта не е свързано с пряко унищожаване на растения включени в 
Приложение № 2 на ЗБР и на Директива 92/43 ЕИО за хабитатите поради отсъствието на 
такива в района. 

При реализацията на НХРАО, в резултат на обособяването на неговите зони и 
изграждането на съоръженията, инсталациите и сградите в техните граници съществува 
само слаб риск да настъпи смъртност на отделни индивиди от някои животински видове 
и птици, включени в Приложение II на Дир.92/43/ЕИО и Приложение I на Дир. 
79/409/ЕИО и предмет на опазване  в разглежданите защитени зони, най-вече в резултат 
на спорадично попадане на такива индивиди в района на строителните площадки, при 
което има вероятност да бъдат прегазени и засипани предимно все още неориентирани 
малки, унищожени гнезда с яйца или слабоподвижни скоро излюпени птиченца. В 
случая това е свързано само с погубване на отделни индивиди извън местообитанията им 
в зоните, а не на целите локални популации на засяганите видове, като такъв риск 
съществува по отношение на някои видове в много по-голяма степен при обработването 
на земеделските земи в района, също е характерен за всякакъв вид строителство извън 
селищата, съществува и в резултат на трафика по пътищата в района и пр. В случая с 
хранилището местообитанията на видовете в зоните остават незасегнати, което е 
предпоставка за възстановяване на възможните минимални загуби в района в обозримо 
бъдеще. Необходимо е да се подчертае, че погубването на индивиди от целеви видове 
може да се прояви най-вече в периода на строителството, като този риск може да се 
предотврати чрез прилагането на някои смекчаващи и превантивни мерки заложени в 
ДОСВ. Например ако строителството предстои да започне през размножителния период 
на целевите видове птици гнеядящи в гористи местообитания, Възложителя е 
необходимо да осигури обход на терена от специалисти с познания в областта на 
орнитофауната, които да установят наличието или отсъствието на гнезда и при 
регистрирането на такива да предприемат съответните „спасителни” мероприятия чрез 
преместването им в подобни биотопи на безопасно отстояние, а ако това е невъзможно – 
отлагане на началото на строителния етап до преминаване на размножителния период и 
даже ако се налага, до настъпване на есенната миграция. Така при изпълнение на това 
предписание, заложено и към мерките в настоящата разработка, не се очаква смъртност 
на отделни индивиди от целеви видове птици предмет на опазване.   

От друга страна, при наличие в предвидените за повърхностно застрояване площи на 
хранещи се възрастни гръбначни индивиди, непосредствено преди започване на 
строителните дейности, те сами ще напуснат територията поради безпокойството 
предизвикано от провежданите предварителни подготвителни работи –  шум от 
разполагане на тежки  строително - монтажни машини, пристигане на работен персонал 
и др.  

В настоящата разработка в предходните т. 5.1 и т.5.2 е направен самостоятелен анализ 
и оценка на степента на въздействие на ИП за всеки опазван вид поотделно, което 
включва и вероятността за смъртност на индивиди в периметъра на влияние.   

 
V.3.1.5 Обезпокояване на видовете.  

 
По време на строителството, експлоатацията и закриването може да се очаква 

обезпокояване само на отделни индивиди на някои целеви видове птици, които 
използват и площадката и съседните на нея прилежащи територии извън защитените 
зони при хранене и почивка. Човешкото присъствие при изграждането на експлоатацията 
на обекта ще бъде само върху терена на отредената площадка. Подстъпът до нея за хора 
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и техника ще бъде откъм вътрешноведомствения път на АЕЦ Козлодуй, т.е. откъм 
противоположната страна спрямо най-близко разположената защитена зона - BG0002009 
„Златията” по Директива 2009/147/ЕО. Транспортът на опаковките с РАО от 
инсталацията за третирането, кондиционирането и опаковането им на площадката на 
АЕЦ-а също ще се извършва откъм противоположната страна на площадка „Радиана” 
спрямо защитената зона. Най-близкото отстояние на площадката до тази защитена зона е 
около 450 м, а самите строителни и експлоатационни дейности ще се осъществяват в 
оперативни площи разположени на около 500 м (външната граница на площадката не 
съвпада с границите на площта подлежаща на застрояване). Денивелацията между най-
близката граница на защитената зона и строителната площадка е от 10 до 20 м, като 
наклонът на склона е в посока противоположна на близката граница на защитената зона 
(т.е. тя е на по-високо ниво), което допълнително възпрепятства разпространението на 
шума от работниците и строителната техника в посока към ЗЗ. Вследствие на това, 
засиленото шумово въздействие над естествения шумов фон в района няма да надвишава 
повече от 300 м (както е отчетено в Таблица № 3.2 в т.3)  и няма да бъде фактор на 
безпокойството за птиците обитаващи територията на защитената зона. В този смисъл 
няма противоречие с нейните цели на опазване, така както са формулирани в 
заповедта за обявяване. Практически фактор безпокойство при реализацията на ИП ще е 
с локален и ограничен характер на самата площадка и до около 300 м от нея, като няма 
да оказва въздействие върху целостта (която именно е предмета на разглеждане в 
настоящата точка) на защитените зони в предмет на разглеждане в настоящата 
разработка. Предвид това територията обхващана от най-близката ЗЗ „Златията” няма да 
бъде фрагментирана на отделни части, между които достъпа на индивиди е преустановен 
или затруднен поради тяхното обезпокояване в дадени локации в периметъра на зоната, 
като аналогична дедукция може да се направи и за останалите зони. От това следва да се 
направи и извода, че структурата и функциите на зоните и местообитанията в тях няма 
да претърпят промени в резултат на безпокойство предизвикано от реализацията на ИП и 
тези структура и функции по отношение на фактор безпокойство ще запазят сегашните 
си параметри. В допълнение, извън проблематиката, която е свързана със същността на 
настоящата точка, по отношение на индивидите на някои видове птици предмет на 
опазване в ЗЗ „Златията”, които има вероятност да посещават и залесената територия с 
площадката на ИП извън зоната е необходимо да се отчете, че те би следвало вече да са 
се адаптирали и придобили известна резистентност към обезпокояването от различни 
видове фактори свързани с шум, присъствие на хора и други подобни, тъй като 
площадката е разположена в съседство с промишления комплекс на АЕЦ „Козлодуй”, 
който е съществен източник на шумово натоварване на района, като в същото време по 
цялата северна и южна граница на залесената територия преминават и два централни 
пътя за района – р. път II -11 Козлодуй-Хърлец-Мизия и ведомствения на АЕЦ, свързващ 
централата с гр. Козлодуй и споменатия преди това път – на практика територията е 
заключена между тях. Отделно терена на самата площадка в последните години е почти 
непрекъснато подлаган на различни видове обстойни проучвания свързани с извършване 
на сондажни дейности, периодични наблюдения на обособени вече сондажни 
мониторингови пунктове, прединвестиционни проучвания на терена, в т.ч. свързани с 
геодезически заснемания  на съществуващи инфраструктурни съоръжения, геодезически 
замервания свързани с пространственото определяне на евентуалното бъдещо 
застрояване и други подобни, което неминуемо е свързано със съществено засилване на 
човешкото присъствие и с генериране на шум от използваните технически средства 
(сонди, МПС и др.) в обхващаната от ИП площ, както и в близост до нея. Също така е 
необходимо да се има предвид, че през 2013 г. предназначението и начина на трайно 
ползване на обхващаните от площадка „Радиана” поземлени имоти са променени от НТП 
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като „Гори в земеделски земи” в НТП като „Друга селищна територия”, за което има и 
становище от МЗХ с изх. № 91-800/10.05.13 (Приложение № 3.3).      

         
V.3.1.6 Нарушаване на видовия състав. 

 
Не съществува вероятност естествени и коренни растителни съобщества да бъдат  

засегнати в резултат на реализицията на инвестиционното предложение, тъй като на 
повърхността ще бъде разчистена площ от изкуствено създадено насаждение на акация, 
която представлява интродуциран в нашите ширини вид, който донякъде има и 
инвазивен характер. Освен акация на площадката се срещат и други интродуцирани 
видове, като гледичия (Gleditschia triacanthos) и софора (Sophora japonica). Някои 
рудерални инвазивни тревни растителни видове ще завземат временно само нарушените 
участъци на площадката по време на строителството, депата за хумус и изкопани земни 
маси, като в последствие има риск да се настанят и в озеленените в последствие площи. 
При биологичната рекултивация на хранилището след неговото окончателно запечатване 
вероятно ще се ползват предимно дървесни и храстови видове, които в момента участват 
в състава на растителната покривка заемаща площадката и съседните на нея терени, 
поради което не се очаква увеличаване на степента на риска за нахлуване на чужди 
видове в най-близките ЗЗ в сравнение със степента на съществуващия риск към момента.  

Не се очаква въздействие върху местообитания и популации на видове - предмет на 
опазване в защитените зони в района на инвестиционното предложение. 

По време на реализирането на ИП ще бъде засегнато растително съобщество с 
производен антропогенен характер без съществена консервационна стойност. В 
последствие донякъде ще бъде променен видовия състав, но само в границите на 
площадка „Радиана” в резултат на предвидени озеленителни мероприятия и след 
окончателното запечатване на хранилището в резултат на биологична рекултивация.  

Не се очаква да бъдат нарушени местообитания на животински видове, предмет на 
защита в зоните, както и въздействие върху самите им локални популации свързани с 
нахлуване на нови нетипични за района видове и респективно нарушаване на видовия  
състав, тъй като характера на ИП не е свързан с животновъдни дейности. Не се 
нарушават местообитания на видове с консервационна значимост. 

 
В заключение, по отношение на преките въздействия е необходимо да се каже, че 

характерът на инвестиционното предложение и неговото местоположение (изцяло 
извън защитените зони и отдалечено на достатъчни разстояния от тях) изключват 
предизвикването на фрагментация и влошаване на структурата на локалните 
популации на видовете, включени в предмета на опазване на ЗЗ BG0002009 
„Златията”, ЗЗ BG0000533 „Острови Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 „Река Огоста” и ЗЗ 
BG0000508 „Река Скът”.  Може да се очаква слабо засилване на антропогенния 
натиск в района като цяло, но в рамките на емкоста на формираните екосистеми, 
поради което не са необходими специални компенсиращи мерки. 

 
VV..33..22  ООччааккввааннии  ккооссввееннии  ввъъззддееййссттввиияя..    

V.3.2.1 Потенциално влошаване на качеството на местообитания в ЗЗ и в 
непосредствена близост до тях вследствие на химически промени.  

Няма да има химически промени в околната среда, където ще се реализира 
инвестиционното намерение, тъй като последното не е свързано с химически 
производства, които водят до генериране на замърсени с различни газове въздушни 
потоци и до отделяне на промишлени отпадъчни води съдържащи различни химични 
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съединения и вещества. ИП не е свързано и с преработка на полезни изкопаеми, както и с 
каквото и да било значимо емитиране на газообразни, твърди или течни органични и 
неорганични замърсители. Единствената потенциална причина за химическо 
замърсяване, и то само в обхвата на площадка „Радиана” е свързана с инцидентни течове 
и разливи на ГСМ в резултат на аварии на ползваните самоходни машини, най - вече по 
време на строителството. При това количеството на замърсяващите гориво-смазочни 
материали няма да е голямо и потенциалното въздействие ще е на ограничена площ 
(извън ЗЗ и местообитания в тях), временно, краткотрайно и спорадично – с малка 
вероятност и ниска честота на настъпване, поради което въздействието е обратимо при 
навременното му отстраняване и при спазване на изискванията по отношение правилата 
за поддръжка на ползваната механизация няма да настъпи.  

 
V.3.2.2 Потенциално влошаване на качеството на местообитания в ЗЗ и в 

непосредствена близост до тях вследствие на възможно радиационно 
замърсяване.  

Не съществува сериозен риск от наднормено радиационно замърсяване на района на 
площадката, а още по-малко на териториите на най-близките до нея натура зони в 
резултат на погребването на опаковки с РАО в хранилището и тяхното последващо 
съхраняване в него. Този риск е сведен до минимум още на етапа на „запечатване” 
на ниско- и средноактивните радиоактивни отпадъци в стоманобетоновите 
контейнери. Вида на радиоактивните отпадъци, които подлежат на погребване е от  
категория 2а, съгласно Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните 
отпадъци. Според определението за категория 2а, максималната специфична активност 
на  дългоживеещите радионуклиди в една опаковка е ≤ 4.0E+06 Bq/kg и при условие, че 
максималната средна стойност на дългоживеещите радионуклиди в клетките за 
погребване не трябва да бъде по-висока от 4.0E+05 Bq/kg. В случая се касае за: 
- течни РАО подлежащи на допълнително концентриране чрез изпаряване и на  

кондициониране чрез циментиране - кубов остатък, получен в резултат на 
пречистване и концентриране на различни видове радиоактивно замърсени води, 
получаващи се при работата на централата, отработени йонообмени смоли и 
сорбенти; 

- твърди РАО - замърсено облекло и лични предпазни средства, замърсено 
оборудване и инструменти (в това число от извеждане от експлоатация на 
реактори), земни маси, строителни отпадъци, лабораторни отпадъци от използване 
на радионуклиди за научни, медицински и индустриални цели; 

Инвестиционното предложение не е свързано с третиране и погребване на 
отработено ядрено гориво от работата на реакторите в АЕЦ „Козлодуй” или други 
АЕЦ, както и на други РАО, попадащи извън споменатата горе категория.  

 В НХРАО ще се погребват преработените и кондиционирани в ЦПРАО отпадъци. 
Реализираните в ЦПРАО технологии за преработване се свеждат до: 1/ Циментиране на 
кубов остатък (течни РАО); 2/ Пресоване на твърди РАО; 3/  Опаковане на циментова 
смес и твърди РАО в защитни стоманобетонни контейнери (СтБК). Те ще се явяват 
закрити източници само на гама йонизиращо лъчение, тъй като опаковката ще 
елиминира разпространението на алфа и бета частици. Контейнерите се залага да 
бъдат конструирани така, че мощността на еквивалентната доза на гама лъчение от една 
опаковка с РАО да е ограничена до 2 mSv/h на повърхността и максимум 0.1 mSv/h на 
разстояние 1 м от повърхността. Съгласно закона отслабване на мощността на 
еквивалентната гама доза с квадрата от разстоянието, изчислената еквивалентна 
доза след още няколко метра ще е практически равна на естествената, т.е в случая 
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няма каквато и да било вероятност най-близките до площадка „Радиана” защитени 
зони по натура 2000 и природните местообитания и местообитанията на видовете в 
тях да бъдат радиационно облъчени от СтБК по време на транспортирането им до 
НХРАО. Последващото погребване на опаковките в клетките на съоръжението чрез 
затварянето и покриването им с многослойна инженерна бариера (в т.ч. обособената 
преди това льосо-циментовата възглавница под тях) напълно ще неутрализира 
възможността за радиационно замърсяване на водите, почвите, въздуха, геоложката 
среда и елементите на биологичното разнообразие в района в резултат на проникване на 
гама лъчение в тях, от което следва, че не може да има и влошаване на качеството на 
местообитанията в най-близките ЗЗ в резултат на вторични/непреки въздействия от 
радиационно естество. За това ще спомогнат и обслужващите хранилището системи – 
най-вече мрежата за контрол и отвеждане на инфилтрираните води и мрежата за дълбоки 
дренажи, които са описани в анотацията.   Необходимо е да се има предвид и, че като 
технология, процесът на съхраняване на РАО в НХРАО не е свързан с вероятност от 
изпускане на газови емисии в атмосферния въздух.  
 
V.3.2.3 Потенциално влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие на 

хидроложки и хидрогеоложки промени и нарушаване на водния баланс в района.    
 
Площадка „Радиана” не се разполага в обхвата на защитени зони по Натура 2000 и в 

непосредствена близост до такива и следователно изграждането и експлоатацията на 
хранилището и спомагателните сгради върху площадката не е свързано с пряко 
въздействие върху хидроложките и хидрогеоложките условия на местообитанията в  ЗЗ 
BG0002009 „Златията”, ЗЗ BG0000533 „Острови Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 „Река 
Огоста” и ЗЗ BG0000508 „Река Скът”.  

През площадка „Радиана” и в близост до нея не преминават естествени водни течения, 
отсъстват и площи със стоящи води (водоеми, езера и др.), които могат да бъдат 
засегнати от строителството на НХРАО и следователно не съществува риск  
вторично/непряко да се повлияе върху хидроложките условия на местообитания в най-
близките ЗЗ, които са свързани с такива повърхностни водни обекти. Експлоатацията на 
хранилището и спомагателния сграден фонд не е свързана с водовземане от 
повърхностни водни тела и респективно с въздействия върху водния баланс на реките 
протичащи в ЗЗ „Река Огоста” и ЗЗ „Река Скът” и водните образувания покрай тях.   

Изграждането на хранилището, спомагателния сграден фонд и прилежащата 
инфраструктура няма да бъде свързано със съществени хидрогеложки промени в 
геоложката среда на района на ИП и още по-малко на най-близките ЗЗ, тъй като не се 
предвиждат значителни по дълбочина и мащаб изкопни работи за обособяване на 
фундаментите на съоръжението и сградите, при които може да се достигне до 
водонаситените геоложки пластове разпространени в хидрогеоложкия профил на 
площадка „Радиана”. В тази връзка не се очаква да бъдат засегнати количествените и 
качествените характеристики на разпространените подземни водни тела в района, които   
най-плитко са разположени  на около 35÷50 м под теренната повърхност и на около 
15÷30 м под долната кота на НХРАО се разполага горния слой на подземно водно тяло 
„Порови води в Неогена– Ломско-Плевенска депресия” с код BG1G00000N2034.    

Характерът на разглежданото инвестиционно намерение определя необходимостта от 
обезпечаване само на вода за технически нужди по време на строителството и на 
питейно-битово водоснабдяване по време на ескплоатацията за обслужване нуждите на 
работещия в спомагателните сгради персонал. Погребването на контейнерите с 
кондиционираните РАО в хранилището не изисква осигуряване на промишлено 
водоснабдяване. В случая вода за технически нужди по време на строителството и 
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питейни и битови цели по време на експлоатацията ще се осигурява по съществуващ 
водопровод преминаващ през площадка „Радиана”, който е част от водопроводната 
мрежа за питейно-битово водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй”, която се захранва  от 
кладенци тип ,,Раней” – три броя, разположени в терасата на р. Дунав преди гр. 
Козлодуй. От тези кладенци се осигурява резервно водоснабдяване на селата Хърлец и 
Гложене, както и водоснабдяването на споменатия водопровод преминаващ през 
площадката, който ще захранва и обслужващите хранилището сгради. Водния приток в 
кладенците се осигурява от водно тяло „Порови води в Кватернера – Козлодуйска низина 
с код BG1G00000Qal005”. В тази връзка се очаква  въздействие върху количественото 
състояние на това подземно водно тяло, вследствие на допълнително водовземане за 
питейно-битови и строителни нужди на НХРАО от съществуващи водовземни системи и 
съоръжения извън територията на площадката на инвестиционното предложение. 
Съгласно заключението в ДОВОС, това въздействие ще бъде пряко, дълготрайно и 
обратимо, с ограничен териториален обхват и ниска степен в обсега на създаваната зона 
на влияние около водовземните съоръжения. Оценява се като незначително, тъй като 
водовземането ще се осъществява съгласно изискванията в Закона за водите и наредбите 
към него въз основа на съответни разрешителни за водовземане. Предвид това, няма 
опасност за настъпване на хидрогеоложки промени по отношение на най-близко 
разположените ЗЗ до кладенците - ЗЗ BG0002009 „Златията”, ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй” и ЗЗ BG0000614 „Река Огоста”, в т.ч. осезаема промяна в дебита на наличните 
извори в зоните, които участват в дренирането на подземно водно тяло 
BG1G00000Qal005.      

 

V.3.2.4 Потенциално влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие вероятно 
замърсяване на водите в нерадиационен и радиационен аспект.  

С ИП на площадка „Радиана“ се  предвижда бъде изградена разделна канализационна 
система: за битово-фекални отпадъчни води и за дъждовни. Отделно се предвижда да 
бъдат осигурени и следните системи по отношение на потоците, за които съществува 
потенциален риск, колкото и да е минимален, от радиоактивно замърсяване: „система за 
контрол и отвеждане на инфилтрираните води”, „система за течни РАО”, „система за 
дълбоки дренажи”.  

Битово-фекалните отпадъчни води от обслужващия сграден фонд ще се събират в  
канализация за битови води, която ще се изгради на площадката, и която ще се заусти в 
битово-фекалната канализация на АЕЦ „Козлодуй”, водите от която се подлагат на 
третиране до нормативните изисквания в пречиствателна станция (ПСОВ) за очистване 
на битовите отпадъчни води на АЕЦ, като пречистените в станция води се заустват в р. 
Дунав извън обхвата на защитените зони в района (след ЗЗ „Острови Козлодуй”). 
Потокът от отпадъчни битови води от НХРАО няма да представлява никакъв проблем за 
площадковата канализационна система на АЕЦ „Козлодуй”, нито за пречиствателните 
съоръжения на централата, когато същите работят добре. При това положение 
генерираните отпадъчни води няма да влошат качеството на повърхностните и 
подземните води в най-близките Натура 2000 защитени зони и въобще в района на 
централата, както в нерадиационен, така и в радиационен аспект. Тук е необходимо да се 
отбележи, че е предвидена отделна система („система за течни РАО”) за събиране за 
всички потенциално радиоактивни течности от душовете за дезактивация, помещението 
за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО, лабораториите, дренажите в 
контролираната зона и др., която е напълно самостоятелна от канализацията за битовите 
отпадъчни води, която ще обслужва общите душове, умивалните и тоалетните. 
Проектирано е потенциално радиоактивно замърсените отпадъчни води, генерирани по 
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време на нормалната  експлоатация в някои от помещенията на обслужващия сграден 
фонд да се отвеждат по гравитачен път през дренажни тръбопроводи към два резервоара 
за съхранение, в които ще се осъществява контрол на водите чрез пробонабиране, като в 
зависимост от степента им на радиоактивна замърсеност или ще се транспортират чрез 
мобилна цистерна за преработка на площадката на АЕЦ „Козлодуй” чрез концентриране 
и кондициониране,  ако активността на течностите е над допустимия предел, като след 
това ще се погребват  в НХРАО, или ще се прехвърлят в най-близката шахта на 
дъждовната канализация, ако активността на течностите е в приемливи граници. Така ще 
се предотврати потенциалното наднормено радиационно замърсяване на водите и 
почвите в района на хранилището и респективно не може да се очаква и влошаване 
качеството на местообитанията в разглежданите защитени зони в резултат на 
вторични/непреки въздействия в резултат на  изпускане в околната среда на течности с 
висока активност. 

Тъй като съществува известен риск от инфилтриране на води в запълнените и 
запечатани клетки на НХРАО в резултат на аварии свързани с просмукване и проява на 
явлението капилярност, в платформите на хранилището е предвидено изграждане на 
надеждна „система за контрол и отвеждане на инфилтрираните води”. Тази система е 
предвидена да бъде в експлоатация по време на фазите на изграждане, експлоатация и 
институционален контрол в продължение на 300 години с минимална поддръжка. 
Включва различни видове тръби и тръбопроводи, съдове за наблюдение поставени на 
отвеждащите тръби от клетките, система от подземни галерии за достъп и събирателен 
стоманобетонен контролен резервоар за събиране на инфилтрираните води. Системата 
позволява лесно откриване и локализиране на инфилтрирана вода в клетките за 
съхранение. Събраните в резервоара инфилтрирани води подлежат на проверка чрез 
пробонабиране за радиоактивност преди да бъдат освободени от него. Активността на  
събраните води трябва да е под установените граници за освобождаване. В случай, че се 
превишават определените граници, водите чрез специализирана цистерна подлежат на 
транспортиране извън площадката на обекта, за обработка чрез концентриране и 
кондициониране в лицензираната за целта инсталация на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй”, като след това ще се опаковат и погребват в НХРАО. Ако радиоактивността 
е под допустимите граници, водите в резервоара подлежат на изпускат към басейна за 
събиране на дъждовни води. Така ще се предотврати потенциалното наднормено 
радиационно замърсяване на водите и почвите в района на хранилището и респективно 
не може да се очаква и влошаване качеството на местообитанията в разглежданите 
защитени зони в резултат на вторични/непреки въздействия от изпускане в околната 
среда на недопустимо радиоактивно замърсени инфилтрирани води от клетките на 
съоръжението. 

Отделно, за събиране и отвеждане на подземни води, които може да се събират около 
важните  подземни конструкции, като например основите на клетките за съхранение на 
РАО, е предвидена „система за дълбоки дренажи”. Тя се състои от подземни 
хоризонтални пропускливи тръби, инсталирани върху пласт филтриращ материал, които 
осигуряват път за отвеждането на дренираните подпочвени и подземни води. Водата 
събрана в тръбната мрежа подлежи на отвеждане в резервоар за дълбоки дренажи 
разположен в съседство с резервоара на системата за контрол на инфилтрацията. 
Подобно и на събираната вода в резервоара за инфилтрат, водата от резервоара за 
дълбоки дренажи ще се контролира чрез вземане на проби и в зависимост от нивото на 
отчитаната активност ще бъде освобождавана или директно в басейна за дъждовни води,  
или прехвърлена в мобилна цистерна за транспортиране за по-нататъшно третиране чрез 
концентриране и кондициониране в лицензираната за целта инсталация на площадката 
на АЕЦ „Козлодуй”, опаковане и последващо погребване в НХРАО. Така ще се 
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предотврати потенциалното наднормено радиационно замърсяване на водите и почвите в 
района на хранилището и респективно не може да се очаква и влошаване качеството на 
местообитанията в разглежданите защитени зони в резултат на вторични/непреки 
въздействия от изпускане в околната среда на недопустимо радиоактивно замърсени 
дренажни води от пространствата около важните подземни конструкции. 

С цел контролирано отвеждане на формирания повърхностен отток на площадка 
„Радиана” формиран в резултат на валежи и намаляване до минимум на инфилтрирането 
на вода през почвата се предвижда площадката да се опасва от безнапорна мрежа за 
събиране на дъждовни води. Мрежата ще се състои от открити канали от излят бетон 
покрити или не със стоманени решетки, прави тръби от PVC или HDPE, PVC тръби в 
мрежата от дренажни и инспекционни галерии, ревизионни отвори, канавки и шахти за 
дъждовни води и басейн за събиране на тези води. Събраните дъждовни води в басейна 
са условно чисти. Освен дъждовни води в него ще се събират и освободените води от 
резервоара на системата за контрол на инфилтрирани води и резервоара за дълбоки 
дренажи, за които е доказано чрез пробонабиране, че радиоактивността им е в обхвата на 
допустимите норми за освобождаване. Все пак, за да се предотврати в максимална 
степен възможно наднормено радиоактивно замърсяване на района, от водата събрана в 
басейна за дъждовни води също ще се взема проба преди изпускане в канализационната 
мрежа.  Водата може да се изпусне само, ако активността и е под пределно допустимите 
стойности за изпускане в околната среда. В случай, че тези гранични стойности се 
надвишават, водата ще бъде отстранена от басейна и прехвърлена за обработка извън 
площадката на хранилището, т.е. в лицензираната за целта инсталация на площадката на 
АЕЦ „Козлодуй”, като след подлагането и на концентриране чрез изпарение и 
кондициониране подлежи на опаковане в СтБК и погребване в НХРАО. Така изцяло ще 
се предотврати настъпване на евентуално наднормено радиационно замърсяване на 
водите и почвите в района на хранилището и респективно не може да се очаква и 
влошаване качеството на местообитанията в разглежданите защитени зони в резултат на 
вторични/непреки въздействия от изпускане в околната среда на недопустимо 
радиоактивно замърсени води от площадката на НХРАО при неговата експлоатация и 
институционален контрол. 

 
V.3.2.5  Потенциално влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие на 

геоложки промени.  
 

Тъй като площадка „Радиана” не се разполага в обхвата на защитени зони по Натура 
2000 и в непосредствена близост до такива, а реализацията на хранилището, 
спомагателния сграден фонд и прилежащата инфраструктура не е свързано със 
значителни по дълбочина и мащаб изкопни работи за обособяване на фундаментите на 
съоръжението и сградите, не може да се очаква и настъпване на геоложки промени в 
геоложката среда на най-близките ЗЗ и респективно в качеството на разпространените в 
тях местообитания. Съгласно заключението в ДОВОС очакваното въздействие върху 
геоложката среда при реализацията на ИП ще се изрази в механично нарушаване на 
земните недра при подготовката на строителната площадка и поетапното изграждане на 
НХРАО. Това въздействие ще бъде неизбежно, пряко, постоянно и необратимо, с обхват 
в обсега на територията на площадката, евентуално и на част от терена около нея (за 
временни пътища, депо за излишни земни маси и пр.), т.е. без да се засягат земните 
недра в защитени зони и в съседство с такива.  В радиационен аспект не се очаква 
въздействие върху земните недра по време на експлоатацията и следексплоатационния 
период (институционален контрол с продължителност 300 години), поради 
обстоятелството, че предвидените високите сорбционни характеристики на инженерните 
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бариери на хранилището ще осигуряват дълговременното ограничаване на миграцията 
на потенциално освободени радионуклиди от СтБК в клетките на съоръжението. Освен 
това допълнителна естествена бариера се явява и самата геоложка среда, в която в случая 
дифузионния процес се характеризира с бавна скорост по отношение на радиоактивните 
изотопи.   

 
V.3.2.6  Потенциално влошаване качеството на местообитания в ЗЗ вследствие на 

натрупване на отпадъци от инертни материали извън определените за целта 
места и безразборно, изхвърляне на битови отпадъци.  

 
Потенциалното създаване на нерегламентирани депа за инертни материали 

генерирани по време на строителството на НХРАО извън определените за целта в 
рамките на площадка „Радиана” депа, най-вече на по-отдалечени места от нея, 
включително и на незаконни сметища за битови отпадъци генерирани от строителния и 
експлоатационния обслужващ персонал, би могло да доведе до влошаване качеството на 
околната среда в района и респективно на местообитания в територии попадащи в 
защитени зони от Натура 2000. При използване за тази цел само на предвидените в 
проекта съоръжения и спазване от страна на Възложителя и работния персонал на 
изискванията на нормативната уредба по отношение на управлението на отпадъците, 
няма да настъпят рискове свързани с влошаване природозащитния статус на 
местообитания и видове в най – близките до хранилището защитени зони (НХРАО не се 
разполага в обхвата на ЗЗ).. Предвид начина на управление на видовете отпадъци, които 
се очаква да се генерират при строителството, експлоатацията и институционалния 
контрол на хранилището, който е описан в точка I.5.8 в ДОСВ, няма да има влошаване 
качеството на местообитания в ЗЗ вследствие замърсяване с различни видове отпадъци 
при реализацията на ИП. 

 
V.3.2.7 Повишена опасност от пожари.  
 

Предвид характера и предназначението на НХРАО, свързано с приемане, погребване 
и съхраняване на ниско и средноактивни отпадъци, категория 2а по НБУРАО, 
генерирани на територията на България,  не се очаква съществено увеличаване на риска 
от пожари в района на ИП вследствие неговата реализация. Напротив, дори може да се 
очаква известно намаляване на този риск, тъй като в момента контрола в това отношение 
в обхвата на площадка „Радиана” е силно занижен в сравнение с предвиждания контрол 
след реализацията на хранилището, предвид че сега до една част от площадката достъпът 
не е сериозно затруднен откъм  републикански път II -11 Козлодуй-Хърлец-Мизия на юг. 
Всички съоръжения, сгради и инсталации влизащи в състава на ИП е предвидено да се 
оборудват с противопожарни системи и съоръжения проектирани в съответствие с 
българските и международните европейски регламенти, технически стандарти, норми и 
закони. По отношение на повишаване на пожарната безопасност на площадката, като 
основно предимство трябва да се отбележи близостта ӣ до Районна служба „Пожарна 
безопасност и Защита на населението“. Службата е с 24 часово денонощно дежурство и е 
в състояние да достигне мястото на пожара на площадката до 5 минути. 

На площадката ще бъдат приложени пасивни и активни мерки за защита от пожар.  
Пасивните мерки включват осигуряване на съответния клас на функционална пожарна 

опасност по отношения на всяка сграда и съоръжение, осигуряване на съответната 
категория по пожарна опасност в обхвата на определения клас по отношения на всяка 
сграда и съоръжение, осигуряване на нормативно изискваната степен на 
огнеустойчивост на сградите и огнеустойчивост на конструктивните елементи на 
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сградите, осигуряване на нормативно изискваните класове на реакция на огън на 
използваните продукти за строителните елементи, изграждане на пожарозащитни 
прегради (брандмауери и пожарозащитни стени) за разделяне на сгради, помещения и 
съоръжения с различен клас по функционална пожарна опасност, обособяване на 
пожарни сектори, инсталиране на димо-топлоотвеждащи инсталации, осигуряване на 
пътища за пожарогасителни дейности и други. 

 Активните мерки включват монтиране на системи за пожароизвестяване с 
автоматично задействане във всички помещения и сгради (въпреки че не е задължителна 
за всички сгради и помещения), монтиране на система за пожароизвестяване с ръчно 
задействане във всички сгради (въпреки че не е задължително при наличие на първата 
система), акустични оповестителни системи тип сирена във всички сгради, осигуряване 
на различни типове пожарогасители във всички пожароопасни помещения и зони в т.ч. 
някъде и макари с маркучи с пенообразувател,  монтиране на мрежа от хидранти за 
защита на фасадите на всички сгради, осигуряване на самостоятелно външно 
водоснабдяване за пожарогасене, осигуряване на самостоятелно вътрешно 
водоснабдяване за пожарогасене и маркуч с маркуч в почти всички сгради (без портала и 
гаражите), отделен резервоар за съхранение на вода за пожарогасителни нужди и 
водоснабдяване, система за водна мъгла в помещението за аварийния дизел генератор и 
други. 

При прилагането на изброените пасивни и активни пожарозащитни мерки не се 
очаква увеличаване на риска от пожари в района на НХРАО и респективно по отношение 
на най-близките ЗЗ, още повече че в близост се разполага площадката и сградите с 
реакторите на АЕЦ „Козлодуй”, което предполага недопускане разпространението на 
потенциално възникнали пожари на площадка „Радиана” в съседните на нея територии.  
 
V.3.2.8  Потенциално влошаване качеството на местообитания и подмяна на видовия 

състав в ЗЗ вследствие нахлуване на чужди агресивни видове.  
 
Не съществува вероятност видовия състав на растителни съобщества предмет на 

опазване в защитени зони по Натура 2000 да бъде повлиян в резултат на подмяна на 
естествено разпространени растителни видове в резултат на реализацията на 
инвестиционното предложение, тъй като на повърхността така или иначе ще бъде 
разчистена площ от изкуствено създадено насаждение на акация, която представлява 
интродуциран в нашите ширини вид, който донякъде има и инвазивен характер. Освен 
акация на площадката се срещат и други интродуцирани видове, като гледичия 
(Gleditschia triacanthos) и софора (Sophora japonica). Премахването на част от тях от 
площите предвидени за застрояване, в известна степен, колкото и да е незначителна тя, 
би могло да окаже ограничаваща роля по отношение разпространението на тези видове в 
посока най-близките ЗЗ до площадка „Радиана”. Някои рудерални инвазивни тревни 
растителни видове ще завземат временно само нарушените участъци на площадката по 
време на строителството, депата за хумус и изкопани земни маси, като в последствие има 
риск да се настанят и в озеленените в последствие площи. При биологичната 
рекултивация на хранилището след неговото окончателно запечатване вероятно ще се 
ползват предимно дървесни и храстови видове, които в момента участват в състава на 
растителната покривка заемаща площадката и съседните на нея терени, поради което не 
се очаква увеличаване на степента на риска за нахлуване на чужди видове в най-близките 
ЗЗ в сравнение със степента на съществуващия риск към момента.  

  Не се очакват въздействия върху видовия състав на фауната обитаваща най-близките 
ЗЗ поради нахлуване на нови нетипични за района видове, тъй като характера на ИП не е 
свързан с животновъдни дейности. 
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V.3.2.9  Влошаване статуса на животински видове предмет на опазване в ЗЗ в резултат 

на унищожаване на хранителна база в района.    
 
В резултат от строителството и експлоатацията НХРАО ще бъдат усвоени чрез 

застрояване 18.75 % от териториалния  обхват на площадка „Радиана” – в резултат на 
изграждане на хранилището, спомагателните сгради и прилежащата инфраструктура на 
площ възлизаща кръгло на 87 дка, докато 81.25 % или 377 дка са предвидени за 
озеленяване и ненарушени зони. В ненарушените зони и прилежащите терени на 
площадката практически ще се запазят съществуващите функции на местообитанията в 
района, а изкуствено озеленените площи също са в състояние да предоставят хранителна 
база за животинските видове разпространени в тази част на страната.  Поради това не 
съществува  риск да бъде повлиян в значителна степен  негативно хранителен ресурс и 
хранителни местообитания на животинските видове, обект на опазване в близките 
защитени зони, които се хранят и в съседни територии извън ЗЗ. Този риск следва да се 
оцени като несъществен, тъй като както в границите на площадка „Радиана”, така и в 
съседство с нея ще продължат да съществуват  площи с достатъчно хранителна база. В 
случая от най-голямо значение е, че не се засягат местообитания с хранителни ресурси в 
границите на самите защитени зони, една от целите на създаването на които е именно да 
се осигури достатъчна хранителна база за видовете предмет на опазване в зоните.      

 
V.3.2.10  Потенциално влошаване на качеството на местообитания в ЗЗ вследствие на 

извънредни ситуации и аварии, които могат да предизвикат радиационно 
замърсяване.  

 
Необходимо е да се оцени вероятността за възникване на аварии и инциденти в 

хранилището и в някои от сградите, в които ще се приемат и обработват контейнерите с 
отпадъци, и най-вече на аварии,  които могат да доведат до нарушаване на целостта на 
конструкциите на съоръжението и сградите, което може да доведе до попадане на СтБК в 
околната среда, където повърхностите на тези контейнери и съдържанието им (в случай 
нарушаване и целостта на контейнерите) да влязат в пряк контакт с водите, почвите и 
въздуха и локално да ги замърсят в радиационен аспект. Съответно от една страна част 
от това замърсяване има риск да се пренесе и до най-близките защитени зони и 
местообитания в тях при движението на подземните води и повърхностния отток 
образуван при валежи, а от друга има риск или пряко да бъдат повлияни видове предмет 
на опазване, които обитават и зоните и района на хранилището, или косвено по 
хранителните вериги. В случая подобни аварии могат да бъдат предизвикани най-вече в 
резултат от проява на много силни земетресения.  

По отношение земетръсността, площадка „Радиана” е разположена в пределите на 
стабилната част на Мизийската платформа, което предопределя ниско ниво на 
сеизмичната активност в субрегионален мащаб. Максималното очаквано земетресение в 
субрегиона е Mmax= 5.0. Главните източници на сеизмична опасност са земетръсни зони 
извън района на площта. Най-важната от тях е Вранчанската зона в съседна Румъния, 
която е генерирала събития с магнитуд М>7. Местните огнища са с документирани 
земетресения с М<4 и попадат в категорията на фоновата сеизмичност. Според картите 
на сътресяемостта за периоди 1000 и 10 000 години площта може да бъде подложена на 
земетръсни въздействия от VII степен по скалата МШК-64, на която сградите и 
съоръженията се осигуряват със сеизмичен коефициент Кс=0,10. В тази връзка 
хранилището, обслужващите го инсталации (система за инфилтрирани води, система за 
дълбоки дренажи, обслужващите ги резервоари и други) и спомагателния сграден фонд, 
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съоръжения и инсталации в него ще бъдат проектирани, конструирани, оразмерени и 
подсигурени   в съответствие със сеизмичността и степента на земетръсност характерни 
за района, като сеизмичният коефициент (Kc) и коефициентът на динамичност βi ще 
бъдaт определени съгласно чл. 152 на Наредба № РД-02-20-2/2012 г. за проектиране на 
сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13/2012 г.). При това положение 
напълно ще се неутрализира риска от настъпване на нарушения в конструкциите на 
хранилището, спомагателния сграден фонд и обслужващите ги инсталации в резултат на 
проява на земетръсни въздействия в диапазона от I-ва до VII-ма степен по скалата МШК-
64 за периоди 1000 и 10 000 години. В случая предвид тези периоди,  за времето през 
което ще траят етапите на експлоатация, закриване и институционален контрол на 
хранилището – общо около 400 години, вероятността за настъпване на земетресение от 
по-висок порядък (VIII-ма степен и нагоре по МШК-64)  е нищожна и на практика 
отсъства. Даже и при евентуално настъпване на такова събитие, негативния ефект от 
освобождаването на цялото количество погребани ниско- и средноактивни РАО в 
околната среда ще е несъизмеримо и пренебрежимо малък в сравнение с пораженията, от 
авариралите блокове на АЕЦ „Козлодуй” разположена в съседство, чиято устойчивост на 
земетръс също е оразмерена до VII-ма степен по скалата МШК-64. След изтичане на етапа 
на институционален контрол площадката на хранилището подлежи на възстановяване на 
земеползването, като след този период остатъчната радиоактивност на погребаните РАО 
вече няма да бъде в състояние да окаже наднормено радиационно облъчване на живите 
организми.   

Фактически НХРАО е проектирано като система от няколко бариери, която ще 
гарантира безопасното изолиране на радиоактивните отпадъци от околната среда за 
такъв период от време, докато радионуклидите в отпадъците са опасни за живите 
организми. Тези бариери действат последователно, така че повреда в една или повече 
бариери или тяхното деградиране във времето се компенсира от капацитета за задържане 
на останалите бариери. 

По отношение на възможните терористични атаки, над района на АЕЦ „Козлодуй” 
има забрана за прелитане на въздухоплавателни средства, а достъпа до периметъра на 
площадка ,,Радина” ще се контролира от полицейска охрана, като отделно ще има и 
вътрешен отдел за физическа защита. Той ще е предназначен за извършване на 24 часов 
контрол, надзор и наблюдение на съоръжението и ще реагира при установяване на 
нарушения.  Постоянното наблюдение и надзор на НХРАО по време и след края на 
нормалната работна смяна ще се осъществява чрез аларми и сигнализации, включващи: 
противопожарни аларми, камери и датчици за физическа защита и алармени системи за  
нарушаване на периметъра, аларми за радиационната защита. Установено е, че 
единственото значимо събитие с техногенен произход, което може да се случи в района, 
е взрив на транспортно средство, преминаващо по вътрешно ведомствения път на 
централата под площадката и участъка от републикански път II -11 Козлодуй-Хърлец-
Мизия над площадката. Тъй като в самото хранилището липсват каквито и да било 
процеси на енергомасоообмен, съдове под налягане, складове за взривоопасни вещества 
и други лесно запалими материали, взривове в него са изключени.  

Наводнение с разрушителен характер е изключено да се получи на площадката по 
естествени или техногенни причини, предвид климатичните и хидроложки 
характеристики на терена, неговата достатъчна отдалеченост и надморска височина 
спрямо р. Дунав, също наклон и денивелация.  Вероятността за възникване на смерч е 
пренебрежимо малка. 

При възникване на ПТП със специално транспортно средство (СТС) по време на 
транспорта на СтБК с РАО, като се вземе предвид ограничението на скоростта на 
транспортните средства на площадката (макс. до 30 км/ч), то и интензитета на ударното 
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въздействие няма да бъде висок, т.е не се предполага деформиране на контейнер с РАО. 
Даже и при настъпване на такова събитие, контейнера веднага ще се експедира с друго 
СТС до цех за дефектирали опаковки или до „СП РАО Козлодуй” за допълнително 
кондициониране и преопаковане.  При това, предвид ниско- и средноактивния характер 
на  РАО, съществува само слаб риск да се получи временно, краткотрайно и слабо 
облъчване на наличната флора и фауна (предимно насекомна) в непосредствена близост 
до инцидента.  

 
VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 

НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА ИМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА 
НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО 
НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ. 
 

За  предотвратяване или максимално смекчаване на потенциалните въздействия 
върху местообитанията и видовете предмет на опазване в разглежданите защитени зони 
препоръчваме прилагането на следните смекчаващи мерки представени в Таблица № 
6.1.: 

 
Таблица № 6.1. 

№ 
Елемент от 

инвестиционното 
предложение. 

Местообитание/ 
вид, за които се 

отнася 
мярката. 

Негативно 
въздействие, за 

предотвратяване 
или смекчаване, 

на което се  
отнася мярката. 

Пространствено 
местоположение, 
където мярката 

да се прилага. 

1. 

Да не се реализират 
строителни работи, 
изграждане на депа,  
складове, паркиране на 
транспортни средства и 
други дейности  
свързани с ИП върху 
други терени, извън 
границите на 
предвидените за 
усвояване чрез 
застрояване със 
съоръжения, сгради и 
подземна и надземна 
инфраструктура площи 
възлизащи общо на 87 
дка или на около 20% от 
общата площ на 
площадка „Радиана” и в 
нарушение на 
утвърдените проекти. 

Най-вече по 
отношение 
местообитания 
попадащи извън 
ЗЗ, които са 
подходящи за 
хранене на някои 
целеви видове, 
също гнездови 
местообитания на 
някои птици 
(храсти и дървета) 
извън териториите 
на ЗЗ. 

Пряко 
унищожаване на 
горскостопански 
площи. 
Допълнително 
отнемане на 
хумусния слой. 
Излишни изкопни 
и насипни 
дейности – 
допълнителна 
промяна в 
почвените условия 
на средата.  
Замърсяване със 
строителни и 
твърди битови 
отпадъци. 
Допълнително 
прогонване на 
животински 
видове, 

Площите на 
площадка 
„Радиана” 
предвидени за 
озеленяване и 
ненарушени зони 
възлизащи кръгло 
на 377 дка (около 
80 %) от общата 
площ на 
площадката, както 
и   прилежащите на 
нея терени, които 
попадат извън 
границите на ЗЗ 
„Златията”, ЗЗ 
„Острови 
Козлодуй”, ЗЗ 
„Река Огоста”, ЗЗ 
„Река Скът”. 
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чувствителни към 
човешко 
присъствие. 
Ограничаване на 
риска за 
унищожаване на 
гнезда на птици и 
техните яйца и 
малки. 

2. 

Строителните работи, да 
се извършват по 
възможност в светлата 
част на денонощието 
като по възможност се 
използва и 
вътрешноведомствената 
асфалтова пътна мрежа 
на централата. 

Транспортирането на 
СтБК от площадката на 
АЕЦ „Козлодуй” до 
НХРАО да се извършва в 
рамките на установения 
работен ден по 
вътрешноведомствената 
пътна мрежа на 
централата.  

Потенциално 
отрицателно 
повлияване на 
някои 
нощноактивни 
видове, предмет на 
опазване в  някои 
от защитените 
зони (напр. 
дългопръст 
нощник). 

Допълнителни 
непреки 
въздействия в 
района върху 
животинския свят 
от шумови фактори 
и вибрации 
генерирани при 
работата на 
строителните и 
транспортните 
машини. 
Прогонване на 
нощноактивни 
животински видове 
в по-тихата част на 
денонощието 
вследствие от 
засилено човешко 
присъствие - напр. 
някои целеви 
видове прилепи, 
чиито ареали по 
време на ловуване 
и търсене на храна 
не се ограничават 
само в обхвата на 
защитените зони. 

Територията на 
инвестиционното 
предложение и 
транспортната 
мрежа на АЕЦ 
„Козлодуй”. 

3. 

Ако  строителството на 
съоръженията, 
спомагателните сгради и 
прилежащата 
инфраструктура на 
НХРАО и подготовката 
за експлоатация 
предстои да започне през 
размножителния период 
на птиците (края на м. 
Март – м. Юли), 
Възложителя да осигури 

Мярката касае най-
вече някои видове 
птици, за които в 
границите на 
площадката 
съществува  
потенциална 
бъдеща  
вероятност за 
настаняване с цел 
гнездене върху 
дървесната  

Унищожаване  на 
появили се в 
последствие (след 
издаването на 
решението по 
ОВОС до 
започване на 
дейностите по 
осъществяване на 
ИП) гнезда на 
птици и техните 
яйца и малки извън 

Мярката се 
препоръчва за 
цялата площадка 
„Радиана”, тъй  при 
изграждане на 
съоръженията, 
спомагателните 
сгради и 
прилежащата 
инфраструктура на 
НХРАО, както и 
при оформянето на 
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допълнителен обход на 
терена (цялата площадка 
„Радиана”) от 
специалисти с познания 
в областта на 
орнитофауната, които да 
установят наличието или 
отсъствието на гнезда с 
гнездещи двойки и при 
регистрирането на 
такива да се 
предприемат 
съответните 
„спасителни” 
мероприятия чрез 
преместването в подобни 
биотопи на безопасно 
разстояние в 
съответствие с издадено 
специално разрешение за 
целта съгласно 
подзаконовите 
разпоредби на ЗБР. Ако 
това е невъзможно да се 
изпълни и извърши, 
прилагане на някоя от 
следните две 
алтернативни мерки: 
1) отлагане на началото 
на строителния етап до 
преминаване на 
размножителния период 
и даже ако се налага, до 
настъпване на есенната 
миграция.  
2) с цел да не се 
нарушава изпълнението 
на план-графика на 
проекта, което от една 
страна може да бъде 
свързано с големи 
финансови загуби, а от 
друга да възпрепятства 
навременното  
извеждане от 
експлоатация на блокове 
1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”, 
още преди да започнат 
същинските строителни 
работи по хранилището, 

растителност. Тя 
обхваща периода 
между 
окончателното 
приключване на 
процедурата по 
ОВОС и ДОСВ и 
издаването на 
разрешителното за 
строителство и 
неговото същинско 
започване, което 
по принцип не 
става  веднага след  
издаването на 
евентуално 
положително  
решение по ОВОС, 
предвид 
необходимостта от 
още редица 
административни 
процедури в 
последствие, 
касаещи 
издаването на 
разрешителното за 
строеж. Съгласно 
разпоредбите на 
ЗООС (чл. 99, ал. 
8), 
осъществяването 
на ИП може да 
започне в рамките 
на 5 г. след 
издаването на 
решението по 
ОВОС.  
Фактически  
мярката се 
предписва, тъй 
като през 
„вакантния” от 
строителни 
дейности период 
до започване на 
реализацията на 
ИП (особено в 
случай, че периода 
се препокрие в 

защитените зони. площите 
предвидени за 
озеленяване,  е 
необходимо да  
бъде отстранена 
дървесно-храстова 
растителна 
покривка, която 
заема тези площи.   
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предварително може да 
се разчистят от дървесна 
и храстова растителност 
площите подлежащи на 
усвояване, като това е 
необходимо да стане 
извън размножителния 
период на птиците. 

различна степен с 
пролетно-ления 
сезон) все пак в 
бъдеще 
съществува 
известна 
вероятност на 
площадката или в 
близост до нея да 
се настанят с цел 
гнездене някои 
мигриращи целеви 
видове птици 
включени в Прил. 
2 на ЗБР.  

4. 

При изграждане на 
хранилището с клетките  
за погребване на 
опаковки с радиоактивни 
отпадъци и при 
закриването след 
изчерпване на 
капацитета му да се 
приложат всички 
проектни инженерни 
бариери и съставляващи 
ги екраниращи пластове 
предвидени в проектните 
разработки, в т.ч. 
рекултивационни 
мероприятия 
(техническа и 
биологическа 
рекултивация), с цел 
недопускане на 
потенциално освободени 
радионуклиди от 
опаковки с РАО да 
попаднат в околната 
среда. Стабилността и 
устойчивостта на 
хранилището,  
инженерните му бариери 
и обслужващите го 
системи да бъдат 
проектирани, 
конструирани, 
оразмерени и 
подсигурени   в 
съответствие със 

Мярката касае 
както 
местообитанята в 
района на 
площадка 
„Радиана”, така и 
всички 
местообитания и 
видове предмет на 
опазване в ЗЗ 
„Златията”, ЗЗ 
„Острови 
Козлодуй”, ЗЗ 
„Река Огоста”, ЗЗ 
„Река Скът”, които 
вторично/непряко 
могат да бъдат 
радиационно 
повлияни в 
отрицателен 
аспект в резултат 
на радиоактивно 
замърсяване на 
почвите, 
дъждовните и 
подземние води в 
района на 
площадката, чрез 
които 
впоследствие 
освободените 
радионуклидите 
могат да бъдат 
пренесени и в 
обхвата на ЗЗ. 

Замърсяване на 
подходящи 
местообитания за 
хранене и почивка 
на целеви видовете 
извън защитените 
зони в резултат на 
замърсяване с 
радиоактивни 
изотопи, както и 
възпрепятстване 
миграцията на 
такива изотопи на 
териториите на 
защитените зони 
чрез пренос от 
замърсени почви, 
дъждовни и 
подземни води. 

Мярката касае 
контролираната 
зона на площадка 
„Радиана”, в която 
се разполагат 
съоръженията за 
погребване и 
сградата за 
приемане и 
временно 
оперативно 
съхраняване на 
опаковките с 
радиоактивни 
отпадъци.  
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сеизмичността и 
степента на 
земетръсност характерни 
за района (VII степен по 
скалата МШК-64), като 
сеизмичният коефициент 
(Kc) и коефициентът на 
динамичност βi следва 
да бъдaт определени 
съгласно изискванията 
на Наредба № РД-02-20-
2/2012 г. за 
проектиране на сгради 
и съоръжения в 
земетръсни райони 
(ДВ, бр. 13/2012 г.).  

5. 

Да се използват само 
изправни строителни 
машини, тежкотоварни 
МПС и специални 
транспортни средства 
(СТС) за превозване на 
опаковките с РАО до 
хранилището, които 
отговарят на всички 
съвременни технически 
изисквания, 
спецификации и норми 
задължителни за 
спазване в ЕС. 

 

 

Видове, предмет 
на опазване в  
обследваните 
защитени зони и 
техни 
местообитания 
извън зоните. 

Превишено 
отделяне на емисии 
от отработените 
газове на 
строителните 
машини и 
транспортна 
техника, както и 
прах от тяхното 
движение и 
насипни работи. 
Повишена 
опасност от 
пожари при 
засиленото 
антропогенно 
присъствие. 
Опасност от 
инциденти 
замърсявания. 
Въздействие върху 
животинския свят 
от шумови фактори 
и вибрации от 
работата на 
строителните и 
транспотните 
машини. 
Замърсяване със 
строителни и 
твърди битови 
отпадъци. 
Аварии с опаковки 
с РАО по време на 

Двете зони 
подлежащи на 
застрояване в 
обхвата на 
площадка 
„Радиана” 
(„контролирана” и 
„надзиравана”), 
довеждащия път от 
АЕЦ „Козлодуй”,  
главния път за 
достъп и 
вътреплощадковите 
пътища. 
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тяхното 
транспортиране. 

6. 

При извършване на 
биологичната 
рекултивация след 
закриване на 
хранилището и 
оформяне на терена над 
него да се използват 
тревни смески от местни 
за страната видове, както 
и местни дървесни и 
храстови видове (напр. 
дребнолистна липа, 
летен и някои др. видове 
дъб,  полски ясен, черна 
топола, шестил и пр.), 
които се срещат в района 
и нямат характер на 
чуждоземни 
интродуцирани видове, 
каквито са сега 
преобладаващите на  
площадка „Радиана”, 
акация, софора и 
гледичия. 

Местообитания 
предмет на 
опазване в  
защитените зони. 
 

Риск от вторични 
въздействия в 
резултат на 
нахлуване на 
рудерални и 
инвазивни видове, 
които има 
вероятност, макар 
и доста малка, да 
се разпространят в 
най-близките части 
на защитените 
зони. 
 

Терените  в 
границите на 
площадка 
„Радиана”, за които 
се предвижда 
биологична 
рекултивация (най-
вече оформения 
терен над 
хранилището след 
засипване с почва 
на изградената 
многослойна  
покривна 
конструкция над 
запечатаните със 
СТБ плочи клетки 
за погребване).   

 
 

VII. АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА. 

 
VII.1 Алтернативи по местоположение на площадката на инвестиционното 
предложение. 

 
Всички дейности свързани с реализацията на инвестиционното предложение (избор на 

площадка, проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация, експлоатация, 
затваряне) подлежат на разрешителен режим от Агенцията за ядрено регулиране в 
съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия  и 
Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на 
ядрената енергия.  

Процесът на избор на площадка протича през следните четири фази, в съответствие с 
изискванията на чл. 25, ал.1 на Наредбата за безопасност при управление на 
радиоактивни отпадъци, препоръките на Международната агенция за атомна енергия 
(МААЕ) и добрите практики при управление на РАО в развитите европейски страни: 

1) Разработване на концепция за погребване и планиране на дейностите за избор на 
площадка; 

2) Събиране на данни и анализиране на райони, което включва:  
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- анализа на регионите –  анализ и оценка на територията на цялата страна, като се 
изключват големи райони с неблагоприятни условия за разполагане на 
съоръжение за погребване на РАО и се определят районите, които 
представляват големи територии с благоприятни геолого-тектонски, 
геоморфоложки, хидрогеоложки, инженерно-геоложки, хидроложки, 
климатични и други характеристики 

- подбор на перспективни площадки – в районите за анализ се локализират 
потенциалните площадки, които отговарят на критериите за разполагане на 
съоръжение за погребване на РАО, и се определят перспективните площадки за 
задълбочено проучване. 

3) Характеризиране на площадки – перспективните площадки се изследват 
задълбочено и се избира една площадка;  

4) Потвърждаване на площадката; 
На фаза „Събиране на данни и анализиране на райони” от процеса на избор на 

площадка ДП „РАО” първоначално е определило 78 площадки, които впоследствие са 
сведени до 12 перспективни площадки за разполагане на НХРАО. След задълбочено 
проучване и извършване на сравнение на характеристиките на тези потенциални 12 
площадки, от тях са определени 4 перспективни площадки за по-нататъшно изследване  
на фаза „Характеризиране на площадки”. Тези площадки са следните:  

- Площадка „Радиана”, разположена в землището на с. Хърлец, Община Козлодуй в 
непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй“ (в границите на 2 километровата зона 
за превантивни защитни мерки /ЗПЗМ/).  

- Площадка „Маричин валог”, разположена в землището на град Козлодуй, 
Община Козлодуй, на разстояние 2.5-3 км от АЕЦ „Козлодуй” и извън 2 км  ЗПЗМ. 

- Площадка „Брестова падина”, разположена в землището на с. Бутан, Община 
Козлодуй, на разстояние 12 км от АЕЦ „Козлодуй”, извън 2 км ЗПЗМ. 

- Площадка „Върбица”, разположена в землището на с. Върбица, Община Враца, на 
52 км по-права линия от АЕЦ „Козлодуй” (над 90 km по шосе), извън 2 км ЗПЗМ. 

На фаза „Характеризиране на площадки” ДП „РАО” са проведени детайлни полеви и 
лабораторни изследвания за тези площадки, като в хода на тази фаза площадка 
„Върбица“ отпада от по-нататъшно разглеждане. Основание за взетото решение е 
голямата отдалеченост на площадката от основния източник на радиоактивни отпадъци – 
АЕЦ „Козлодуй” и минимизиране на потенциалната опасност за населението при 
превоза на кондиционирани и опаковани радиоактивни отпадъци до площадката на 
НХРАО. Съгласно нормативните изисквания, разположението на площадката за 
повърхностно погребване на РАО трябва да осигурява превозване на РАО до 
съоръжението с минимален риск за населението. В случая най-късият път от АЕЦ 
„Козлодуй” (основния източник на ниско- и средноактивни РАО) до площадка 
„Върбица” е над 90 км,  като се преминава през 14 села, поради което не се спазват 
изискванията на нормативната база за свеждане до минимум риска за населението при 
превоз на РАО. По отношение на Европейската екологична мрежа Натура 2000 
транспортния достъп до тази площадка също е неблагоприятен, тъй като се 
преминава през две защитени зони – ЗЗ BG0000614 „Река Огоста” (при с. Гложене, 
Община Козлодуй) и  ЗЗ BG0000508 „Река Скът” (при с. Мизия, Община Козлодуй).     

Площадка „Брестова падина” се намира на 12 км от АЕЦ “Козлодуй”, на 6,0 км от с. 
Крива Бара и на 7,5 км от с. Бутан (геогр. координати: С43º40’33.37”, И23º38’11.68”; 
43º40’22.33”, 23º38’51.36”; 43º40’14.02”, 23º38’46.83”; 43º40’25.28”, 23º38’07.28”). 
Площадката попада в обхвата на обработваеми земеделски земи, като също изцяло е  
заобиколена от такива – земите са заети от карбонатни черноземи, които се едни от най-
добрите за отглеждане на земеделски култури. В 10 км зона обработваемите земи са над 
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85%, като в тях е необходимо и прокарване на пътно отклонение до площадката. В 
близост е разположен и язовир. Това е една от второстепенните причини да не бъде 
избрана площадката за реализация на НХРАО. В случая основната и главна причина 
да не бъде избрана тази площадка е, че тя попада във вътрешността на ЗЗ 
BG0002009 „Златията” одобрена със Заповед № РД-548 от 05.09.2008 г. на МОСВ, 
което предопределя и абсолютното несъответствие на ИП с целите и предмета на 
опазване на зоната.  

Площадка „Маричин валог” се намира на около 3.5 км от гр. Козлодуй и на 2.5 км 
запад-северозападно от АЕЦ „Козлодуй” (геогр. координати: С43º44’00.38”, 
И23º43’23.93”; С43º44’25.66”, И23º43’57.95”; С43º44’21.12”, И23º44’06.18”, 
С43º43’55.99”, И23º43’31.87”).  През територията на площадката преминава 
повърхностно силно модифицирано водно тяло, категория река в поречието на р. Дунав с 
код BG1DU000R001. Екологичният потенциал на водното тяло е умерен, а химичното 
състояние е оценено като лошо. Специфичната екологична цел за повърхностното водно 
тяло е „ Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал и постигане на добър 
до 2021 г”, както и  „Предотвратяване влошаването на химичното състояние и постигане 
на добро до 2027 г.”. За водното тяло е въведено изключение от постигане на 
екологичните цели, поради значителното антропогенно въздействие. Това е една от 
второстепенните причини, за да не бъде площадката предпочетена за реализация на 
НХРАО. В случая основната и главна причина да не бъде избрана тази площадка е, 
че тя попада изцяло в обхвата на източната част на ЗЗ BG0002009 „Златията” 
одобрена със Заповед № РД-548 от 05.09.2008 г. на МОСВ, което предопределя и 
абсолютното несъответствие на ИП с целите и предмета на опазване на зоната.  

Предвид характеристиките на разгледаните по-горе алтернативни площадки по 
отношение на Европейската екологична мрежа Натура 2000, най-целесъобразно е ИП да 
се реализира на разгледаната в ДОСВ площадка „Радиана”, която не попада в 
защитени зони и е разположена в максимална близост до АЕЦ „Козлодуй”, така че 
транспортирането на опаковките с РАО от инсталацията за третирането, 
кондиционирането и опаковането им на площадката на АЕЦ-а също не е свързано с 
преминаване през територииите на защитени зони.  

 
 

VII.2 Алтернативи по отношение на типа на хранилището.  
 

Преди да бъде избран разгледания в ДОВОС и ДОСВ модулен тип съоръжение са  
анализирани две основни технологии за погребване на ниско и средноактивни РАО 
категория 2а:  в повърхностно модулно инженерно хранилище от траншеен тип и 
тунелен тип.  

Съвременни хранилища траншеен тип са реализирани в Centre d’Obe-Франция, El 
Cabril – Испания, Моховце в Словакия, Дуковани в Чехия и др. Разработената 
технология за погребване в траншеи се базира на френската и испанска технология, 
която е подробно разгледана в анотацията на ИП в настоящата разработка. 

Съвременни хранилища тунелен тип са реализирани в Швеция и Финландия, като в 
случая такава технология е предложена в швейцарската концепция. При нея 
хранилището представлява система от приемни, транспортни и вентилационни галерии. 
Аналогично на хранилището траншеен тип хранилището тунелен тип също е модулно, 
организирано в 8 броя тунелни изработки. Галериите се прокарват по стандартен минно-
строителен способ с проходчески комбайн. След периода на развитие на нееластични 
деформации в контура на изработките масивът около тях се укрепва чрез циментация 
или силикатизация на почвите. Изгражда се неподатлив стоманобетонов крепеж при 
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механизирано полагане на бетона под налягане 200 атмосфери. Опаковките се разполагат 
в тунелите за погребване с помощта на транспортно-подемни колички на релсов или 
гумено-колесен ход. По дължината на приемните тунели се организира водосборна 
система, заустена в общ колектор, преминаващ през вентилационната или транспортната 
галерия. Осигурява се възможност за контрол на дебита и водовземане за всяка 
наблюдавана секция. Колекторът дренира водите до резервоара за контаминирани води, 
от който те в зависимост от съдържанието на радионуклиди се освобождават или се 
предават за кондициониране. След запълване на приемните галерии с опаковки, същите 
се запълват с инертен материал, препятстващ възможното деформиране на крепежа. В 
устията на приемните галерии (тунели) се поставят глинести „тапи” и се изграждат 
преградни стени. Осигурява се система за газоочистка и отделни дренажни системи за 
управление на повърхностни, подпочвени и подземни води. 

И двата типа хранилища представляват многобариерни инженерни съоръжения, чиято 
безопасност се осигурява чрез пасивни средства. Безопасността се основава на 
прилагането на дълбоко ешелонирана защита, която се осъществява чрез 
едновременното прилагане на система от физически бариери и технически и 
организационни мерки, осигуряващи следните нива на защита: 
 Система от последователни физически бариери по пътя на разпространение на 

радиоактивните вещества в околната среда; 
 Система от технически и организационни мерки за защита на бариерите и 

запазване на тяхната ефективност; 
 Система от технически и организационни мерки за защита на работния персонал, 

населението и околната среда. 
В тази връзка избора на технология за реализация на ИП не касае съществено 

потенциалното въздействието върху предмета и целите на опазване на защитени зони от 
екологичната мрежа Натура 2000, тъй като независимо от типа на хранилището, то се 
разполага извън обхвата на ЗЗ и не попада в съседство с такива, а многослойните 
инженерни бариери и при двата типа във всички случаи възпрепятстват възможността за 
радиационно замърсяване на водите, почвите, въздуха, геоложката среда и елементите на 
биологичното разнообразие в района на площадката в резултат на наднормено 
проникване на радиоактивни изотопи в тях, и оттам възможността за вторично/непряко 
замърсяване на териториите на най-близките ЗЗ или за въздействие върху видове 
предмет на опазване в тях. При тунелния тип предимството е, че строителството е 
свързано с генериране на много по-малко прахови и шумови емисии на повърхността, 
както и засегнатата площ от нея е значително по-малка, но това може да се пренебрегне,  
предвид че при реализацията на повърхностното модулно хранилище не се засягат 
местообитания в ЗЗ, както и видове предмет на опазване в тях при прилагане на 
предложените в ДОСВ превантивни и смекчаващи мерки. 

 
VII.3 Нулева алтернатива.  

 
Според т. 8 на допълнителните разпоредби на наредбата за оценка на съвместимостта 

на планове и програми с целите на опазване на защитените зони „нулева алтернатива” е 
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите, когато 
инвестиционните намерения, които се предлагат не могат да бъдат осъществени. При 
нулевата алтернатива ще се запази сегашното екологично състояние на видовете и 
местообитанията извън защитените зони. Нулевата алтернатива, т. е. неосъществяването 
на инвестиционното предложение няма да предизвика неблагоприятно въздействие 
върху компонентите на околната среда в разглежданите защитени зони, като някакви 
значими въздействия в това отношение не се очаква да настъпят и в резултат на 
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реализацията на ИП.  Тази алтернатива е изцяло съвместима с целите и предмета на 
опазване на зоните. Може да бъде изпълнена от гледна точка на целите на опазване на 
защитените зони и прилагане на действащите Закон за биологичното разнообразие,  
Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО.  

В разглежданият случай, нулевата алтернатива означава да не се погребват опаковки с 
радиоактивни отпадъци на площадка „Радиана”, т.е. да не се изгражда НХРАО. При това 
положение е необходимо да се отрази, че към настоящия момент ниско- и 
средноактивните РАО, които се генерират при експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй” и 
натрупаните исторически РАО се преработват в съоръженията на СП „РАО-Козлодуй”, 
като кондиционираните отпадъци се съхраняват в „Склад за съхранение на 
кондиционирани РАО” на територията на централата с капацитет 1920 броя СтБК. В 
склада подлежат на съхраняване и кондиционираните ниско- и средноактивни РАО 
получени при извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”. 
Капацитетът на склада е разчетен с оглед обстоятелството, че той се явява междинно 
звено в цялостната система за управление на радиоактивни отпадъци и в съответствие с 
изискванията на българското ядрено законодателство, стандартите по безопасност на 
МААЕ и Директивата на Европейски съюз 2011/70/Евратом от 29 юли 2011 г. за 
създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено 
гориво и радиоактивни отпадъци. Към настоящия момент в склада се съхраняват 1368 
броя СтБК. При темповете на запълване на склада с кондиционирани радиоактивни 
отпадъци, които са определени от производствените изисквания за осигуряване на 
нормална експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” и осигуряване на нормалното протичане на 
процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на централата, капацитета на 
склада ще бъде изчерпан след по-малко от 4 години.  Освен това този склад фактически 
предоставя условия за временно съхраняване на РАО преди тяхното погребване, т.е. не 
отговаря на условията и изискванията за дълготрайно съхраняване и погребване на РАО. 
Предвид всичко това, реализирането на нулевата алтернатива е свързано със следните 
негативни последици:  
 Изчерпване на обема на склада за съхраняване на кондиционирани ниско- и 

средноактивни  РАО генерирани при експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй”, което е 
свързано и с бързо изчерпване на временните обеми за съхраняване на 
непреработени РАО и респективно със спиране на работата на блокове 5 и 6 на 
централата и прекратяване на програмата за удължаване на срока им на 
експлоатация. Това ще има значителни социално-икономически последици за 
населението и промишлеността на страната изразяващи се в значително 
повишаване на цената на тока, поради отпадане на евтиния ток от АЕЦ 
„Козлодуй” от енергийния микс. 

 Спиране на процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ 
„Козлодуй” поради липса на капацитет за временно съхраняване на 
кондиционирани радиоактивни отпадъци и липса на капацитет за погребването 
им. Спирането и извеждането от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй” 
е част от договора за присъединяване на България към Европейския съюз. За 
осъществяването на процеса по извеждане от експлоатация страната получава 
финансиране от Международен фонд „Козлодуй”. Всяко неизпълнение на 
задълженията на страната ще доведе до значителни финансови санкции. 

 Невъзможност за изграждане на нови ядрени мощности, т.е. на 7-ми блок на АЕЦ 
„Козлодуй”. Изграждането на нови ядрени мощности подлежи на одобряване от 
Европейската комисия, като съществено условие е наличието на хранилище за 
погребване на радиоактивните отпадъци, които ще се генерират при 
експлоатацията на нова ядрена мощност. 
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 Не на последно място трябва да бъде отбелязано, че съхраняването на 
непреработени РАО за продължителен период от време представлява екологично 
нецелесъобразно решение, което поражда значителен радиационен риск за 
персонала на обекта,  населението и защитените зони от европейската екологична 
мрежа Натура 2000 в района. Известен риск в това отношение създава и 
складирането и продължителното съхраняване на кондиционираните и 
пакетирани РАО в склада за съхранение на кондиционирани РАО поради 
наличието на вероятност от потенциално радиоактивно замърсяване на околната 
среда в района в резултат на аварии и инциденти с опаковките и помещението, 
което няма специфичната конструкция и специализация на хранилище за РАО 
поради липсата на инженерните бариери, които се прилагат при изграждането на 
такива хранилища.  

Предвид изброените обстоятелства може да се направи извода, че „нулевата 
алтернатива” е по-нецелесъобразна от реализацията на ИП.   

  
VII.4 Обща оценка на алтернативите. 
 

Направените оценки по отношение очакваните въздействия върху предмета и 
целите за опазване на защитените зони, позволява да не се прилага „нулева 
алтернатива”. 

По отношение на местоположението на разгледаните  алтернативни площадки за 
реализация на ИП, като най-приемлива и подходяща за това считаме  площадка 
„Радиана”, тъй като не се разполага в обхвата на защитени зони по Натура 
2000 и транспортирането на опаковките с РАО до площадката не е свързано с 
преминаване през такива зони. 

По отношение на представените възможни типове съоръжения за погребване на 
ниско- и средноактивни РАО, избора на който и да било тип не създава съществено 
различаващи се предпоставки за вероятни въздействия върху предмета и целите на 
опазване на най-близките защитените зони по Натура 2000,  като  реализацията на 
повърхностното модулно хранилище трябва да стане при стриктно спазване на 
предложените в настоящата разработка превантивни и смекчаващи мерки. 

 
VIII. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРЯМО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.  
 

Картен материал с местоположението на компонентите на ИП спрямо защитените 
зони и техните елементи е даден като отделно приложение към оценката за степента на 
въздействие (Приложения № 9), както и на Фигура № I-3 в текста.  
 

 
IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

СЪОБРАЗНО КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОС.  
 
Инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони и не се 

разполага в съседство с такива. Минималните отстояния на площадка „Радиана”, в 
границите, на която то ще бъде реализирано (по права въздушна линия), до най – 
близките защитени зони са съответно: 
 0.45 км от ЗЗ BG0002009  „Златията”; 
 3.8 км от ЗЗ BG0000533 „Острови Козлодуй”; 
 6.0 км от ЗЗ BG0000614 „Река Огоста”; 
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 6.3 км от ЗЗ BG0000508 „Река Скът”; 
Реализацията на ИП не е свързано с усвояване или отнемане на площи, които 

представляват природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване 
в границите на защитените зони. То не засяга и значими в консервационно отношение 
или ценни за тези животински видове местообитания и извън самите защитени зони. 

 Дейностите в границите на площадка „Радиана” не са в състояние да причинят също 
фрагментация на растителни съобщества и природни местообитания на целеви 
животински видове в обхвата на най-близките зони. Транспортирането на СтБК с РАО от 
цеха за опаковането им разположен на площадката на АЕЦ „Козлодуй” до хранилището 
също не е свързано с преминаване през ЗЗ и респективно с териториална фрагментация 
на такива. Не могат да бъдат създадени и предпоставки за възпрепятстване 
придвижването на целеви наземни животински видове и птици между териториите на 
отделните зони в района, предвид залаганата плътност на застрояване и проектната 
височина на хранилището и спомагателния сграден фонд. Подлежащи на застрояване са 
87 дка, върху които ще бъдат разположени хранилището, спомагателните сгради и 
прилежащата инфраструктура, а 377 дка от териториалния обхват на площадка 
„Радиана” са предвидени за озеленяване и ненарушени зони. 

Реализацията на ИП за реализация на НХРАО не предполага негативни преки и 
съществени косвени въздействия, и не се кумулира с такива, върху най - близко 
отстоящите защитени зони ЗЗ BG0002009 „Златията”, ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”, ЗЗ BG0000614 „Река Огоста” и ЗЗ BG0000508 „Река Скът”, при спазване на 
проектните технологии за строителство и експлоатация, както и изпълнението на 
заложените в настоящата разработка смекчаващи мерки. Експлоатационната безопасност 
на хранилището по отношение изпускането на радионуклиди и радиоактивни лъчения се 
основава на прилагането на дълбоко ешелонирана защита, която се осъществява чрез 
едновременното прилагане на система от физически бариери и технически и 
организационни мерки, осигуряващи няколко нива на защита. Погребването на 
опаковките с РАО от категория 2а съгласно (НБУРАО) в клетките на хранилището чрез 
затварянето и покриването им с многослойна инженерна бариера (в т.ч. обособената 
преди това льосо-циментовата възглавница под тях) напълно ще неутрализира 
възможността за радиационно замърсяване на водите, почвите, въздуха, геоложката 
среда и елементите на биологичното разнообразие в района в резултат на проникване на 
гама лъчение в тях, и оттам възможността за вторично/непряко замърсяване на 
териториите на най-близките ЗЗ или за въздействие върху видове предмет на опазване в 
тях. За това ще спомогнат и обслужващите хранилището системи – най-вече мрежата за 
контрол и отвеждане на инфилтрираните води и мрежата за дълбоки дренажи 
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X. НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ЗБР И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
КОНКРЕТНИ КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 34 ЗБР - КОГАТО 
ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ПО Т. 9 Е, ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА ОПАЗВАНЕ НА 
СЪОТВЕТНАТА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЩЕ БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ 
РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЛАНА, ПРОГРАМАТА И ПРОЕКТА ИЛИ ОТ 
РЕАЛИЗИРАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ.  

 
Тук е необходимо да се отрази, че във връзка с промяната на предназначението и 

начина на трайно ползване на новообразуваните поземлени имоти, попадащи в обхвата 
на площадка „Радиана” (от НТП като „Гори в земеделски земи” в НТП като „Друга 
селищна територия”), към момента Възложителят вече е заплатил необходимата сума за 
компесаторно залесяване, което се извършва съгласно изискванията на чл.86, ал. 5 на 
Закона за горите, като е издаден и съответния платежен документ. Предвид това 
обстоятелство и направеното по-горе заключение, няма наличие на обстоятелства по чл. 
33 и по чл. 34 от ЗБР, налагащи предвиждането на други компесаторни мерки.  

 
XI. МЕТОДИКИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 

ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.  
 

При изработване на оценката са използвани стандартни методи на полеви 
изследвания, прилагани за определяне на видовия състав при висшите растения и 
гръбначните животни. Извършени са теренни проучвания върху фито- и зооценозите 
през 2010 и 2014 година.  

Направените анализи и изводи са в съответствие с изискванията на Директивите на 
Европейския съюз, хармонизираното българско природозащитно законодателство и на 
всички международни конвенции, по които Р. България е страна. Използвана е богата 
литература, уеб страници и публикации от НПО, като източници  на информация за 
региона и защитените зони, списък на които прилагаме към разработката.  

 
 

XI.1 Използвана литература и източници на информация. 

i. Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение. 
ii. Идеен проект (Алтернатива 1) 2013-11-01 на обект: „Радиана Национално хранилище, 

Козлодуй”. Генерален план. Обяснителна записка.  
iii. Идеен проект (Алтернатива 1) 2013-11-01 на обект: „Радиана Национално хранилище, 

Козлодуй”. Част Обща обяснителна записка.  
iv. Идеен проект (Алтернатива 1) 2013-11-01 на обект: „Радиана Национално хранилище, 

Козлодуй”. Част Архитектурна. Обяснителна записка.  
v. Идеен проект (Алтернатива 1) 2013-11-01 на обект: „Радиана Национално хранилище, 

Козлодуй”. Част Технологична. Обяснителна записка.  
vi. Идеен проект (Алтернатива 1) 2013-11-01 на обект: „Радиана Национално хранилище, 

Козлодуй”. Част Конструктивна. Обяснителна записка.  
vii. Идеен проект (Алтернатива 1) 2013-11-01 на обект: „Радиана Национално хранилище, 

Козлодуй”. Част геомеханична оценка и анализ. Обяснителна записка.  
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viii. Идеен проект (Алтернатива 1) 2013-11-01 на обект: „Радиана Национално хранилище, 
Козлодуй”. Част ВиК. Обяснителна записка. 

ix. Идеен проект (Алтернатива 1) 2013-11-01 на обект: „Радиана Национално хранилище, 
Козлодуй”. Част Системи за контрол и управление. Радиационен мониторинг. 
Изчислителна записка. Дози за професионално облъчване в НХРАО. Обяснителна 
записка. 

x. Идеен проект (Алтернатива 1) 2013-11-01 на обект: „Радиана Национално хранилище, 
Козлодуй”. Част Конструктивна. Проектни спектри на реагиране при сеизмично 
въздействие. Обяснителна записка. 

xi. Технически проект 2013-10-01 на обект: „Радиана Национално хранилище, Козлодуй”. 
Част Обща обяснителна записка. Обяснителна записка.  

xii. Технически проект 2013-10-01 на обект: „Радиана Национално хранилище, Козлодуй”. 
Част Технологична. Обяснителна записка. 

xiii. Програма за предексплоатационен сеизмичен мониторинг на НХРАО. 
xiv. Доклад за изпълнението на задачата: Прогноза за опасността от наводнение и ерозия 

от р. Дунав на площадката „Радиана” за хранилище на НСРАО. 
xv. Отчет по задача: „Оценка на изменението на нивото на подземните води на площадка 

„Радиана” при максимално повишение на нивото на р. Дунав.  
xvi. Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002 г., изм. и доп. 

ДВ. бр.66/2013 г.);  
xvii. Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони ( Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007 г., посл. изм. и 
доп. ДВ. бр.94/2012 г.);  

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

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

xx. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона BG 0002009 „Златията” 
xxi. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона BG 0000533 „Острови 

Козлодуй” 
xxii. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона BG 0000614 „Река Огоста”; 

xxiii. НАТУРА 2000 стандартен формуляр за защитена зона BG 0000508 „Река Скът”; 
xxiv. МОСВ - „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I” изпълнен по ОПОС 2007-2013 г. 
xxv. География на България, 2002, Географски институт при БАН; 

xxvi. Обща биогеография. Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 1994 г. 
xxvii. Бондев, И., 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600000 с обяснителен 

текст. Университетско издателство “Климент Охридски”. София, 183 с.; 
xxviii. Ботев. Н., 1981. Ловно стопанство, Земиздат, София; 
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xxix. Червена книга на Република България, 2011, електронно издание: Том 2 - Животни,  
Том 3 - Природни местообитания. Съвместно издание на БАН и МОСВ.  

xxx. Янков, П. (отг. ред.). 2007. Атлас на гнездящите птици в България. БДЗП, 
Природозащитна поредица, Книга 10, София, БДЗП 

xxxi. Svenson, L. Полеви определител на птиците на Европа, Северна Африка и Близкия 
Изток. София, БДЗП. 

xxxii. Бешков, В., К. Нанев, 2002. Земноводни и влечуги в България. „Пенсофт”. София. 

xxxiii. Бисерков, В. (Ред.). 2007. Определител на земноводните и влечугите в България. 
София, Зелени Балкани. 

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

xxxv. Сведения от литературни източници, от специалисти в областта на фауната; 
 

XI.2 Използвани методики, ръководства и методи на изследване.  

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

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

iii Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. 
Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. 
Второ, преработено и допълнено издание, 131 с. София, Световен фонд за дивата 
природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация „Зелени Балкани”; 

iv Managing Natura 2000 Sites. The provisions of Article 6 of the “Habitats” Directive 
92/43/EEC. European Communities, 2000; 

v Assessment of plans and projects significantly affecting NATURA 2000 sites, 
Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC, EC, November, 2001; 

vi Оценка на планове и проекти значително засягащи НАТУРА 2000 места – методическо 
ръководство по разпоредбите на чл. 6(3) и (4) на Директивата за местообитанията 
92/43/ЕИО, Ноември, 2001; 

vii Guidance document on Article 6(4) of the “Habitats” Directive 92/43/EEC.Clarification of 
the concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, 
compensatory measures, overall coherence, opinion of the commission, January, 2007; 

viii Зингстра, Х., Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков, П. (ред.) 2009. 
Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове 
природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска 
фондация Биоразнообразие. София;  

ix Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7, ал. 3 и 4 от Закона за биологичното 
разнообразие, включващи местообитания на видове птици. 

x Костадинова И., М. Михайлов (съст.), 2002. Наръчник за НАТУРА 2000 в България. 
БДЗП, Природозащитна поредица. Книга 5. БДЗП,  София, 80 с.; 
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xi Собствени теренни наблюдения и проучвания на площадката с ИП и в района около 
нея  (210 и 2014 г.): 
- площни, вкл. с преброявания на индивидите; 
- маршрутни, вкл. с преброявания на индивидите; 
- стационарни, вкл. с преброявания на индивидите; 

xii Анкетни данни от местни горски и ловни служители, местни ловци и 
природолюбители. 
 

XII. ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 2 И 3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОС. 
 

За експерта по опазване на животински видове  от Приложение № 2 на ЗБР и 
техните местообитания – Георги Владимиров Загоров:  

 Копие от Диплома за завършено висше образование, с образователно-
квалификационна степен ,,магистър”;  

 Копие от Удостоверение на МОСВ № 983/04.09.2008  за вписване в публичния 
регистър на експертите извършващи ЕО и ОВОС за следните компоненти: 
„Растителен свят”, „Животински свят”, „Почви”, „Ландшафт” и като 
„Ръководител на колектив”; 

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

 Декларация, съгласно чл. 9 ал. 3 от Наредбата за ОС, подписана от експерта 
Георги Загоров; 
 

За експерта по опазване на природни местообитания (в това число животински 
видове (без птици) – Михаил Антонов Михайлов: 

 Копие от Диплома за завършено висше образование с образователно-
квалификационна степен ,,магистър”; 

 Копие от Удостоверение на МОСВ №  1715 / 16.05.2007 г. за вписване в 
публичния регистър на експертите извършващи ЕО и ОВОС за следните 
компоненти: „Климатични фактори”, „Повърхностни води”, „Отпадъци” 
„Почви”, „Растителен свят”, „Животински свят”, „Моделиране на 
въздействието върху околната среда”; 

 Копие от Служебна бележка, издадена от „МММ” ЕООД , гр.София; 
 Декларация, съгласно чл. 9 ал. 3 от Наредбата за ОС, подписана от експерта 

Михаил Антонов Михайлов. 
 

За експерта по опазване на животински видове (птици) от   Приложение № 2 на 
ЗБР и техните местообитания –  д-р Диньо Тодоров Кючуков:  

 Копие от Диплома за завършено висше образование, с образователно-
квалификационна степен ,,магистър”;  

 Диплома за образователна и научна степен „Доктор” издадена от ВАК;  
 Копие от Удостоверение на МОСВ № 2/07.04.2006 г. за вписване в публичния 

регистър на експертите извършващи ЕО и ОВОС за компонент „Животински 
свят”; 

 Документи, удостоверяващи стаж по специалността, съгласно чл. 9 ал. 1, т. 2 и 
т. 3 от Наредбата за ОС;   
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 Декларация, съгласно чл. 9 ал. 3 от Наредбата за ОС, подписана от експерта д-р 
Диньо Тодоров Кючуков; 

 
 

XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ.  
 

Опис на приложенията 
№ по 
ред Наименование Бр. 

стр. 
1. Писмо на РИОСВ – Враца с Изх. № В-981/29.05.2014 г. 2 
2. Генерален план на площадката на НХРАО.  1 

3.1 
Извадка от кадастрална карта на района, в който попада обекта,  с 
означени номера и предназначение на поземлените имоти в този 
район. 

1 

3.2 Скици на имотите попадащи в обхвата на площадката.  3 

3.3 
Становище на МЗХ с изх. № 91-800/10.05.13 за промяна на 
предназначението и НТП на обособените в площадка „Радиана” нови 
поземлени имоти  

3 

4. Вертикален разрез на хранилището с отразено местоположение на 
льосо-циментовата основа.  1 

5. План на инженерните бариери на НХРАО.  1 
6. Писмо на РИОСВ-Враца № В-1701/12.08.2014 г. 1 

7.1 Карта с отразено местоположение на ЗЗ BG0002009 „Златията” 1 

7.2 Карта с отразено местоположение на ЗЗ BG0000533 „Острови 
Козлодуй”.  1 

7.3 Карта с отразено местоположение на ЗЗ BG0000614 „Река Огоста”.  1 
7.4 Карта с отразено местоположение на ЗЗ BG0000508 „Река Скът”.  1 

8.1 Карта на растителността разпространена в района на площадка 
„Радиана”.  1 

8.2 
Справка от ДГС-Оряхово с характеристика на разпространените 
дървесни растителни видове в района на площадка „Радиана” и карта 
с местоположението на отделите и подотделите, в които се намират.  

3 

8.3 
Справка за извършените теренни посещения на площадката заверена 
от Управителя на „Екоенергопроект”, на която са представени и 
ключови координати от маршрутите.  

2 

9. Картен материал с отразено местоположение на площадка „Радиана” 
спрямо четирите защитените зони.  1 

10.1 

Документите по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС за експерта по 
опазване на животински видове (безгръбначни, херпетофауна и 
бозайници) от Приложение № 2 на ЗБР и техните местообитания – 
Георги Владимиров Загоров. 

24 

10.2 
Документите по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС за експерта по 
опазване на животински видове (птици) от Приложение   № 2 на ЗБР 
и техните местообитания –  д-р Диньо Тодоров Кючуков. 

25 

10.3 
Документите по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС за експерта по 
опазване на природни местообитания от Приложение № 1 на ЗБР – 
Михаил Антонов Михайлов. 

15 

 



Възложител: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

 

Оценка на степента на въздействие върху Защитени зони по Натура 2000 на ИП за 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 
отпадъци – НХРАО“ на площадка „Радиана” в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 
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