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1. Анотация на инвестиционното предложение  
През месец ноември 1999г., българското правителство и Европейската 

комисия подписаха Меморандум, с който българското правителство поема 
ангажимент за затваряне и извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
“Козлодуй” към възможно най-скорошна дата, като започне със затварянето на 
блокове 1 и 2 до края на 2002 г. Ангажиментът по отношение затварянето на 
блокове 3 и 4 до края на 2006г. бе поет по-късно. В резултат от това и четирите 
блока бяха затворени в уговорените срокове.  

С оглед на това задължение през юни 2005г. е изготвена актуализираната 
стратегия за извеждане от експлоатация на блоковете 1 - 4 на АЕЦ „Козлодуй” 
като при това се отчитат икономически, социални и други фактори.  

Стратегията за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
“Козлодуй” е базирана на преглед на съществуващата проектна документация за 
извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 актуалните международни 
тенденции при извеждане от експлоатация, и пространния опит от проекти в 
Обединеното Кралство, Франция, Германия и други страни. На базата на тази 
информация е актуализирана стратегията за извеждане от експлоатация на 
блокове 1 до 4. 

Към настоящия момент блокове 1 и 2 има издадена лицензия от 
Агенцията за Ядрено Регулиране (АЯР), като съоръжения за управление на 
РАО, които подлежат на извеждане от експлоатация. Блокове 3 и 4 имат също 
издадени лицензии от АЯР като съоръжения за управление на РАО, които 
подлежат на извеждане от експлоатация.  

В момента отработеното ядрено гориво (ОЯГ) и на четирите блока е 
извадено от тях и се намира в хранилището за отработено гориво (ХОГ).  

С решение на МС на Република България блокове 3 и 4 на „АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД се обявяват за съоръжение за управление на РАО, което 
подлежи на извеждане от експлоатация. Имуществото им се предоставя за 
стопанисване и управление от ДП „РАО” (Решение на МС № 1038/19.12.2012г.). 

Инвестиционното предложение предвижда извеждане от експлоатация на 
1-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй”. В това инвестиционно предложение Държавно 
предприятие “Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) е Възложител на това 
Инвестиционното намерение.  

Целта на предлаганата дейност “Извеждане от експлоатация на блокове 
1-4 на АЕЦ “Козлодуй” е постигането на статус, отговарящ на критериите (в 
съответствие с националната нормативната база) за освобождаването на 
площадката за неограничено използване за промишлени цели.  

Целта на оценката е да се анализират, оценят и сравнят отрицателните 
въздействия от предлаганото извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй” върху предмета и целите на разглежданите защитени зони, както и 
върху типовете местообитания и видове растения и животни, предмет на 
опазване в тях.  

Извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали е включено в 
Приложение I на Espoo конвенцията. В тази връзка е стартирана процедура по 
ОВОС в трансграничен контекст и за ИП е изпратено уведомление до Р. 
Румъния, като заинтересована страна по Конвенцията по ОВОС в 
трансграничен контекст.  Румънското правителство реши след получаване на 
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съответното уведомление да участва в процедурата по ОВОС.  Специфичните 
изисквания на румънската страна са разгледани в документа Трансграничен 
аспект на ИП.  

1.1 Местоположение на изпълнението на предлаганите 
дейности  

Дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 ще обхващат 
територията на тези блокове и транспорт до други места. Площта на цялата 
площадка на АЕЦ “Козлодуй” е около 2km2, а заедно с каналите за 
циркулационно и техническо водоснабдяване достига 4 km2.  

Площадката на атомната електроцентрала “Козлодуй” е разположена в 
северозападната част на Република България, на десния бряг на река Дунав, на 
5km югоизточно от гр. Козлодуй. Площадката се намира срещу 694-ти 
километър по река Дунав, отстои на 3.7km южно от талвега на реката и 
държавната граница с Република Румъния. Районът на площадката се намира в 
северната част на първата незаливаема тераса на р. Дунав с абсолютна кота 
+35.00m. Местността на площадка “Козлодуй” е равнинна, със средна 
надморска височина, варираща от +28.00m до +36.00m по Балтийската 
височинна система. Низината и площадката са защитени от река Дунав с дига, 
достигаща абсолютна кота +30.40m. На север тя граничи с крайдунавската 
низина.  

На юг от площадката склонът на водоразделното плато е относително 
висок (100÷110m), на запад е около 90m, а на изток е по-нисък и се понижава до 
30m над морското равнище.  

Атомната електроцентрала отстои по права линия на 120km, a по шосе на 
200km от гр. София. В зона с радиус 30km около площадката влизат общини с 
центрове: Козлодуй, Вълчедръм, Хайредин, Мизия (изцяло) и Лом, Бяла 
Слатина, Оряхово (частично). В 30km зона на площадката влиза и слабо 
населена част от територията на Румъния - 12 села. Близки населени места са: 
гр. Козлодуй на 2.6km югозападно, с. Хърлец на 3.5km югоизточно, с. Гложене 
на 4.0km югоизточно, гр. Мизия на 6.0km югоизточно, с. Бутан на 8.4km южно, 
гр. Оряхово отстои на 8.4km източно от площадката.  

Регионалното разположение на АЕЦ “Козлодуй” е представено на фиг. 
1.1-1, а на фиг. 1.1-2 е представено ситуационното разположение на АЕЦ 
“Козлодуй” спрямо река Дунав.  

Възможните въздействия в резултат от предлаганите дейности върху 
екологичните и антропогенни елементи на околната среда и върху населението 
са разгледани за зоните на въздействие около АЕЦ “Козлодуй” съответно в 
радиус от 2 и 30km, представени на фиг. 1.1-3.  
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Фиг. 1.1-1 Регионално местоположение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”  
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Фиг. 1.1-2 Ситуационен план на площадката на АЕЦ “Козлодуй” и р. Дунав  
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Фиг. 1.1-3 Анализирани зони на въздействие около площадката на извежданите от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 

”Козлодуй” (Ситуация)  
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1.2 Съществуващи и бъдещи ползватели на земя  
Предвидената площадка за нуждите на извеждането от експлоатация на 

блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” обхваща само съществуващата площадка на 
тези блокове, т.е. необходимата територия за целите на извеждане от 
експлоатация се използва и в момента за целите на АЕЦ “Козлодуй”.  

Предвидените дейности, които ще бъдат осъществявани по време на 
извеждането от експлоатация не се очаква да се отличават значително от тези, 
извършвани и в момента на площадката на блокове от 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”.  

След приключване на всички мерки и дейности по извеждане от 
експлоатация, сградите, предвидени за освобождаване от контрол ще се 
използват за промишлени цели. Не се очаква освобождаване на територии за 
земеделски или горски цели.  

1.3 Описание на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”  
Главните корпуси със спомагателните сгради на блокове от 1 до 4 на 

АЕЦ “Козлодуй” са разположени на площ 1.4km2. Строителството на 1-4 
блокове в АЕЦ “Козлодуй” е протекло на два етапа както следва:  

- Първи етап - строителство на блокове 1 и 2 под проектното 
наименование “Козлодуй – I”; 

- Втори етап - строителство на блокове 3 и 4 под проектното 
наименование “Козлодуй – II”.  

Блоковете от 1 до 4 са с реактори тип ВВЕР-440/230 и са въведени в 
експлоатация в периода от 1974 г. (първи блок) до 1982г. (четвърти блок).  

Общите характеристики на всеки от енергоблоковете са както следва:  
- Източник на топлинна енергия на 1-4 блокове на електроцентралата се 

явява реактор тип ВВЕР-440. Като гориво за реактора се използва 
слабо обогатен уран с концентрация на уран-235 (235U) до 3.6%.  

- Първи контур е радиоактивен и се състои от един енергиен реактор и 
шест циркулационни кръга. Всеки кръг включва в себе си: главна 
циркулационна помпа, парогенератор, две главни запорни задвижки с 
електропроводи и циркулационни тръбопроводи. Парогенераторите 
произвеждат наситена пара с налягане 4.7MPa.  

- Всеки от реакторите ВВЕР-440 и първи контур е разположен в бетонна 
конструкция от херметични помещения.  

- Втори контур, нерадиоактивен, включва в себе си: 
паропроизводителната част на парогенератора, турбина и 
спомагателно оборудване на машинна зала.  

- Всеки блок е оборудван с два турбогенератора тип К-220-44 всеки с 
единична мощност 220 МW, работещи с пара под налягане 4.4 MPa.  

- Напрежението на генераторите, тип ТВВ-220-2, е 15.75kV, коефициент 
на мощност 0.85, охлаждане на статора- водно, охлаждане на ротора - 
водородно.  

- Техническото водоснабдяване е директно с използване на вода от река 
Дунав.  

Блокове 1 и 2, както и блокове 3 и 4 са изградени като блокове-близнаци.  
Някои от инсталираните системи са общи за една двойка блокове, а 

други – за всички блокове с реактори ВВЕР-440.  
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Основната особеност на този тип строителство е строителната 
компановка на два реактора в една сграда с обща Централна зала (ЦЗ). Има една 
Машинна зала (МЗ) за четирите блока с реактори ВВЕР-440.  

Строителните конструкции на реакторното отделение от кота -3.35m до 
кота +10.50m, служещи за биологична защита, са изпълнени основно от 
монолитен стоманобетон. Фундаментите на турбогенераторите в машинна зала 
са също от монолитен стоманобетон. Покривните и междуетажните покрития в 
главния корпус са изпълнени от сглобяеми стоманобетонни панели.  

Строителните конструкции на херметичните помещения на реакторното 
отделение са разчетени за свръхналягане в херметичните помещения, равно на 
0.1MPa. Спецкорпусът (СК) е предназначен за временно съхраняване на течни и 
твърди РАО, и съоръжения за преработка на течни и газообразни РАО, системи 
за газови сдувки, вентилационни системи за спецкорпуса и възел за подготовка 
на разтвори с борна киселина. СК-1 (респективно СК-2) е свързан с естакада с 
Реакторното отделение. Вентилационният въздуховод от РО към комина е 
изпълнен на кота +10.50m, и преминава през горната половина от сечението на 
естакадата.  Една обща вентилационна тръба с височина 150m, е построена за 
всяка двойка от блоковете.  

1.4 Стратегия за извеждане от експлоатация  
Стратегията за извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 

“Козлодуй” може да бъде резюмирана по следния начин:  
Етап подготовка за извеждане от експлоатация  
Този етап включва всички подготвителни дейности по извеждане от 

експлоатация на блоковете,  
Етап извеждане от експлоатация. 
Този етап включва следните два подетапа: 
- Етап 1  
Подготовка за безопасно съхранение;  
Контролиране на безопасното съхранение за период от 7 години;  
Демонтаж на Машинна зала;  
- Етап 2  
Демонтаж в Зоната на БС и Освобождаване на площадката и сградите за 

използване за други цели.  
Етап на закриване и рекултивация  
В рамките на този етап площадката и сградите ще се реконструират с цел 

повишаване на ефективността им и подобряване на екологичните показатели.  

1.5 Описание на дейностите по извеждане от 
експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”  

1.5.1 Етапи на процеса по извеждане от експлоатация  
Цялостният процес на подготовка и извеждане от експлоатация съгласно 

приетата Алтернатива за Непрекъснат демонтаж може да се раздели на следните 
три основни етапи, включващи съответните дейности:  

Eтап на подготовка на извеждане от експлоатация:  
Подготовка на документация за издаване на разрешение за извеждане от 

експлоатация (такива са: План за Извеждане от експлоатация, Доклад по ОВОС, 
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актуализирани: Отчет за анализ на безопасността, Технологичен регламент и 
Инструкции за експлоатация). 

Този етап включва осъществяване на проектите за подготовка за 
извеждане от експлоатация например Цеха за намаляване на размерите и 
дезактивация (ЦНРД), Съоръжение за преработване на твърди РАО с голям 
коефициент на намаляване на обема (Съоръжение за стопяване с плазмена 
дъга), Площадки за временно съхраняване на радиоактивни материали от 
дейностите по извеждане от експлоатация на блоковете и за нерадиоактивни 
отпадъци от извеждането от експлоатация. Тези подготвителни проекти са 
сравними с проектите на АЕЦ “Грейфсвалд” за процеса на извеждане от 
експлоатация. Този етап включва също отстраняване на горими и опасни 
материали и топлоизолацията, изваждане и кондициониране на отработени 
йонообменни смоли, изолиране и дрениране на системи. 

Етап извеждане от експлоатация.  
Този етап включва следните два етапа:  
- Етап 1: 
Подготовка за безопасно съхранение;  
Безопасно съхранение на реакторните отделения (в тази зона попадат 

РО1 на блок 1 и 2, РО2 на блок 3 и 4 и естакадите между тях);  
Демонтаж на оборудването извън Зоната за безопасно съхранение.  
- Етап 2: 
Отложен демонтаж на оборудването в рамките на Зоната за безопасно 

съхранение  
Освобождаване на площадката и сградите за използване за други цели.  
По време на изпълнението на горните етапи: Етап на Подготовка на 

извеждане от експлоатация (ЕПИЕ), Етап 1 и Етап 2 на извеждане от 
експлоатация, ще се осъществяват различни видове дейности по управление на 
отпадъците. След сортиране на демонтираните материали, в зависимост от 
степента на замърсяване те могат да бъдат:  

- Освободени от контрол и транспортирани извън площадката на 
АЕЦ“Козлодуй”, без или след дезактивация;  

- Съхранявани за протичане на естествен радиоактивен разпад;  
- Предавани като РАО за подходящо преработване и кондициониране.  
Етап Закриване и рекултивация  
За крайната фаза на закриване и рекултивация, се предвижда в 

дългосрочен план за крайно състояние на промишлената площадка, на която се 
извеждат от експлоатация 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, да се определи 
състоянието “кафява поляна”.  
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1.5.2 Генериране на РАО и нерадиоактивни отпадъци, вредни 
емисии и вредни физични фактори при извеждането от експлоатация  

В ДОВОС е представено обобщение на очакваните видове отпадъци, 
вредни емисии и вредни физични фактори, които ще бъдат генерирани по време 
на Етапа на подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ), на Етап 1 и Етап 
2 на ИЕ и на етапа на закриване и рекултивация на базата на предоставената 
информация.  

А. Отпадъци, вредни емисии и вредни физични фактори от етапа на 
подготовката за ИЕ  

Нерадиоактивни отпадъци, вредни емисии и вредни физични 
фактори  

Генерирани твърди отпадъци  
При изпълнение на дейностите по подготовка на извеждането от 

експлоатация се очаква генериране на нерадиоактивни отпадъци: битови, 
строителни, производствени отпадъци, опасни отпадъци от азбестосъдържащи 
материали, използвани за топлоизолация, отпадъци от горими материали и др. 

Генерирани отпадъчни води  
При изпълнение на дейностите по подготовка на извеждането от 

експлоатация се очаква генериране на нерадиоактивни потоци отпадъчни води, 
като отработени производствени води (пречистени отпадъчни води, условно 
чисти води от водите за производствени нужди, които се използват предимно за 
охлаждане), битово-фекални и дъждовни води. 

Газообразни емисии  
При изпълнение на дейностите по подготовка на извеждането от 

експлоатация се очаква генериране на нерадиоактивни организирани и 
неорганизирани газообразни емисии от производствени процеси, от транспорта, 
от строителна техника, прах от обработка на материали и оборудване, миризми 
и др.  

Вредни физични фактори  
При изпълнение на дейностите по подготовка на извеждане от 

експлоатация се очаква да се генерират шум и вибрации и то основно в резултат 
от подготовката и строителството на нови сгради или при преустройването на 
съществуващи сгради или при преработката на твърди отпадъци.  

Радиоактивни отпадъци, емисии и вредни физични фактори  
Генерирани твърди РАО  
Такива отпадъци ще бъдат получени при третиране на твърди и течни 

отпадъци, както и от демонтажа на замърсено оборудване и от замърсени 
строителни материали. Отпадъците се предвижда да бъдат подходящо 
обработени в съответни съоръжения и предадени за последващо съхранение.  

Генерирани течни РАО 
Експлоатационните течни РАО се съхраняват в хранилищата към СК на 

блокове 1 до 4 както следва: в резервоарите за нискоактивни йонообменни 
смоли (БНС), резервоарите за високоактивни йонообменни смоли (БВС) и 
резервоарите за кубов остатък (БКО). Очаква се да се генерират течни РАО през 
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ЕПИЕ, основно от процесите по дезактивация на оборудването, от 
преработването на йонообменните смоли и кубовия остатък, и др. Тези течни 
РАО ще бъдат събирани и преработвани.  

Газообразни емисии  
Очакват се емисии от газове да бъдат генерирани в резултат на 

преработване на експлоатационните РАО, оборудване и др., които емисии ще 
бъдат улавяни и пречиствани от вентилационните системи на блокове 1 до 4 и 
от вентилационните системи на новите съоръжения и контролирано 
освобождавани в околната среда при спазване на установените ограничения.  

Вредни физични фактори  
Източници на йонизиращи лъчения.  

Б. Отпадъци, вредни емисии и вредни физични фактори от Етап 1 и 
Етап 2 на ИЕ  

Тези замърсители ще се генерират вследствие изпълнението на 
отделните дейности по извеждане от експлоатация. Основно се очаква да се 
генерират при процесите на демонтаж и дезактивация.  

Нерадиоактивни отпадъци, вредни емисии и вредни физични 
фактори 

Генерирани твърди отпадъци 
При изпълнение на дейностите по извеждането от експлоатация, след 

освобождаване от регулаторен контрол и дезактивация се очаква да се 
генерират значителни количества твърди нерадиоактивни отпадъци от 
демонтажа на технологично оборудване и разрушаване на спомагателни 
бетонни конструкции. 

Генерирани отпадъчни води 
При изпълнение на дейностите по извеждането от експлоатация се 

очаква генериране на нерадиоактивни потоци отпадъчни води, като отработени 
производствени води (пречистени отпадъчни води, условно чисти води от 
водите за производствени нужди, които се използват предимно за охлаждане), 
битово-фекални и дъждовни води. 

Газообразни емисии 
При изпълнение на дейностите по извеждането от експлоатация се 

очаква генериране на нерадиоактивни организирани и неорганизирани емисии 
от производствени процеси, емисии от транспорта, прах от обработка на 
материали и оборудване, миризми и др.  

Вредни физични фактори  
При изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация ще се 

генерират шум и вибрации при преработката на твърди отпадъци.  
Нейонизиращи лъчения не се очакват при изпълнение на дейностите по 

извеждане от експлоатация.  

Радиоактивни отпадъци, емисии и вредни физични фактори  
Генерирани твърди РАО  
Очаква се да се генерират твърди радиоактивни отпадъци от 

подготовката и наблюдението (контрола) на БС, от демонтажа на 
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технологичното оборудване и разрушаването на спомагателни бетонни 
конструкции. Те ще се третират от съществуващите съоръжения за преработка и 
съхранение на ДП “РАО”.  

Генерирани течни РАО 
Очаква се да се генерират течни РАО (води, масла и др.) от подготовката 

и наблюдението (контрола) на зоната за БС, както и от дезактивацията на 
демонтираното замърсено оборудване.  

Емисии на газове  
Очаква се да се генерират газообразни емисии при Етап 1 и Етап 2 на ИЕ, 

които ще бъдат улавяни и пречиствани от вентилационните системи на блокове 
1 до 4 и от вентилационните системи на новите съоръжения и контролирано 
освобождавани в околната среда при спазване на установените ограничения. 

Вредни физични фактори  
Източници на йонизиращи лъчения.  

В. Отпадъци, вредни емисии и вредни физични фактори от Етап 
Закриване и рекултивация  

Тези замърсители ще се генерират при изпълнение на дейностите по 
закриване и рекултивация, свързани с извършване на определени строителни 
дейности. 

Нерадиоактивни отпадъци, вредни емисии и вредни физични 
фактори  

Генерирани твърди отпадъци  
При изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация се очаква 

генериране на нерадиоактивни отпадъци: битови и строителни,  

Генерирани отпадъчни води  
При изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация се очаква 

генериране на нерадиоактивни потоци отпадъчни води, като битово-фекални и 
дъждовни води.  

Газообразни емисии  
При изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация се очаква 

генериране на нерадиоактивни организирани и неорганизирани газообразни 
емисии от транспорта, от строителна техника, прах от обработка на материали и 
оборудване, миризми и др.  

Вредни физични фактори  
При изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация се очаква да 

се генерират шум и вибрации и то основно в резултат от транспортна техника 
при преустройването на съществуващи сгради.  

Радиоактивни отпадъци, емисии и вредни физични фактори  
Генерирани твърди РАО  
Такива отпадъци ще бъдат получени при освобождаване на площадките 

от радиоактивно оборудване. Отпадъците се предвижда да бъдат подходящо 
обработени в съответни съоръжения и предадени за последващо съхранение.  
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Генерирани течни РАО  
Течни РАО ще бъдат генерирани основно от процесите по дезактивация 

на оборудването. Тези течни РАО ще бъдат събирани и преработвани.  

Газообразни емисии  
Очакват се емисии от радиоактивни газове на този етап на закриване и 

рекултивация, които емисии ще бъдат улавяни и пречиствани от 
вентилационните системи на новите съоръжения и контролирано 
освобождавани в околната среда при спазване на установените ограничения.  

Вредни физични фактори  
Източници на йонизиращи лъчения при освобождаване на площадките от 

радиоактивно оборудване.  

1.5.3 План за дейностите по извеждане от експлоатация  
Дейностите при прекратяване на експлоатацията и по подготовката на 

извеждането от експлоатация включват:  
- Дейности по подготовка на извеждането от експлоатация – 

включително радиологично обследване и отстраняване на опасни и други 
отпадъци от експлоатацията на блоковете;  

- Дейности по събиране, сортиране, преработване и транспортиране на 
отпадъците от дезактивацията;  

- Дейности по Управление на РАО;  
- Дезактивация.  
Дейности в Етапа на извеждане от експлоатация 
Дейности в Етап 1:  
- Дейности по подготовка на безопасното съхраняване на реакторните 

отделения на блоковете;  
- Дейности по контролиране на безопасното съхраняване;  
- Дейности извън зоната за безопасно съхраняване, демонтаж на 

машинна зала;  
-Дейности по транспортиране и обработка на отпадъците от безопасното 

съхраняване.  
Дейности в Етап 2: 
- Демонтаж на съоръженията в зоната на безопасно съхраняване;  
- Освобождаване на площадката и сградите от регулаторен контрол за 

използване за промишлени цели.  
Дейности в Етап Закриване и рекултивация  
За крайната фаза на закриване и рекултивация, се предвижда в 

дългосрочен план за крайно състояние на промишлената площадка, на която се 
извеждат от експлоатация 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, да се определи 
състоянието “кафява поляна”. То ще се постигне с изпълнение на следните 
дейности: демонтаж на оборудването, което не е предназначено за по-
нататъшно използване; освобождаване на сградите и съоръженията, които 
остават в работа от регулаторен контрол; преработка и изваждане на всички 
радиоактивни отпадъци от територията на площадката и довеждане на 
площадката до състояние, подходящо за нуждите на ядрената енергетика или 
други икономически дейности.  Остават сградите и подземната комуникационна 
инфраструктура, която ще се ползва за обслужване на работещите 5 и 6 блокове.  
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2. Описание на характеристиките на други планове и 
проекти, съществуващи или в процес на разработване или 
одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно 
предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие 
върху защитените зони  

Територията в радиус 30 km около АЕЦ „Козлодуй“ (вкл. тази по левия 
бряг на реката) се характеризира с изключително биоразнообразие, което в 
миналото е било многократно по-голямо. Тази територия представлява сложен 
екологичен комплекс, който обхваща: 

 Значителни по площ съществуващи и пресушени блата в България 
(Цибърско, Козлодуйско и Островско) и редица пресушени или 
съществено променени блата в Румъния (Бистрец, Недея, 
Дъбулени и др.); 

 Съществено променена растителност по двата бряга на р. Дунав; 
андигиране на бреговете; 

 Коригирани и андигирани речни легла и устия на три големи реки 
(Огоста, Скът и Жиу);  

 5 български и 2 румънски острова, на които преобладаващата част 
е превърната в тополови плантации; 

 Значително по площ ненаселено плато със степна растителност, 
превърнато почти изцяло в ниви със зърнени култури. 

Малко са териториите в Европа, където са концентрирани 3 световно 
застрашени вида птици (малка белочела гъска, къдроглав пеликан, морски 
орел), едно рамсарско място и 12 защитени зони от мрежата Натура 2000.  

Характерно за така описания екологичен комплекс е наличието на 
многовековни връзки и специализация на отделните елементи в него. Така напр. 
колониално гнездещите рибоядни птици (пеликани, корморани, чапли, морски 
орли) се хранят в големите по площ румънски блата при Бистрец, Недея, 
Дъбулени), а гнездят по трудно пристъпните дунавски острови (вкл. 
пеликаните, гнездили в миналото в Островското блато –Reiser, 1894). 
Зимуващите ята от големи белочели и сиви гъски се хранят в големите ниви на 
Златията, а ношуват в блатата при Бистрец. Някои видове патици гнездят по 
островите, а се хранят в блатата и т.н.  

В исторически план големите промени в посочените обекти са 
извършени в периода след Втората световна война. С малки изключения няма 
оценка на загубите в растителния и животински свят и на отрицателните 
промени в екосистемите в района от българска страна. Няма данни за такава 
оценка и за румънската част от разглежданата територия.  

Допълнително отрицателно въздействие върху биоразнообразието в 
разглеждания район е оказало построяването на АЕЦ „Козлодуй“ (1966-1974 г. 
и нейното разширяване и експлоатация (от 1974 г. досега). 

От всички посочени промени и отрицателни въздействия най-слабо 
отрицателно въздействие (всъщност нулево) върху биоразнообразието има 
настоящия проект както и проекта 5b за изграждане на съоръжение за третиране 
и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на 
намаляване на обема в АЕЦ “Козлодуй”. 
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Анализът на представените справки от РИОСВ-Враца и РИОСВ-Монтана 
за други планове и проекти, съществуващи или в процес на разработване или 
одобряване за периода от 2006г. до 2010г., засягащи защитени зони (ЗЗ) от 
Натура 2000 дава възможност да се направи следната характеристика по 
отношение на кумулативния ефект:  

По данни на инвеститора на настоящото ИП на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй“ има следните обекти: 

 Блокове 1-4. Тези блокове понастоящем са спрени от експлоатация и 
има процедура по техния демонтаж; 

 Блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй. Тези блокове понастоящем са в 
експлоатация. Съществува намерение за увеличаване на тяхната 
мощност и експлоатационнен живот. 

 Хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво 
(ХССОЯГ). В него ще бъдат съхранявани касети с ОЯГ в специално 
проектирани за целта контейнери. Проектният 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 
положително решение на министъра на околната среда и водите.  

В съответствие с допълнителните препоръки, направени от МОСВ 
(писмо – изх. № ОВОС-289/09.01.2013г.- глава 11 Приложение 7 на ДОВОС) в 
[223] е даден „Анализ за дозовото натоварване на населението от 
наблюдаваната 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” от газоаерозолните и течни 
радиоактивни изхвърляния в околната среда от експлоатацията на 5 и 6 блокове 
на АЕЦ “Козлодуй”, от процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 
енергоблокове и емисиите от експлоатацията на съоръжението за плазмено 
изгаряне (СПИ) по Проект 5b“. За моделиране на разпространението на 
замърсителите е използвана програма, базирана на приетата от Европейския 
съюз (ЕС) методология CREAM (Consequences of Releases to the Environment 
Assessment Methodology) Radiation Protection 72 –Methodology for assessing the 
radiological consequences of routine releases of radionuclides to the environment, 
като: 

 За оценка на дозово натоварване на населението от течни 
изхвърляния - програма DARR-CM е адаптирана към хидрологията 
на района на АЕЦ “Козлодуй” и използва консервативна оценка на 
дозовото облъчване на критичната група от населението. 

 За оценка на дозово натоварване на населението в НЗ от 
газоаерозолни изхвърляния - програма LEDA-CM, “ЩИТ Нормална 
експлоатация” е адаптирана към географските и метеорологични 
характеристики на района на АЕЦ “Козлодуй”. Методиката отчита 
както външното, така и вътрешното въздействие на радиоактивните 
изхвърляния и оценява годишната индивидуална ефективна доза, 
годишната индивидуална еквивалентна доза и дозата за критична 
група, а също така колективната доза за населението по възрастови 
групи. 
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Използваните моделни програми за оценка на индивидуални и 
колективни ефективни дози на населението от радиоактивни изхвърляния в 
околната среда са верифицирани и валидирани. 

Картата на разпределение на дозите в границите на 40 km зона и функция 
на азстоянието до източника на изхвърляне са показани на фиг. 2 -1 и фиг. 2-2.  

В избраната 40km зона влиза и наблюдаваната 30km зона, но моделът 
има възможност да даде информация за по-голям обхват от 40 km.  

 

 Фиг. 2-1 Индивидуални ефективни дози във функция от разстоянието до 
източника  

Максималните стойности на пресметнатата индивидуална ефективна 
доза е в границите на 5-6 km зона на АЕЦ “Козлодуй”. 
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   a) с метеорологични данни за 2010 г.            б) с микроклиматични данни, 2001–2010 г. 
Фиг. 2-2 Разпределение на индивидуалните ефективни дози от 

външно облъчване от РБГ, ДЖА, 131I + (3H, 14C) в района на АЕЦ 
“Козлодуй”, 2010 г.  

От моделните оценки са направени следните заключения за дозовото 
натоварване на населението като резултат от кумулативния ефект от процеса на 
извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, експлоатация на 5 и 
6 блокове и нормална експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне 
(Проект 5c):  

- Максималната годишна ефективна доза на представител от критичната 
група от населението в 40km зона на АЕЦ “Козлодуй”, вследствие на 
течните и газоаерозолните емисии в околната среда, е оценена 
консервативно на 5.05 µSv/a, което е много по-ниско от квотата 
250µSv/a за облъчване от радиоактивни изхвърляния от АЕЦ (Наредба 
за Осигуряване на Безопасността на Ядрени Централи -НОБЯЦ) и 
нормата за населението 1 mSv/a (ОНРЗ-2012).  

- Полученото допълнително дозово натоварване е около 500 пъти по-
ниско от това на естествения радиационен фон (2.33 mSv). 

- Изчисляването на кумулативния ефект от нормалната експлоатация на 
5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, от емисии вследствие процеса на 
извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” и 
нормална експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ, 
Проект 5b), води до пренебрежимо малко повишаване на 
максималните индивидуални и колективни ефективни дози с 0.5 до 
1%.  

Сравнения на колективните ефективни дози на населението за АЕЦ 
“Козлодуй”, с показатели за много други АЕЦ с PWR (WWER) реактори, 
показват съпоставимост със световната практика.  

Както се вижда изчисления кумулативен ефект при нормалната 
експлоатация на 5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй” от емисии,  вследствие 
процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” и 
нормална експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ, Проект 
5b), води до пренебрежимо ниско повишаване на максималните индивидуални и 
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колективни ефективни дози с 0.5 до 1%, т.е. не е необходимо преизчисляване на 
размерите на установените вече зони с особен статут на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.  

Плановете, програмите и инвестиционните предложения, свързани с 
кумулативния ефект на отрицателно въздействие върху отделните защитени 
зони са разгледани последователно. 

 
А. В района  на ЗЗ “Златията” с код BG0002009  
В района  на ЗЗ “Златията” с код BG0002009 се предвижда реализиране 

на следните инвестиционни проекти (данните са въз основа на представените 
справки от РИОСВ-Враца и РИОСВ-Монтана за други планове и проекти, 
съществуващи или в процес на разработване или одобряване за периода от 2006 
г. до 2010 г., засягащи защитени зони (ЗЗ) от Натура 2000):  

- Закриване на съществуващото депо за твърди битови отпадъци на гр. 
Козлодуй;  

- Първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на село 
Хайредин;  

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

- Основен ремонт на ресторант “Трите бора” в с. Хайредин;  
- Добив на баластра от коритото на р. Огоста;  
- Корекция на р. Огоста в землището на с. Хайредин;  
- Възстановяване и обновяване на овцеферма;  
- Изграждане на предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг 

на р. Огоста;  
- Изграждане на МВЕЦ “Огоста 4”;  
- Изграждане на МВЕЦ “Огоста 5”;  
- Изграждане на МВЕЦ “Елена” на р. Огоста;  
- ИП за изграждане на ветроенергиен парк “Вълчедръм”.  
Сравнителният анализ на същността на ИП за извеждане от експлоатация 

на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и характеристиките на предвидените за 
реализиране други проекти и инвестиционни предложения, дава възможност да 
се направи заключението, че в съчетание с оценяваното инвестиционно 
предложение няма да окажат допълнително неблагоприятно въздействие върху 
птиците в ЗЗ “Златията”. Оценката на евентуалното кумулативно действие 
върху видовете птици, предмет на опазване в защитената зона е, че такъв ефект 
не се очаква.  

Б. На територията на ЗЗ “Острови Козлодуй” с код BG0000533 не се 
предвижда реализиране на други планове и проекти.  

Не се предвижда реализиране на други планове и проекти. 

В. На територията на ЗЗ “Река Огоста” с код BG0000614 се 
предвижда реализирането на три ИП:  

- ИП “Изграждане на Ветроенергиен парк чрез монтиране на 55 броя 
WEA” в земл. на гр. Оряхово и земл. на с. Селановци, общ. Оряхово;  

- ИП “Изграждане на MВЕЦ на р. Огоста с мощност 530kW” в земл. на 
с. Хърлец, общ.Козлодуй;  

- ИП “Изграждане на МВЕЦ “Гложене” на р. Огоста” в земл. на с. 
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Гложене, общ. Козлодуй.  
Сравнителният анализ на същността на ИП за извеждане от експлоатация 

на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и характеристиките на предвидените за 
реализиране инвестиционни предложения, дава възможност да се направи 
заключението, че в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение няма 
да окажат допълнително неблагоприятно въздействие върху растителността и 
местообитанията в ЗЗ “Река Огоста”.  

Не се очаква кумулативно въздействие и върху целевата фауна на зоната, 
както и върху местообитанията на тези животински видове.  

Г. На територията на ЗЗ “Река Скът” с код BG0000508 се предвижда 
реализирането на следните три ИП:  

- ИП “Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на есетрови 
риби” в земл. на с. Сараево и земл. на гр. Мизия;  

- ИП “Корекция на р. Скът в района на гр. Мизия” земл. на гр. Мизия в 
рамките на населеното място;  

- ИП “Изграждане на предпазни диги на р. Скът” в земл. на с. 
Крушовица, общ. Мизия.  

Сравнителният анализ на същността на ИП за извеждане от експлоатация 
на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и характеристиките на предвидените за 
реализиране инвестиционни предложения дава възможност да се направи 
заключението, че в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение няма 
да окажат допълнително неблагоприятно въздействие върху растителността и 
местообитанията в ЗЗ “Река Скът”. Кумулативен ефект върху целевите 
животински видове-предмет на опазване в зоната също не се очаква.  

След анализиране характера и същността на гореописаните проекти и 
инвестиционни предложения може да се заключи, че в съчетание с 
разглежданото ИП, те няма да окажат значително отрицателно въздействие 
върху типовете природни местообитания и видовете-предмет на опазване в 
разглежданите 6 защитени зони. 
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3. Описание на елементите на инвестиционното 
предложение, които самостоятелно или в комбинация с други 
планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха 
могли да окажат значително въздействие върху защитените зони 
или техните елементи  

Във връзка с изпълнението на дейностите по извеждане от експлоатация 
на блоковете се предвижда изпълнението на група проекти през Етапа на 
подготовка за извеждане от експлоатация (ЕПИЕ), които основно могат да се 
разделят на: Проекти за отстраняване на опасни материали, Проекти за 
преработка на натрупани по време на експлоатацията РАО, Проекти за дейности 
преди демонтажа и Проекти за изграждане на допълнителна инфраструктура.  

По важните проекти, които до момента са предвидени да бъдат 
реализирани по време на гореописаните етапи (ЕПИЕ, Етап 1 и Етап 2 на ИЕ, за 
някой от които в ДОВОС ще се определи възможността да се очаква или не 
въздействие върху хората и околната среда са описани по-долу.  

Проект: Изграждане на Цех за намаляване на размерите и 
дезактивация на материали (ЦНРД)  

Предвижда се Цехът да се използва за намаляване на размерите и 
дезактивация на демонтираните радиоактивно замърсени материали от 
Машинна Зала, СК-1, СК-2 и Реакторните Отделения.  

Проект: Съоръжение за преработване на твърди РАО с голям 
коефициент на намаляване на обема (Съоръжение за стопяване с плазмена 
дъга)  

Проектът трябва да осигури доставка на съоръжение за преработка на 
твърди нискорадиоактивни отпадъци с висок коефициент на намаляване на 
обема, които в момента се съхраняват на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. По 
този проект се предвижда разработване на отделен ДОВОС.  

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

В рамките на този проект се предвижда съхраняването на радиооактивни 
материали (РАМ), получени от дейностите по извеждане от експлоатация на 
блокове 1-4 на две обособен площадки. РАМ временно ще се съхраняват в 
контейнери на тези площадки за период от 5 години, докато специфичната 
активност на замърсените елементи не се намали до нивото за освобождаване от 
регулаторен контрол. Площадките за временно съхраняване на РАМ от 
дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 ще се проектират и 
експлоатират по начин, осигуряващ минимален риск за персонала, населението 
и околната среда, в съответствие с принципа ALARA. В рамките на този проект 
се предвижда и избор на площадка за съхранение на нерадиоактивни отпадъци, 
генерирани в процеса на извеждане от експлоатация на блоковете.  

Проект: Изграждане на отоплителна централа  
Целта на проекта е да се проектира и изгради отоплителната централа, 

която да осигури захранване с пара и топла вода на консуматорите на АЕЦ 
“Козлодуй”, в случай на едновременно спиране на блок 5 и 6 на АЕЦ 
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“Козлодуй”. Съгласно писмо на МОСВ (изх. № В-1214/29.07.2009г.), 
инвестиционното предложение е предмет на задължителна ОВОС. 
Следователно, по проекта се предвижда разработване на отделен ДОВОС.  

Национално хранилище за ниско и средноактивни РАО (НХРАО)  
Целта на това съоръжение е съхраняване на краткоживеещи ниско и 

средноактивни РАО. Това съоръжение е в процес на изготвяне на технически 
проект и отчет за анализ на безопасността. За този проект е изготвен отделен 
ДОВОС, по който има положително решение на Министъра на околната среда и 
водите.  

Проект: Доставка на съоръжение за третиране на течни РАО  
Проектът трябва да осигури доставка на оборудване за преработване на 

водите от спец-пералнята, баните и трапните води от блокове 1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй” и кондициониране на РАО.  По настоящем тези отпадъци се 
преработват от системи СВО-3 на блокове от 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”, които 
ще бъдат спрени след преработването на всички течни експлоатационни РАО.  

Проект: Доставка на мобилно оборудване за дезактивация и 
очистване на водата  

Проектът ще осигури доставка на мобилно оборудване, което да бъде 
използвано за дезактивация на повърхности от шахтата на реактора, 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.  

Проект: Съоръжение за изваждане и имобилизиране на отработени 
йонообменни смоли  

Проектът трябва да осигури доставка на съоръжение за извличане и 
преработване на отработени йонообменни смоли от съществуващите 
резервоари.  

Проект: Съоръжения за измерване за освобождаване от контрол и 
мониторинг на отпадъците  

Проектът осигури доставка на оборудване за измерване на гама 
активност за целите на освобождаване от регулаторен контрол на демонтирано 
оборудване и други материали. Проектите осигуряват доставка на оборудване за 
радиологична инвентаризация за освобождаване от регулаторен контрол на 
демонтирано оборудване и други материали.  

Проект: Съоръжение за извличане и преработка на твърдата фаза от 
резервоарите с концентрат от изпарителите  

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.  

Проект: Доставка на оборудване за контрол на течни и газообразни 
изхвърляния  

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 
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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”.  

Предвидените проекти и дейности по реализирането на ИП се разглеждат 
от гледна точка на вероятни отрицателни въздействия върху типовете 
местообитания и видове, предмет на опазване в разглежданите защитени зони: 

3.1 Върху растителността и природните типове 
местообитания  

Процесът на извеждане от експлоатация е свързан с редица дейности, 
които имат за цел привеждането на ядреното съоръжение в състояние на 
дълговременно безопасно съхранение (БС). Основните дейности са описани 
подробно в глава 1 на ДОВОС.  Анализът на тези дейности показва, че може да 
се очаква потенциално въздействие върху отделни части на защитените зони. 
Във връзка с това още преди началото на периода на безопасното съхранение се 
предвижда изпълнението на редица дейности, които са свързани с намаляване 
на потенциалните опасности. Потенциалните негативни въздействия са 
свързани с горими и опасни материали и радиоактивни отпадъци. Във връзка с 
това за предотвратяване на негативните въздействия е необходимо да се 
осигури своевременното им отстраняване и безопасно съхраняване. За 
изпълнението на поставената цел на проекта “поддържането на нивата на 
всички изхвърляния в съответствие с нивата разрешени в лиценза” трябва да се 
разработят конкретни технически решения, които да гарантират безопасността 
за околната среда, в това число и за разположените в обхвата на въздействие 
върху растителността и местообитанията в защитената зона.  

Предвижда се да се използуват различни методи за дезактивация, които 
са посочени в Плана за извеждане от експлоатация (ПИЕ) на блоковете [36].  

При изпълнение на дейностите, предвидени в ПЕИ не се очаква пряко 
въздействие върху растителността и местообитанията в прилежащите до АЕЦ 
“Козлодуй” ЗЗ.  

При ефективно изпълнение на предвидените дейности по дезактивация 
на оборудването, което ще се извършва в затворени помещения в Цеха за 
намаляване на размерите и дезактивация на материалите и строг технологичен и 
радиационен контрол при раздробяването и дезактивация на различно 
оборудване, техника, материали и др., не се очаква негативно въздействие върху 
растителността и местообитанията в ЗЗ в прилежащите територии.  

Анализът на ИП и възможностите за замърсяване на атмосферния въздух 
в 30-километровата зона около АЕЦ “Козлодуй” показват, че не се очакват 
отрицателни въздействия от това инвестиционно предложение, тъй като е 
предвидено пречистване на организираните емисии и респективно не се очаква 
въздействие върху ЗЗ.  

През периода на извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй” се очаква да се генерират течни и твърди радиоактивни отпадъци, 
като лимитите за изхвърлянията на течни отпадъци се приемат значително по 
ниски от лимитите по време на нормална експлоатация на блокове 1 до 4 на 
АЕЦ ”Козлодуй”. Това означава, че при ИЕ и ефективно поддържане на 
площадките за временно съхранение на радиоактивни материали (РАМ) не се 
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очаква промяна в радиационното състояние на ЗЗ. За течните радиоактивни 
отпадъци в “проекта”е предвидена преработка до получаване на отпадък 
наричан кубов остатък. По този начин ще се постига минимизиране на 
отпадъците и дългосрочното и безопасното изолиране от околната среда.  

При организирана система за събиране и транспорт на отпадъците не се 
прогнозира въздействие върху ЗЗ. За битовите отпадъци се предвижда събиране 
в специално поставени съдове и контейнери, като последните периодично ще се 
извозват на регламентираните за целта места.  

Във връзка с разработените “Програма за управление на нерадиоактивни 
отпадъци в АЕЦ “Козлодуй” и на ДП РАО, се предвижда предприемането на 
мерки за идентифициране на всички видове опасни отпадъци и определяне на 
техните количества. При изпълнение на програма за управление на всички 
видове отпадъци, които ще се генерират по време на извеждане от експлоатация 
на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” не се очаква въздействие на конвенционални 
отпадъци върху защитените зони.  

3.2 Върху фауната  
Отделните елементи, обект на ИП за извеждане от експлоатация на 1-4 

блокове, са разнообразни по характер, начин на действие и времетраене. Въз 
основа на прогнозираните въздействия върху фауната в резултат от 
реализацията на инвестиционното предложение, те се оценяват като слаби, 
основно косвени или такива, възникващи при аварии, в резултат от 
форсмажорни ситуации, което може да бъде избегнато без прилагане на 
специални мерки, освен спазване на най-добрите практики при извеждането от 
експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”.  

Другите въздействия, които могат да възникнат по време на 
реализирането на ИП са свързани със замърсяване на средата с различни 
биологично опасни вещества. Особено опасни са разтворимите химични 
вещества при попадане във водна среда. В тези случаи е възможно да има 
въздействия на големи разстояния по течението на реките, както и попадането 
на тези вещества в затворени или слабо проточни водоеми. 

Косвените въздействия при евентуалното реализиране на ИП ще са от 
второстепенно значение и в някои случаи могат да бъдат пренебрегвани, 
предвид тяхната незначителност.  

Въздействията вследствие от завишения автомобилен трафик са 
неотстраними, но с пренебрежително нисък риск за целевите видове, поради 
което в конкретния случай могат да бъдат пренебрегнати. Тези въздействия 
имат основно локален характер и са съсредоточени в района на ИП, който е 
силно синантропогенизиран. Пътят Козлодуй-Лом пресича северния край на 
защитената зона „Златията“, но по него не се очаква завишен трафик. 

В заключение може да се направи извода, че при евентуалното 
реализиране на конкретното ИП, особено внимателно трябва да бъде 
съблюдавано за предпазване на фауната и животинските местообитания от 
химични и ефлуентни замърсявания на района и от неволното разпиляване 
(изтичане) на горива и други опасни за биотата вещества. Особено опасни са 
разтворимите химични вещества и различните дезактивационни ефлуенти при 
попадане във водна среда, които може да засегнат много групи животни и 
техните местообитания.  
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По отношение на ЗТ и ЗЗ по време на извеждането от експлоатация на 
блокове 1-4 не се препоръчват специализирани мерки за недопускане, 
намаляване, смекчаване или компенсиране на значителни отрицателни 
въздействия върху тях освен спазване на най-добрите практики за реализиране 
на технологичните процеси.  
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4. Описание на защитените зони, местообитанията, 
видовете и целите на управление на национално и 
международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при 
изготвянето на инвестиционното предложение  

Защитените зони, обект на настоящата оценка са една по Директивата за 
птиците и пет по Директивата за местообитанията.  Те отстоят от площадката на 
АЕЦ „Козлодуй“ както следва:  

 Защитена зона “Златията“ с код BG0002009 – 1.2 km 
 Защитена зона “Острови Козлодуй“ с код BG0000533 – 3 km  

 Защитена зона “Река Огоста“ с код BG0000614 – 6 km 

 Защитена зона “Река Скът“ с код BG0000508 – 7 km 

 Защитена зона “Козлодуй“ с код BG0000527 – 11.9 km 

 Защитена зона “Цибър” с код BG00005199 – 19 km  
Защитените зони са разгледани последователно.  

4.1 Общо описание на защитена зона „Златията” с код 
BG0002009 по Директивата за птиците  

Тази защитена зона е обявена със заповед РД-548 от 5 септември 2008 г. 
на МОСВ и е публикувана в ДВ, бр. 83/2008 г. 

4.1.1 Общо описание  
Защитената зона „Златията“ заема голяма част от едноименното равнино 

плато. Тя се намира 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 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 
“Козлодуй”.  

4.1.2 Предназначение  
Според заповедта на Министъра на околната среда и водите защитената 

зона ”Златията“ се обявява с цел:  
- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 

видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 
състояние;  

- Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е 
необходимо подобряване на природозащитното им състояние;  

“Златията” няма законова защита по Закона за защитените територии.  
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През 1997г. малка част от територията е обявена от BirdLife International 
за Орнитологично важно място. През 2005г. цялата територия на Златията е 
обявена за Орнитологично важно място. 

4.1.3 Видове, предмет на опазване 
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), Mалък 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). 

4.1.4 Качество и значимост  
Според Игнатов и др. (ръкопис) в Златията са установени 122 вида 

птици, от които 28 са вписани в Червената книга на България, а 53 вида са с 
европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като 
световно застрашени в категория SPEC1 попадат 5 вида, а като застрашени в 
Европа съответно в категория SPEC2 – 15 и в SPEC3 – 36 вида. Мястото е едно 
от най-важните в страна от значение за Европейския съюз за група от видове, 
привързани основно към откритите пространства – белия щъркел (Ciconia 
ciconia), тръстиковия блатар (Circus aeruginosus), ливадния блатар (Circus 
pygargus), късопръстия ястреб (Accipiter brevipes), вечерната ветрушка (Falco 
vespertinus), полската бъбрица (Anthus campestris), късопръста чучулига 
(Calandrella brachydactyla), градинска овесарка (Emberiza hortulana) и др. В 
Златията се срещат значителни гнездови популации на пчелояда (Merops 
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apiaster), полската чучулига (Alauda arvensis) и пъдпъдъка (Coturnix coturnix). 
Тук е единственото място в България където през последните години е 
наблюдавана голямата дропла (Otis tarda). През зимата в Златията се среща и 
друг световно застрашен вид – малката белочела гъска (Anser erythropus), която 
ползва нивите за хранене заедно с ята на голямата белочела гъска (Anser 
albifrons). 

4.1.5 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.  

4.1.6 Описание на местообитанията  
В стандартния формуляр на защитената зона са посочени следните 

местообитания:  
Класове земно покритие   % Покритие 
Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)...............................1 
Храстови съобщества...............................................................................................0 
Сухи тревни съобщества, степи...............................................................................4 
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне 
на угар)....................................................................................................................90 
Друга орна земя........................................................................................................0 
Широколистни листопадни гори .............................................................................1 
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, 
крайпътни дървета) ..................................................................................................1 
Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници ....................0 
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални 
обекти) ......................................................................................................................3 
Общо Покритие ...................................................................................................100 

Теренът на ИП е зает от изцяло от земеделска земя. 
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4.2 Общо описание на защитена зона “Острови Козлодуй” с 
код BG0000533 по Директивата за местообитанията  

Обща характеристика 
Защитената зона BG0000533 “Острови Козлодуй” е от тип В по 

Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и дивата флора 
и фауна. Общата площ на Защитената зона е 6057.60 дка. Тя се намира при 
надморска височина между 20 и 34m.  

ЗЗ няма връзка с други защитени зони по Натура 2000.  
Основни цели на опазване в 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. 

Зоната включва три по-големи острова.  Около 70% от о-ви Козлодуй са 
покрити от горски насаждения. Западната част от о-в Сврака е покрита с 
пясъчни наноси.  Обектът е със средна  до висока консервационна стойност. 
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. В защитената зона се опазват естествени гори от Salix alba, 
Ulmus minor и Populus nigra.  

По класове земно покритие, територията на ЗЗ се разпределя в следните 
групи:  
Класове земно покритие % Покритие 
Крайбрежни пясъчни дюни, пясъчни плажове ...................................................... 9 
Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)............................ 33 
Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища ...... 4 
Храстови съобщества............................................................................................ 12 
Широколистни листопадни гори ............................................................................ 7 
Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или 
екзотични дървета)................................................................................................ 34  
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални 
обекти) ..................................................................................................................... 1 
Общо покритие .......................................................................................... 100 
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4.2.1 Типове растителност и природни местообитания, предмет на 
опазване в защитената зона 

В Стандартния формуляр на зоната като обект на защита са включени 
следните местообитания и видове:  

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC  
КОД Пр. ИМЕ % Покр.  Предст.  Отн. площ Прир. ст. Цялост. оц.  
 
91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus  21.305 B C B B 
 excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,  
 Salicion albae) 
3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с  6 B C A A 
 растителност от Littorelletea uniflorae и/или  
 Isoeto-Nanojuncetea 
3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и  3 B C B B 
 Bidention p.p. 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur,  0.0933 D C 
 Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus  
 angustifolia покрай големи реки (Ulmenion  
 minoris) 
 
Заб.  Знакът * отбелязва приоритетно за опазване тип местообитание. 

В таблицата за отделните местообитания е дадена оценка по 
показателите:  

Представителност/дава индикация за това, доколко даденото 
местообитание е “типично” Използувана е следната система за класифициране: 
А-отлична представителност; В-добра представителност; С- значима 
представителност; D- незначително наличие;  

Относителна площ/площта на обекта, покрита от даденото 
местообитание, отнесена към общата площ от националната територия, покрита 
от това местообитание/.. Използуваните интервали по класове са следните: А) 
100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= p >0; 

Приравнена степен/оценена е степента на опазване на структурата и 
функциите на дадено местообитание и възможността за възстановяване/. 
Използувана е следната система за класифициране: А-отлично опазване; В-
добро опазване; С-средно или слабо опазване 

Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип 
природно местообитание /интегрирана оценяване на предишните критерии, като 
се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат.  Използувана е 
следната система за класифициране: А-отлична стойност; В-добра стойност; С- 
значима стойност. 

Местообитание 91 Е0 - Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) е формирано на богати, 
алувиални почви периодично наводнявани при сезонното повдигане на нивото 
на р. Дунав. Във формираните крайречни, заливни гори доминират предимно 
видовете Salix alba, Populus alba, Populus nigra и Salix fragilis. Растителните 
съобщества се отнасят към съюза Salicion albae. В състава на съобществата 
участвуват и видовете Ulmus laevis, Ulmus minor, Quercus robur, Rubus caesius, 
Clematis vitalba, Humulus lupulus, Vitis sylvestris, Solanum dilcamara, Euphorbia 
lucida, Lythrum salicaria, Phragmites australis, Typha latifolia, Leucojum astivum и 
др.  
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Местообитание 91 F0  -  Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus 
laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris) е формирано на периодично заливани по-нови алувиални наслаги. 
Растителните съобщества обикновено се отнасят към асоциацията Scutellario 
altissimae-Quercetum roburis. Участието на лианите в съобществата е 
относително по-малко в сравнение с лонгозните гори, а в тревната покривка има 
добре формиран пролетен аспект от Scilla bifolia, Anemone ranunculoides, 
Ranunculuc ficaria, Polygonatum ssp. и др 

Към групата “ Други значими растителни и животински видове”, които 
са свързани с природозащитата и управлението на обекта са включени 2 
растителни вида.  

Такс.груп  ИМЕ (на български) Местна Популация Мотивация 
 а ИМЕ (на латински) 
 P Лъскаволистна млечка R D 
 Euphorbia lucida 
 P Блатно кокиче R D 
 Leucojum aestivum 

Където: 
Такс.група – таксономичната група на съответния вид е отбелязяна съгласно следната 
номенклатура: P – растения.   
Име – наименование на видовете. 
Местна популация – В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан 
размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или 
много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична 
(P).  
Мотивация – посочена е мотивацията за включването на всеки вид, като са използвани следните 
категории: A) Национална Червена книга; B) ендемичен вид; C) международни конвенции (вкл. 
Бернската, Бонската и Конвенцията за биологичното разнообразие); D) други причини. 
 

4.2.2 Животински видове, предмет на опазване  
В тази зона животинските видове, предмет на опазване според 

Стандартния формуляр, са следните:  

Безгръбначни животни (Invertebrata) 
Мекотели/Миди – Molusca/Bivalvia 
Бисерна мида – Unio crassus  
Живее в долните течения на относително големи реки. Обитава участъци 

с песъкливо – тинесто –глинесто дъно. По рядко се среща и в слабо проточни и 
стагнатни водоеми. Плътността на вида варира в много широки граници от 2-3 
екземпляра до 80– 90 на m2.  Намаляването на вида, според специалисти е 
следствие от замърсяването на реките с химични вещества и натрупването на 
гниеща органика по дъното на водоема, както и появата на пластични инвазивни 
видове, кокуриращи конкретния вид. 

Според формуляра на зоната вида е рядък с относитено ниска плътност, 
но популацията е в добро природозащитно състояние 
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Насекоми/Твърдокрили 
Бръмбар рогач – Lucanus cervus  
Местообитания на вида са стари широколистни гори с паднала на земята 

гниеща дървесина. Ларвите се развиват и метаморфозират за 3-5-7 години, 
хранейки се основно с дъбова или друга гниеща дървесина. Видът лети 
надвечер, когато може да бъде наблюдаван. Основен проблем при опазването на 
вида е липсата на достатъчно субстрат за развитието на ларвите. В тази ЗЗ 
според стандартния формуляр вида е рядък. Популациите са с относително 
ниска плътност, поради липсата на достатъчно размножителен, хранителен и 
метаморфозен субстрат. 

Алпийска розалиа – Rosalia alpinа  
Интразонален вид, който се среща в крайбрежни местообитания и във 

влажни и мезофилни широколистни стари гори. Основен компонент на 
местообитанията му са естествени гори с преобладаване на мезофилна дървесна 
растителност. Ларвите се развиват в бук, бряст, елша, клен, липа, върби и др. 
Метаморфозата протича за 3-4 години. Видът е дневно активен и лети през юли 
– август. През тези периоди насекомите могат да бъдат наблюдавани по 
стволовете на дърветата и по листната постилка. За този вид в научната 
литература липсват данни за установяването му в района на ЗЗ. Според автора 
на формуляра видът е рядък, но в добро природозащитно състояние.  

Гръбначни животни (Vertebrata)  
Безчелюстни/Кръглоусти - Agnatha/Cyclostomata 
Украинска минога - Eudontomyzon mariae  
Научно доказан вид през последните 20 години еднократно за района на 

гр. Тутракан.  При научен електроулов, в централно островно блато, а края на 
летния сезон на 2006 г. са били уловени няколко екземпляра, два от които се 
съхраняват за експертиза в научна колекция. По устни съобщения на рибари, 
вида е бил улавян няколкократно в районите на гр. Русе, гр. Силистра и о-в 
Белене, през последните 5 години. За района на ЗЗ – на вида не е научно 
доказван никога. Във формулярите на зоната според автора й Хинков (2005) 
вида е много рядък, с ниска плътност, но в много добро природозащитно 
състояние. Биологията на вида обитаващ р. Дунав е непроучена. Не е напълно 
изяснен и видовия статус и принадлежност, съмнения за което будят 
съществените различия между биологията на установения вид и на този за 
които се считат екземплярите, които не са диагностицирани от специалист.  

Челюстноусти/Костни риби - Pisces/Osteichthyes 
Дунавска скумрия (Черноморски карагьоз) - Alosa immaculate  
Видът е проходен и навлиза за размножаване през месец май, движи се 

дружно на големи пасажи в горните пластове на водата.  В миналото е бил 
стопански ценен вид и се е ловял масово, поради което сегашното състояние на 
вида не позволява ползването му за промишлени цели. Регламентът за улов на 
тази риба е съобразен с размножителния й период и уловите са относително 
малки за задоволяване на нуждите за бита и в малки количества на пазара в 
крайдунавските градове.  През последните 10 години вида показва тенденции на 
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стабилизиране на запасите си, за което съдим по относително постоянните 
улови след минаването на забраната за улов.  

Распер - Aspius aspius  
Според автора на формуляра видът е рядък, с ниска плътност, но в добро 

природозащитно състояние.  По наши данни, получени при проучване на улови 
на рибари, в района на устието на р. Цибрица, констатирахме постоянни улови 
на разновъзрастни екземпляри от вида распер, които доказват стабилното 
състояние на вида. Този хищник е лесен за установяване дори визуално, при 
наблюдение на крайбрежната зона в реката по време на залез. Преследвайки 
жертвите си, хищника пори водната повърхност с гръбния си плавник. 

Белопера кротушка - Gobio albipinnatus  
Видът е даден във формуляра като често срещан и в добро популационно 

и природозащитно състояние.  

Сабица - Pelecus cultratus  
Изключително рядък вид за р. Дунав.  От стопански значим вид, 

плътността се е снижила до прага на оцеляване.  Според формуляра вида е често 
срещан, но не е ясен източника на информация.  

Горчивка - Rhodeus sericeus amarus  
Среща се масово във всички подходящи водоеми.  Съжителства със 

сладководните миди, в които отлага хайвера си.  

Голям щипок - Cobitis elongata  
Според формуляра вида е много рядък, но по наши данни от конкретни 

проучвания плътностните характеристики показват стабилно състояние. 

Обикновен щипок - Cobitis taenia  
Не се среща в България. Той е със северно разпространение. В България 

и р. Дунав се среща вида C. elongatoides Bacesku & Maier, 1969. Данните са по 
Kottelat, M. & J. Freyhof (2007). 

Високотел бибан - Gymnocephalus baloni 
Ивичест бибан - Gymnocephalus scraetzer  
Тези два вида са представени като често срещани и в стабилно 

природозащитно състояние.  И двата вида са дълбоководни и обитават 
едрочакълести дъна.  

Голяма вретенарка - Zingel zingel  
Малка вретенарка - Zingel streber  
И двата вида са отчетени във формуляра като редки, но в отлично 

природозащитно състояние. Тези студенолюбиви видове са активни през 
зимните месеци и през ранна пролет, когато се размножават. През останалата 
част на годината се крият в дълбоките вирове и установяването им е трудно и 
инцидентно.  
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Земноводни – Amphibia  
Дунавски (Добруджански) тритон – Triturus dobrogicus 
Червенокоремна бумка – Bombina bombina  
За двата вида информацията от формуляра е, че са с неустановена 

плътност. И двата вида са често срещани в крайбрежната част на реката, като 
установяването на червенокоремната бумка може да бъде издържано и 
дистанционно по мелодичните звуково сигнали. Двата вида са особено чести в 
островните територии, където се оформят малки и плитки блата, запазващи се 
през цялата година.  

Влечуги – Reptilia  
Обикновена блатна костенурка – Emys orbicularis 
Обикновен вид за реката и за островните територии. Единични 

екземпляри попадат във винтери и рибарски мрежи, където намират своята 
гибел. Много често отделни индивиди са избивани безпричинно, поради грешни 
схващания за основната храна на вида. 

Бозайници – Mammalia 
Видра – Lutra lutra  
Според Стандартния формуляр, територията на ЗЗ се обитава от 3-4- 

индивида. Не е описана методиката на установяване, но е възможно на такава 
голяма и трофично богата площ да се очаква по висока плътност. Данните за 
този вид са оскъдни и инцидентни за този конкретен район, но проучванията в 
други райони на страната показаха повишаване на плътността на вида, което 
може да се очаква и в тази зона.  
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4.3 Общо описание на защитена зона „Река Огоста” с код 
BG0000614 по Директивата за местообитанията  

Защитената зона BG0000614 “Река Огоста” е от тип K по Директива 
92/43/EEC за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
Общата площ на Защитената зона е 12,532.40 дка. Тя се намира при надморска 
височина между 19 и 183 m. ЗЗ има връзка с други защитени зони по Натура 
2000. 
 Код на обекта Име на обекта  Тип на обекта 
 BG0000508 Река Скът E 
 BG0002009 Златията J 
 
 ЗЗ BG0000614 има връзка и с една защитена територия 
 Име                                                            Категория                        Т   % 
 Данева могила Защитена местност* 0.02 
Име - име на защитената територия. Категория - категория на защитената територия, съгласно 
ЗЗТ. Т (тип на припокриване): = пълно припокриване; + съдържа се изцяло в Натура 2000 
зоната; * - двете места (ЗТ и ЗЗ)  частично се припокриват; / граничещи места; % - процентно 
покритие спрямо общата площ на Натура 2000 зоната. 

Основни цели на опазване в 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. 

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 km, 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 4-5km от течението на реката са обрасли с водна 
растителсност (3260) и са богати на риба. По склоновете на мочурището в 
западна посока от град Оряхово има Панонична льосна степна растителсност* 
(3260) с разнообразие на флората и фауната.   
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По класове земно покритие, територията на ЗЗ се разпределя в следните 
групи:  
Класове земно покритие   % Покритие 

 Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 3 
 Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища 7 
 Сухи тревни съобщества, степи 2 
 Екстензивни зърнени култури (вкл. култури с периодично оставяне на угар) 20 
 Подобрени пасища (изкуствено създадени от тревни смески) 56 
 Широколистни листопадни гори 2 
 Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични дървета) 10 
Общо покритие  100 

4.3.1 Типове растителност и природни местообитания, предмет на 
опазване в защитената зона  

В Стандартния формуляр на зоната като обект на защита са включени 
следните местообитания и растителни видове.  
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC  
КОД Пр. ИМЕ % Покр.  Предст.  Отн. площ Прир. ст. Цялост. оц.  
 
91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus  0.232 A C A A 
 excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,  
 Salicion albae) 
3150 Естествени еутрофни езера с растителност от  7.4 A C A A 
 типа  Magnopotamion или Hydrocharition 
3260 Равнинни или планински реки с растителност  0.2 A C A A 
 от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion 
3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и  0.2 A C A A 
 Bidention p.p. 
6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества 9.553 A C A A 
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 0.537 D C 

Към групата “Други значими растителни и животински видове”, които са 
свързани с природозащитата и управлението на обекта са включени следните 
растителни видове:  
Такс.груп ИМЕ (на български) Местна Популация Мотивация 
 а ИМЕ (на латински) 
 P Пясъковиден ранилист P A 
 Stachys arenariaeformis 
          P Безкоренчеста волфия P A 
 Wolffia arrhiza 
 

4.3.2 Животински видове- предмет на опазване  
Безгръбначни животни (Invertebrata) 
Мекотели/Миди, Охлюви – Mollusca/Bivalvia, Gastropoda  
Бисерна мида – Unio crassus  
Рядък вид според формуляра, но с добро природозащитно състояние. 

Река Огоста е в по голямата си част силно затинена, което е неподходяща среда 
за обитание на тази речна мида.  При нашите посещения в ЗЗ – на вида не бил 
констатиран никога. Единствено в приустиевата зона на реката са откривани 
раковини нееднократно.  По брега на река Огоста около Хайредин сме 
откривали раковини на блатни миди, които са показателни за условията на 
живот в този сектор.  
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Ивичест теодоксус – Theodoxus transvrsalis  
Този вид е много рядък. В река Огоста е установяван единствено в най-

долното й течение.  Предпочита дъна с едри късове от скала. В р. Дунав 
плътността му е относително висока.  Намаляването на плътността му според 
специалисти е вследствие от химично и органично замърсяване. Счита се, че 
инвазивните видове миди в река Дунав са допълнителен конкурентен фактор, 
влияещ отрицателно върху плътността му.  

Насекоми/Твърдокрили 
Бръмбар рогач – Lucanus cervus  
Видът според формуляра е рядък.  При наши едногодишни проучвания в 

зоната видът беше констатиран като често срещан, особено в участъците, 
където гниещата дървесна растителност не беше изнасяна. 

Алпийска розалиа – Rosalia alpine  
Според формуляра видът е рядък, без да има данни за съвременното му 

състояние. При наши продължителни теренни проучвания в района видът не 
беше констатиран. 

Буков сечко - Morimus funereus  
Рядък вид за района като цяло.  Констатиран е като вид по няколко 

единични екземпляри в района на с. Софрониево. 

Bolbelasmus unicornis  
Рядък вид труден за установяване.  Всички находища в дунавската 

равнина са случайно регистрирани.  Видът е зависим от гниещи дървесни 
субстанции. Ларвите се изхранват с мицела на гъби, разрушаващи мъртви и 
гниещи пънове.  

Гръбначни животни (Vertebrata) 
Безчелюстни/Кръглоусти - Agnatha/Cyclostomata 
Украинска минога - Eudontomyzon mariae  
По данни от формуляра много рядка, без данни за състоянието на вида.  

Челюстноусти/Костни риби - Pisces/Osteichthyes 
Дунавска скумрия (Черноморски карагьоз) - Alosa immaculata  
Видът не навлиза в притоци.  Размножаването протича единствено в 

средното течение на р. Дунав, при висок воден стълб.  

Распер - Aspius aspius  
Видът е рядък за река Огоста.  По често се среща в устието и по време на 

размножителни миграции. 

Черна (Балканска) мряна – Barbus meridionalis  
Видът е силно намалял след изграждането на язовир Огоста.  Счита се, че 

язовира е сериозна бариера за размножаването на вида, поради което е станал 
рядък под стената. 

Белопера кротушка - Gobio albipinnatus  
Рядък вид, с предполагаемо негативно въздействие от препятствието 

язовир. По чест се среща близо до устието. 
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Сабица - Pelecus cultratus  
Среща се единствени при устието на реката. 

Горчивка - Rhodeus sericeus amarus 
Силно намалял следствие от затиняването на дъното на реката и силната 

еутрофикация. 
Следващите три вида са бентосни с предпочитание към песъкливи дъна. 

И трите вида са относително често срещани.  

Голям щипок - Cobitis elongata 
Обикновен щипок - Cobitis taenia 
Виюн - Misgurnus fossilis  
Долните четири вида са характерни за р. Дунав и навлизането им в р. 

Огоста може да е само случайно. 

Високотел бибан - Gymnocephalus baloni 
Ивичест бибан - Gymnocephalus scraetzer 
Голяма вретенарка - Zingel zingel 
Малка вретенарка - Zingel streber 
Земноводни - Amphibia 
Дунавски (Добруджански) тритон – Triturus dobrogicus 
Голям гребенест тритон– Triturus karelinii  
Двата вида са конкуренти, поради което срещането им в едни и същи 

местообитания е почти изключено. Видът голям гребенест тритон е характерен 
за стоящи и слабо проточни водоеми, а дунавския тритон е приспособен за 
течащи води. Данните във формуляра са без уточнения.  

Червенокоремна бумка – Bombina bombina 
Жълтокоремна бумка – Bombina variegata  
Двата вида се срещат в различни хабитати. Червенокоремната бумка е 

характерна за дунавската равнина, а жълтокоремната бумка е вид срещащ се 
предимно в предпланински и планински участъци.  

Влечуги – Reptilia 
Шипоопашата костенурка – Testudo hermanni  
Рядък вид за района, но с постоянно установяване на единични 

индивиди, включително и новоизлюпени. 

Обикновена блатна костенурка – Emys orbicularis  
Чест обитател на зоната с относително висока и постоянна плътност. 

Данните от формуляра показват стабилно и отлично природозащитно 
състояние.  

Ивичест смок – Elaphe quatuorlineata  
Визира се вида пъстър смок. В научната литература липсват данни за 

вида, но предвид изискванията на вида района е много подходящ.  
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Бозайници – Mammalia  
Лалугер - Spermophilus citellus  
Черногръд (Добруджански) хомяк - Mesocricetus newtoni  
Тези два вида обитават сходни, а много често и едни и същи 

местообитания. Колониите на черногръдия хомяк са рехави и трудно 
установими, разположени предимно в житни ниви, люцерни или в съседство с 
агрокултури, които използват за храна. Видът е много слабо проучен на 
територията на България и всички данни за разпространението са случайни или 
от погадки на хищни птици.  Индивиди или следи от вида са констатирани до с. 
Хайредин и с Михайлово.  

Видра – Lutra lutra  
Видът е чест. Фекалии и следи могат да бъдат установени почти по 

цялото протежение на участъка на реката, попадащ в ЗЗ. По данни от формуляра 
района се обитава от 2-3 индивида, като липсва информация за метода на 
преброяване.  
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4.4 Общо описание на защитена зона „Река Скът” с код 
BG0000508 по Директивата за местообитанията  

Обща характеристика  
Защитената зона “Река Скът” с код BG0000508 е тип Е по Директива 

92/43/EEC за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 
Общата площ на Защитената зона е 4,085.90 дка. Тя се намира при надморска 
височина между 24 и 141 m. ЗЗ има връзка само с една друга защитена зона по 
Натура 2000.  

Код на обекта       Име на обекта             Тип на обекта 
BG0000614            Река Огоста                  K 
Основни цели на опазване в 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. 

Река Скът е десен приток на р. 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). На 2 km северно 
от Алтимир, има гъста гора от Fraxinus oxycarpa (91F0) с висока 
консервационна стойност. Част от реката в района на Алтимир е една от 
малкото останали хабитати на Gobio anoscopus. Зоната е важна за опазването на 
солени ливади, малка запазена заливна гора и някои степни съобщества с 
редкия, ендемичен вид Румелийска метличина (Centaurea rumelica). 

По класове земно покритие, територията на ЗЗ се разпределя в следните 
групи:  
Класове земно покритие   % Покритие 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 3 
Храстови съобщества 3 
Сухи тревни съобщества, степи 18 
Екстензивни зърнени култури (ротационни култури с периодично оставяне на угар) 36 
Подобрени пасища (изкуствено създадени от тревни смески) 28 
Широколистни листопадни гори 12 
Общо покритие  100 
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4.4.1 Типове растителност и природни местообитания, предмет на 
опазване в защитената зона  

В Стандартния формуляр на зоната като обект на защита са включени 
следните местообитания и видове 
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC  
КОД Пр. ИМЕ % Покр.  Предст.  Отн. площ Прир. ст. Цялост. оц.  
     
91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus  2.205 A C A A 
 excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,  
 Salicion albae) 
1530 * Панонски солени степи и солени блата 0.03 B C B B 
3260 Равнинни или планински реки с растителност  0.06 D C 
 от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion 
3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и  0.03 D C 
 Bidention p.p. 
6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества 0.397 A C A A 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur,  9 A C A A 
 Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus  
 angustifolia покрай големи реки (Ulmenion  
 minoris) 

Към групата “ Други значими растителни и животински видове”, които 
са свързани с природозащитата и управлението на обекта са включени следните 
растителни видове:  
Такс.груп ИМЕ (на български) Местна Популация Мотивация 
 а ИМЕ (на латински) 
 P Румелийска метличина                                        P                                B 
 Centaurea rumelica 
 P Гърбава водна леща P A 
 Lemna gibba 

4.4.2 Животински видове- предмет на опазване  
Безгръбначни животни (Invertebrata) 
Мекотели/Миди, Охлюви – Mollusca/Bivalvia, Gastropoda 
Бисерна мида – Unio crassus  
Рядък вид, поради битово –органичното замърсяване на рекат и 

процесите на еутрофикация. Много от септичните канали в населените места, 
през които преминава реката, са заустени директно.  

Насекоми/Твърдокрили  
Бръмбар рогач – Lucanus cervus 
Алпийска розалиа – Rosalia alpina  
И двата вида са редки и нетипични, поради липсата на подходящи 

местообитания в района. 

Гръбначни животни (Vertebrata) 
Челюстноусти/Костни риби - Pisces/Osteichthyes 
Черна (Балканска) мряна – Barbus meridionalis  
Среща се в малък сектор на зоната.  Замърсяването на реката е причина 

за нейното силно намаляване. 
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Балканска кротушка - Gobio uranoscopus  
Видът е установен в един малък и къс сектор на рекат, а в останалата 

част е изчезнал поради промени в условията на средата.  

Горчивка - Rhodeus sericeus amarus 
Обикновен щипок - Cobitis taenia 
Земноводни – Amphibia  
Дунавски (Добруджански) тритон – Triturus dobrogicus 
Червенокоремна бумка – Bombina bombina  
И двата вида са относително редки и във формуляра липсва информация 

за състоянието на популациите им. 

Влечуги – Reptilia 
Шипоопашата костенурка – Testudo hermanni  
Много рядък и застрашен от изчезване в зоната вид.  Намирани са 

единични екземпляри.  Според формуляра природозащитното състояние на вида 
е отлично. 

Обикновена блатна костенурка – Emys orbicularis  
Често срещан вид в разливи на реката и в отделни нейни участъци.  

Състоянието на вида е оценено като отлично.  

Ивичест смок – Elaphe quatuorlineata  
Визира се пъстрия смок.  Оценката е много рядък вид.  Единствената 

информация за вида е една змия установена във вир на реката близо до с. 
Липница през лятото на 2006г.  

Бозайници – Mammalia 
Дългопръст нощник - Myotis capaccinii 
Няма конкретни данни за вида. 

Черногръд (Добруджански) хомяк - Mesocricetus newtoni  
Видът не е научно доказан за района но е много вероятен, поради 

близостта на находища където е доказван. Възможно е района да се обитава и от 
големия хомяк.  

Видра – Lutra lutra  
Малкия дебит на реката и силното й замърсяване не предлагат добри 

условия за живот, поради което плътността на вид е относително ниска.  
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4.5 Общо описание на защитена зона „Козлодуй” с код 
BG0000527 по Директивата за местообитанията  

Обща характеристика  
Защитената зона е от тип G по Директива за местообитанията 92/43/EEC, 

която се съдържа в защитена зона по Директива за птиците.  Площта на 
защитената зона е 1253.80 дка и се намира на надморска височина между 62 и 
142 m.  

Зоната представлява стръмната льосова стена между град Козлодуй и 
село Горни Цибър. Хребета на стената е заета от степна растителност с 
участието на някои ендемични видове. Доминанти са are Stipa capillata, 
Artemisia campestris; ендемити са Centaurea rumelica, Stachys arenariaeformis, 
Chamaecytisus supinus.  По билата има много горски култури, предимно от 
акация.  Обектът е един от най-важния в България за местообитание 6250 
Панонски льосови степни тревни съобщества.  Той има типичен флористичен 
състав и участие на много ендемични и реликтни степни видове, като Centaurea 
rumelica, Stachys arenariaeformis.  Районът е силно засегнат от човешка дейност.  
Степната растителност се е запазила единствено по най-високите части на 
льосовите форми. Районът е заобиколен от обработваеми земи. 

По класове земно покритие, в проценти, територията се разпределя по 
следния начин:                                                                                                          % 
Покритие 

Храстови съобщества  8  
Сухи тревни съобщества, степи 48  
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни  
култури с периодично оставяне на угар) 7 
Изкуствени горски монокултури  
(например насаждения на тополи или екзотични дървета) 37 
Общо Покритие  100  
Защитената зона BG0000527 Козлодуй има връзка със ЗЗ BG0002009 

Златията по Директива за птиците.  

4.5.1 Типове растителност и природни местообитания, предмет на 
опазване в защитената зона 

В Стандартния формуляр на зоната като обект на защита се посочва едно 
местообитание - 6250*Панонски льосови степни тревни съобщества.  

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC  
КОД Пр. ИМЕ  % Покр.  Предст.  Отн. площ Прир. ст. Цялост. оц.  
  6250  * Панонски льосови       48                  B               C              C             B 
            степни тревни съобщества 

Местообитанието е със значима представителност. Относителната площ, 
покрита с местообитанието отнесено към общата площ от националната 
територия, покрита от това местообитание е между 0 и 2 %.  

От видовете, включени в Приложение I на Дир. 79/409/EEC и 
Приложение II на Директивата 92/43 ЕЕС [146], липсват растителни видове.  
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Към групата “Други значими растителни и животински видове”, които са 
свързани с природозащитата и управлението на обекта са включени  следните  
растителни видове:  
Такс.груп ИМЕ (на български) Местна Популация Мотивация 
 P Румелийска метличина P B 
 Centaurea rumelica 
 P Пясъковиден ранилист P B 
 Stachys arenariaeformis 

Където:  
Такс. група – таксономичната група на съответния вид е отбелязана съгласно 

следната номенклатура: P – растения.  
Име – наименование на видовете.  
Местна популация – посочени са данни за типичния максимален размер на 

популацията и числеността.  В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан 
размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или 
много рядък (V).  Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като 
налична (P).  

Мотивация – посочена е мотивацията за включването на всеки вид, като са 
използвани следните категории: A) Национална Червена книга; B) ендемичен вид; C) 
международни конвенции (вкл. Бернската, Бонската и Конвенцията за биологичното 
разнообразие); D) други причини.  

4.5.2 Животински видове, предмет на опазване  
От видовете, включени в Приложение I на Дир. 79/409/EEC и 

Приложение II на Директивата 92/43 ЕЕС [146], липсват растителни видове, а от 
животинските видове са посочени:  

Добруджански (среден) хомяк /Mesocricetus newtoni/. 
Този вид е установяван от нас при посещенията ни в зоната през лятото и 

есента на 2008 г. Освен констатацията за присъствието на вида нямаме друга 
информация за съвременното състояние на популацията в района. Зоната е 
силно повлияна от човешкото присъствие. Естествената растителност и 
местообитанията са запазени единствено на непригодните за обработване силно 
наклонени креайбрежни терени, които периодично се опожаряват от местните 
пастири. Развитието на агрокултури в съседство на крайбрежните льосови 
псевдостепи, са вероятно хранителни местообитания на вида. Според 
информацията от стандартния формуляр няма конкретни данни за вида, освен 
хипотезата за евентуалното му присъствие. 

 Пъстър смок (Elaphe sauromates) – По смисъла на ЗБР - Ивичест 
смок /Elaphe quatuorlineata/.  

Под названието ивичест смок в конкретния случай се визира пъстър 
смок, който в миналото се считаше за подвид на ивичестия и така е записан във 
формулярите на зоната. Пъстрия смок по данни от стандартния формуляр е 
наличен в конкретната зона, но без никаква по конкретна информация. Научно 
доказан за околностите на зоната е вида в две находища, от които едното е за р. 
Скът до с. Липница и второто за района на р. Лом при гр. Лом. Присъствието на 
вида в района на зоната е твърде вероятно предвид две обстоятелства. Първото е 
съседството на р. Дунав до зоната и второто, наличието на запазени естествени 
местообитания, каквито е обитавал вида в близкото минало. Река Дунав и 
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запазените крайбрежни местообитания са рефугиум за този вече рядък за 
България вид. 

Към групата “Други значими растителни и животински видове”, които са 
свързани с природозащитата и управлението на обекта са включени следните  
видове.  
Такс.груп ИМЕ (на български) Местна Популация Мотивация 
 A Зелена крастава жаба P C 
 Bufo viridis 
 P Румелийска метличина P B 
 Centaurea rumelica 
 R Смок-стрелец (Синурник) P C 
 Coluber caspius 
 R Зелен гущер P C 
 Lacerta viridis 
 A Обикновена чесновница P C 
 Pelobates fuscus 
 R Степен гущер P C 
 Podarcis muralis 
 R Кримски гущер P C 
 Podarcis taurica 
 P Пясъковиден ранилист P B 
 Stachys arenariaeformis 
 R Пепелянка P C 
 Vipera ammodytes 

Където:  
Такс. група – таксономичната група на съответния вид е отбелязана съгласно 

следната номенклатура: B – птици; M – бозайници; A – земноводни; R – влечуги; F – риби; I – 
безгръбначни; P – растения.  

Име – наименование на видовете.  
Местна популация – посочени са данни за типичния максимален размер на 

популацията и числеността.  В случаите, когато няма никакви цифрови данни е отбелязан 
размера/плътността на популацията като е посочено дали видът е типичен (C), рядък (R) или 
много рядък (V).  Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като 
налична (P).  

Мотивация – посочена е мотивацията за включването на всеки вид, като са 
използвани следните категории: A) Национална Червена книга; B) ендемичен вид; C) 
международни конвенции (вкл. Бернската, Бонската и Конвенцията за биологичното 
разнообразие); D) други причини.  
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4.6 Общо описание на защитена зона „Цибър” с код 
BG0000199 по Директивата за местообитанията 

Обща характеристика  
Защитената зона е от тип K по Директива за местообитанията 92/43/EEC, 

която припокрива защитена зона по Директива за птиците.  Площта на 
Защитената зона е 29717.30 дкa. Намира се на надморска височина между 20 и 
169 m. Обектът е един от най-богатите на различни типове местообитания по 
българския бряг на Дунав.  Това е бившата заливна низина на Дунав, един голям 
и няколко малки нови острова, покрити със заливни гори. Има специфични 
островни пясъчни дюни, солени пасища и блата в низината.  Малки льосови 
степи са оцелели по най-високата Дунавска тераса близо до село Златия.  Много 
патици и чайки се концентрират по пясъчните ивици, които се образуват през 
лятото.  През зимата в обекта зимуват къдроглави пеликани.  На пясъчната 
ивица има и колония от рибарки. Обектът опазва редки местообитания за 
България 2340, 6250, 1530. Има голяма смесена колония от водолюбиви птици 
на остров Ибиша. Защитената зона изцяло покрива подържания резерват 
Ибиша.  

По класове земно покритие,територията се разпределя в следните групи: 
                       % Покритие 
Солени блата, солени пасища, солени степи 7 
Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 25 
Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища 7 
Храстови съобщества 2 
Сухи тревни съобщества, степи 6 
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне 
на угар) 33 
Широколистни листопадни гори 5 
Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или 
екзотични дървета) 13 
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя,  
крайпътни дървета) 2 
Общо Покритие  100 
 
Защитената зона има връзка със следните обекти от Натура 2000: 
 
Код на обекта Име на обекта  
BG0002007 Остров Ибиша  
BG0002008 Остров до Горни Цибър  
BG0002009 Златията  
BG0002104 Цибърско блато  

4.6.1 Типове растителност и природни местообитания, предмет на 
опазване в защитената зона 

В Стандартния формуляр на Защитената зона са включени следните 
типове местообитания, обект на опазване:  
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ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC [146]  
КОД Пр. ИМЕ % Покр.  Предст.  Отн. площ Прир. ст. Цялост. оц.  
1530     * Панонски солени степи и солени блата                7                   C                     C             C              C 
2340     * Панонски вътрешноконтинентални дюни            5                   C                     B             C              C 
3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с  
 растителност от Littorelletea uniflorae и/или  
 Isoeto-Nanojuncetea                                                  1                   B                     C             B             B 
3150 Естествени еутрофни езера с растителност от  
 типа  Magnopotamion или Hydrocharition             0.2                 C                     C             C              C 
3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и   
 Bidention p.p                                                             1                   C                     C             C              C 
.6250     * Панонски льосови степни тревни съобщества     2.343            B                     C             B              B 
91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus  
 excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,  
                     Salicion albae)                                                           0.35              A                     C            B              A 

 
Към групата “Други значими растителни и животински видове”, които са 

свързани с природозащитата и управлението на обекта са включени  следните  
растителни видове:  
 Такс.груп ИМЕ (на български) Местна Популация Мотивация 
 а ИМЕ (на латински) 
  
 P Синя айважива R A 
 Alkanna tinctoria 
 P Черноморско сграбиче R A 
 Astragalus ponticus 
 P Пясъчна метличина R A 
 Centaurea arenaria 
 P Румелийска метличина P B 
 P Гърбава водна леща A 
 Lemna gibba 
 P Блатно кокиче A 
 Leucojum aestivum 
 P Плаваща лейка R C 
 Salvinia natans 
 P Пясъковиден ранилист B 
 Stachys arenariaeformis 
  

4.6.2 Животински видове, предмет на опазване  
Безгръбначни животни (Invertebrata) 
Мекотели/Миди, Охлюви – Mollusca/Bivalvia, Gastropoda  
Бисерна мида (Овална речна мида) – Unio crassus  
Рядък вид според стандартния формуляр на зоната, но с добро 

природозащитно състояние и цялостна оценка за състоянието на популацията А. 
Река Цибрица е в по голямата си част силно затинена, което е неподходяща 
среда за обитание на тази речна мида. В приустиевата си част, където реката е 
включена в защитената зона, тя е превърната в изкуствено корито, ограничено 
от насипни земни диги. Зоната обхваща и част от акваторията на р. Дунав, 
приблизително от устието на Цибрица до близките околности на гр. Козлодуй 
При нашите посещения в ЗЗ-на вида не е бил констатиран по брега на р. 
Цибрица и е относително много рядък за крайбрежната част на зоната около р. 
Дунав. По брега на река Дунав около гр. Козлодуй сме откривали раковини 
основно на блатни миди, които са показателни за условията на живот в този 
сектор. Откритите раковини на речни миди са единични, а тези на овалната 
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речна мида (бисерна мида, според ЗБР) излкючително редки находки. Този вид 
е в критично състояние по цялото протежение на р. Дунав и притоците й поради 
следните главни причини: 

- Глобалното замърсяване на реката и притоците с фекално битови и 
други органични отпадъци, които причиняват ан6тропогенно затиняване на 
дъното. Видът обитава участъци на реката с песъчливо-глинесто дъно, 
неповлияно от антропогенно органично наслояване. 

- Промишлено и битово химично замърсяване. 
- Термично замърсяване. 
- Инвазивна конкуренция от двата масови за речната система вида 

китайска блатна мида и китайска корбикула. 
- пряко физическо унищожяване при драгиране на речното дъно с цел 

добив на пясък. 

Насекоми/Твърдокрили 
Бръмбар рогач – Lucanus cervus  
Видът според формуляра е рядък. При наши проучвания в зоната, видът 

беше констатиран като често срещан, особено в участъците близо до р Дунав, 
където вероятно вида метаморфозира в дървесната крайречна растителност. 

Алпийска розалиа – Rosalia alpiа  
Според формуляра видът е рядък, без да има данни за съвременното му 

състояние. При наши продължителни теренни проучвания в района видът не 
беше констатиран. 

И за двата вида е от съществено значение наличието на субстрат за 
размножаване и развитие, какъвто представлява сухата гниеща дървесина на 
местните широколистни видове.  

Гръбначни животни (Vertebrata) 
Безчелюстни/Кръглоусти - Agnatha/Cyclostomata 
Украинска минога - Eudontomyzon mariae  
По данни от формуляра много рядка, с изолирана популация, но с 

отлична цялостна оценка за състоянието на популацията. В научнат литература 
липсват данни за установяването на вида в този сектор на р. Дунав. Предвид 
съвременното състояние на реките от тази част на дунавския водосбор е твърде 
малко вероятно вида да бъде костатиран.  

Челюстноусти/Костни риби - Pisces/Osteichthyes 
Дунавска скумрия (Понтийски (Черноморски) карагьоз) - Alosa 

immaculata  
Видът не навлиза в притоци. Размножаването протича единствено в 

средното течение на р. Дунав, при висок воден стълб. Размножителните 
миграциите на вида имат два ежегодни пика първия от средата на Април до края 
на Май, втория през втората половина на Юни до средата на Юли, понякога до 
средата на Август. През последните 50 години вида е силно намалял поради 
безконтролното му ловене в Черно море и реките, в които навлиза за 
размножаване. Конкретни сведения за вида в района на тази ЗЗ-на няма. 
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Распер - Aspius aspius  
Видът е тривиален за дунавската ихтиофауна. Освен в Дунав вида се 

среща и в устията на вливащите се реки. В българската литература липсват 
данни за съвременното състояние на популацията на река Дунав и реките от 
водосбора й. 

Черна (Балканска, Румънска) мряна – Barbus petenyi 
(syn.B.meridionalis petenyi) 

Видът е силно намалял следствие замърсяването на р. Цибрица и 
изграждането на изкуствени предпазни насипи, непосредствено до бреговете й. 
Счита се, че органичното битово замърсяване е сериозна бариера за 
размножаването на вида, поради което е станал рядък в целия равнинен сектор 
на река Цибрица. 

Белопера кротушка - Gobio albipinnatus  
Обикновен вид в р. Дунав и много рядък вид за р. Цибрица. По често се 

среща близо до устието на реката. 

Сабица - Pelecus cultratus  
Видът е станал много рядък за р. Дунав през последните 30 – 35 години. 

В р. Цибрица може да навлиза единствено при устието на реката. 

Горчивка - Rhodeus sericeus amarus 
Силно намалял следствие от затиняването на дъното на река Цибрица и 

силната еутрофикация. 
Следващите три вида са бентосни с предпочитание към тинесто -

песъкливи дъна. И трите вида са относително често срещани в р. Дунав и 
относително редки за р. Цибрица, извън приустиевата зона.  

Голям щипок - Cobitis elongata 
Обикновен щипок - Cobitis taenia (Този вид не се среща в България и 

вероятно се подразбира вида C. elongatoides, който е морфологично сходен с 
предходния вид) 

Балкански щипок Sabanejewia balcanica (sin. S. aurata balcanica) 
Следващите четири вида са характерни за р. Дунав, където дъното е едро 

чакълесто и водния стълб е с височина над 5 метра. От четирите вида 
относително по-редки са вретенарките, които в отделни участъци на Дунав 
почти напълно отсъстват. 

Високотел бибан - Gymnocephalus baloni 
Ивичест бибан - Gymnocephalus scraetzer 
Голяма вретенарка - Zingel zingel 
Малка вретенарка - Zingel streber 
Земноводни - Amphibia 
Дунавски (Добруджански голям гребенест) тритон – Triturus 

dobrogicus 
Среща се покрай бреговете на р. Дунав и приустиевите зони на реките от 

този водосбор. Животното прекарва по голямата част от активния си период във 
водоемите, а хибернацията му протича на суша в крайбрежни горски местооби -
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тания. Видът не е регистриран на места отдалечени от р. Дунав и долните 
течения на реките от този водосбор.  

Червенокоремна бумка – Bombina bombina 
Видът е разпространен в цялата дунавска равнина, като се придържа 

близо до водоемите, в които живее. Обитава предимно водоеми с обраснали 
крайбрежни участъци. Проучвания върху популационните параметри на вида в 
България не са правени.  

Влечуги – Reptilia 
Шипоопашата костенурка – Еurotestudo hermanni  
Изключително рядък вид за района, без сигурно установяване през 

последните 20-25 години в района на зоната. Унищожаването на горите и 
горските местобитания в района вероятно са основна причина за 
катастрофалното състояние на вида в региона. Друг сериозен проблем в района 
на зоната е нискообразованото и бедно ромско население, което е без поминък и 
се препитава основно от предлаганите природни ресурси на региона. 

Обикновена блатна костенурка – Emys orbicularis  
Чест обитател на зоната с относително висока и постоянна плътност. 

Данните от формуляра показват стабилно и отлично природозащитно 
състояние. Такива са и нашите наблюдения, при посещенията ни в конкретната 
зона. 

Бозайници – Mammalia   
Лалугер - Spermophilus citellus  
Черногръд (Добруджански) хомяк - Mesocricetus newtoni  
Тези два вида обитават сходни, а много често и едни и същи 

местообитания. Колониите на черногръдия хомяк са рехави и трудно 
установими, разположени предимно в житни ниви, люцерни или в съседство с 
агрокултури, които използват за храна. Видът е много слабо проучен на 
територията на България и всички данни за разпространението са случайни или 
от погадки на хищни птици. Индивиди или следи от вида са научно 
констатирани по цялата крайбрежна ивица между с. Горно Цибър и гр. 
Козлодуй, както и в необработваемите участъци, намиращи се в непосредствена 
близост до р. Цибрица в участъка между с. Златия и пътя над с. Горни Цибър.. 
Лалугерът е вид пряко свързан с пасищата и с обработваемите земи в 
непосредствена близост до тях. Теренът на ЗЗ – на традиционно се използва 
като пасище, поради близкото си разположение до населени места с ограничено 
пасищно животновъдство. 

Видра – Lutra lutra  
Видът е чест по крайбрежието на р. Дунав и липсва в сектора на зоната, 

разположен пшо протежението на р. Цибрица, без приустиевата част. Фекалии и 
следи могат да бъдат установени почти по цялото протежение на участъка на 
река Дунав, попадащ в ЗЗ. По данни от формуляра района се обитава от 5-6 
индивида, като липсва информация за метода на регистриране и преброяване.  
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4.6.2а. Редовно срещащи се мигриращи птици, които са включени в 
Пр. I на Директивата за птиците 

КОД ИМЕ (на български) 
 ИМЕ (на латински) 
A097 Вечерна ветрушка  
 Falco vespertinus  
A195 Белочела рибарка  
 Sterna albifrons  
A234 Сив кълвач  
 Picus canus 
A238 Среден пъстър кълвач  
 Dendrocopos medius  
A393 Mалък корморан  
 Phalacrocorax pygmeus  
A439 Голям маслинов присмехулник  
 Hippolais olivetorum 
A177 Малка чайка  
 Larus minutus  
A193 Речна рибарка  
 Sterna hirundo 
A429 Сирийски пъстър кълвач  
 Dendrocopos syriacus 
A094 Oрел рибар  
 Pandion haliaetus 
 A034 Бяла лопатарка  
 Platalea leucorodia 
A031 Бял щъркел  
 Ciconia ciconia 
A020 Къдроглав пеликан  
  Pelecanus crispus 
A030 Черен щъркел  
 Ciconia nigra 
A026 Малка бяла чапла  
 Egretta garzetta 
A024  Гривеста чапла 
 Ardeola ralloides  
A023 Нощна чапла  
 Nycticorax nycticorax 
A229 Земеродно рибарче  
 Alcedo atthis 
A176 Малка черноглава чайка  
 Larus melanocephalus 

4.6.2b. Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени 
в Пр. I на Директивата за птиците 
КОД ИМЕ (на български и латински) 
A162 Малък червеноног водобегач  
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 Tringa totanus 
A161 Голям червеноног водобегач  
 Tringa erythropus 
A147 Кривоклюн брегобегач  
 Calidris ferruginea 
A145 Малък брегобегач  
 Calidris minuta 
A142 Обикновена калугерица  
 Vanellus vanellus 
A136 Речен дъждосвирец  
 Charadrius dubius 
A230 Обикновен пчелояд  
 Merops apiaster 
A099 Сокол орко  
 Falco subbuteo 
A149 Тъмногръд брегобегач  
 Calidris alpina 
A054 Шилоопашата патица  
 Anas acuta 
A053  Зеленоглава патица 
 Anas platyrhynchos  
A052 Зимно бърне  
  Anas crecca 
A051 Сива патица  
 Anas strepera 
A050 Фиш  
 Anas penelope 
A048 Бял ангъч  
 Tadorna tadorna 
A028 Сива чапла  
 Ardea cinerea 
A017 Голям корморан  
 Phalacrocorax carbo 
A130 Стридояд  
 Haematopus ostralegus 
A359 Обикновена чинка  
 Fringilla coelebs 
A249 Брегова лястовица  
 Riparia riparia 
A146 Сив брегобегач  
 Calidris temminckii 
A459 Жълтокрака чайка  
 Larus cachinnans 
A363 Зеленика  
 Carduelis chloris 
A329 Син синигер  
 Parus caeruleus 
A311 Голямо черноглаво коприварче  
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 Sylvia atricapilla 
A304 Червеногушо коприварче  
 Sylvia cantillans 
A283 Кос  
 Turdus merula 
A271 Южен славей 
 Luscinia megarhynchos  
A269 Червеногръдка  
 Erithacus rubecula 
A059 Кафявоглава потапница 
 Aythya ferina  
A198 Белокрила рибарка  
 Chlidonias leucopterus 
A179 Речна чайка  
 Larus ridibundus 
A165 Голям горски водобегач  
 Tringa ochropus 
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5. Описание и анализ на вероятността и степента на 
въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и 
целите на опазване в разглежданите защитени зони  

Оценката на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното 
предложение върху предмета и целите в разглежданите защитени зони се базира 
на сравнителен анализ, на прогнозираните изменения и на експертната оценка 
на тяхното влияние върху съществуващото биологично разнообразие в отделни 
части от територията им.  

5.1 Описание и анализ на въздействието на 
инвестиционното предложение върху защитената зона 
„Златията” с код BG0002009 по Директивата за птиците  

Описанието и анализът на въздействието на инвестиционното 
предложение върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на 
опазване в двете защитени зони е извършено последователно поотделно както 
следва:  

5.1.1 Върху местообитанията, обект на опазване  
В Стандартния формуляр за защитената зона няма включени типове 

местообитания предмет на опазване в нея. 

5.1.2 Върху видовете птици, предмет на опазванее  
Видовете птици, предмет на опазване в защитената зона „Златията” са 51 

(33 по т. 2.1 и 18 по т. 2.2 от заповедта в Държавен вестник). Те ще бъдат 
разгледани последователно по отношение на отрицателното въздействие върху 
тях:  

33 вида по т. 2.1 от Заповедта на МОСВ за обявяване на защитената 
зона:  

1. Голям воден бик (Botaurus stellaris) – постоянен и преминаващ 
вид от Червената книга на България. Вид от Директивата за птиците. Според 
Янков (2007) в България има 20-70 гнездещи двойки. Според Стандартния 
формуляр в защитената зона е представен с 2 (1-3) гнездящи двойки и цялостна 
оценка „В”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват подходящи 
гнездови и хранителни местообитания. Възможно е при миграции и при по-
меки зими отделни индивиди да се срещат по изходящия канал и терена на 
бившето Козлодуйско блато, но вероятността за отрицателно въздействие там е 
пренебрежимо малка. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
твърде ниската му численост, отсъствие на допълнителна инфраструктура (вкл. 
далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има 
кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места 
за хранене и зимуване и миграционни коридори на вида. 

2. Mалък воден бик (Ixobrychus minutus) – гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид от Червената книга на България, чиято национална популация 
според Янков (2007) възлиза на 1500-4500 гнездещи двойки. Вид от 
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Директивата за птиците. Според Стандартния формуляр формуляр в защитената 
зона е представен с 10 (7-13) гнездящи двойки и цялостна оценка „С”. Не е 
установен в района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания. По време на миграции е възможно отделни птици да се срещат в 
бившето Козлодуйско блато, но вероятността за отрицателно въздействие там е 
пренебрежимо малка. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
твърде ниската му численост, отсъствие на допълнителна инфраструктура (вкл. 
далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има 
кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места 
за хранене и миграционни коридори на вида. 

3. Малка бяла чапла (Egretta garzetta) - гнездещо-прелетен, 
преминаващ и в редки случаи зимуващ вид от Червената книга на България, 
чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 1400-2000 
гнездещи двойки. Според Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е 
представен с 13 гнездящи двойки и цялостна оценка „В”. Не е установен в 
района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания. По време на миграции е възможно отделни птици да се срещат в 
бившето Козлодуйско блато, но вероятността за отрицателно въздействие там е 
пренебрежимо малка. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
ниската му численост, отсъствие на допълнителна инфраструктура (вкл. 
далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има 
кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места 
за хранене и миграционни коридори на вида. 

4. Ръждива чапла (Ardea purpurea) - гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид от Червената книга на България, чиято национална популация 
според Янков (2007) възлиза на 150-250 гнездещи двойки. Вид от Директивата 
за птиците. Според Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е 
представен с 5 гнездящи двойки и цялостна оценка „А”. Не е установен в района 
на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания. По 
време на миграции е възможно отделни птици да се срещат в бившето 
Козлодуйско блато, но вероятността за отрицателно въздействие там е 
пренебрежимо малка. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
твърде ниската му численост, отсъствие на допълнителна инфраструктура (вкл. 
далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има 
кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места 
за хранене и миграционни коридори на вида. 

5. Бял щъркел (Ciconia ciconia) –- гнездещо-прелетен и преминаващ 
вид от Червената книга на България, чиято национална популация според Янков 
(2007) възлиза на 4956-5672 гнездещи двойки. Вид от Директивата за птиците. 
Според Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представен с 6 
гнездящи двойки и цялостна оценка „А”. При помпената отводнителна станция 
(км 687), на около 3 km източно от ИП е регистрирано едно гнездо на 
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електрически стълб. Не е установен в района на ИП, където отсъстват 
подходящи гнездови и хранителни местообитания. По време на миграции е 
възможно отделни птици да се срещат в бившето Козлодуйско блато, но 
вероятността за отрицателно въздействие там е пренебрежимо малка. По време 
на пролетната миграция в западната част на Златията са регистрирани 399 
преминаващи птици, а през есенната – 1106. Не се очаква отрицателно 
въздействие върху вида поради ниската му численост, отсъствие на 
допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и 
замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от 
настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). От 
разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие 
върху гнездови находища, места за хранене и миграционни коридори на вида. 

6. Осояд (Pernis apivorus) -- гнездещо-прелетен и преминаващ вид от 
Червената книга на България, чиято национална популация според Янков (2007) 
възлиза на 450-550 гнездещи двойки. Вид от Директивата за птиците. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представен с 2 гнездящи 
двойки и цялостна оценка „С”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват 
подходящи гнездови и хранителни местообитания. По време на пролетната 
миграция в западната част на Златията са регистрирани 2 преминаващи птици, а 
през есенната – 49. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
твърде ниската му численост, отсъствие на допълнителна инфраструктура (вкл. 
далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има 
кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места 
за хранене и миграционни коридори на вида. 

7. Черна каня (Milvus migrans) - гнездещо-прелетен, преминаващ и 
отчасти зимуващ вид от Червената книга на България, чиято национална 
популация според Янков (2007) възлиза на 140-160 гнездещи двойки. Вид от 
Директивата за птиците.  Според Стандартния формуляр формуляр в 
защитената зона е представен с 1 гнездяща двойка и цялостна оценка „С”. Не е 
установен в района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания. По време на пролетната миграция в западната част на Златията 
са регистрирани 3 преминаващи птици, а през есенната – 2. Не се очаква 
отрицателно въздействие върху вида поради твърде ниската му численост, 
отсъствие на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни 
емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух 
и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 
km). От разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно 
въздействие върху гнездови находища, места за хранене и миграционни 
коридори на вида. 

8. Орел змияр (Circaetus gallicus) - гнездещо-прелетен и преминаващ 
вид от Червената книга на България, чиято национална популация според Янков 
(2007) възлиза на 270-320 гнездещи двойки. Вид от Директивата за птиците. 
Според Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представен с 4 
гнездящи двойки и цялостна оценка „С”. Не е установен в района на ИП, където 
отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания. По време на 
пролетната миграция в западната част на Златията са регистрирани 4 
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преминаващи птици, а през есенната – 19. Не се очаква отрицателно 
въздействие върху вида поради твърде ниската му численост, отсъствие на 
допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и 
замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от 
настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). От 
разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие 
върху гнездови находища, места за хранене и миграционни коридори на вида. 

9. Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) - гнездещо-прелетен, 
преминаващ и зимуващ вид от Червената книга на България, чиято национална 
популация според Янков (2007) възлиза на 220-240 гнездещи двойки. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представен с 8 гнездящи 
двойки, 2 зимуващи и 10 преминаващи птици и цялостна оценка „С”. Не е 
установен в района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания. По време на пролетната миграция в западната част на Златията 
са регистрирани 227 преминаващи птици, а през есенната – 166. По време на 
миграции и зимуване е възможно отделни птици да се срещат в бившето 
Козлодуйско блато, но вероятността за отрицателно въздействие там е 
пренебрежимо малка. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
относително ниската му численост, отсъствие на допълнителна инфраструктура 
(вкл. далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има 
кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места 
за хранене и зимуване и миграционни коридори на вида. 

10. Полски блатар (Circus cyaneus) - преминаващ и зимуващ вид от 
Червената книга на България. Вид от Директивата за птиците. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представен с 7 зимуващи 
и 15 преминаващи птици и цялостна оценка „D”. Не е установен в района на 
ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания. По 
време на пролетната миграция в западната част на Златията са регистрирани 77 
преминаващи птици, а през есенната – 10. По време на миграции и зимуване е 
възможно отделни птици да се срещат в бившето Козлодуйско блато, но 
вероятността за отрицателно въздействие там е пренебрежимо малка. Не се 
очаква отрицателно въздействие върху вида поради относително ниската му 
численост, отсъствие на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на 
вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния 
въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 
1,2 km). От разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно 
въздействие върху места за хранене и зимуване и миграционни коридори на 
вида. 

11. Степен блатар (Circus macrourus) - преминаващ и отчасти 
зимуващ вид от Червената книга на България. Вид от Директивата за птиците. 
Според Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представен с 4 
преминаващи птици и цялостна оценка „D”. Не е установен в района на ИП, 
където отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания. По време 
на миграции и зимуване е възможно отделни птици да се срещат в бившето 
Козлодуйско блато, но вероятността за отрицателно въздействие там е 
пренебрежимо малка. По време на пролетната миграция в западната част на 
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Златията са регистрирани 3 преминаващи птици, а през есенната – 1. Не се 
очаква отрицателно въздействие върху вида поради относително твърде ниската 
му численост, отсъствие на допълнителна инфраструктура (вкл. 
далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има 
кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху места за хранене и 
зимуване и миграционни коридори на вида. 

12. Ливаден блатар (Circus pygargus) - гнездещо-прелетен, 
преминаващ и зимуващ вид от Червената книга на България, чиято национална 
популация според Янков (2007) възлиза на 220-270 гнездещи двойки. Вид от 
Директивата за птиците. Според Стандартния формуляр формуляр в защитената 
зона е представен с 12 гнездещи двойки и цялостна оценка „A”. Не е установен 
в района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания. По време на миграции и зимуване е възможно отделни птици да 
се срещат в бившето Козлодуйско блато, но вероятността за отрицателно 
въздействие там е пренебрежимо малка. По време на пролетната миграция в 
западната част на Златията са регистрирани 127 преминаващи птици, а през 
есенната – 16. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни 
емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух 
и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 
km). От разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно 
въздействие върху гнездови находища, места за хранене и миграционни 
коридори на вида. 

13. Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) - гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид от Червената книга на България, чиято национална популация 
според Янков (2007) възлиза на 200-340 гнездещи двойки. Вид от Директивата 
за птиците. Според Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е 
представен с 5 гнездещи двойки и цялостна оценка „A”. Не е установен в района 
на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания. По 
време на пролетната миграция в западната част на Златията не е регистриран, а 
през есенната са уктановени 2 мигриращи птици. Не се очаква отрицателно 
въздействие върху вида поради относително ниската му гнездова численост, 
отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни 
емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух 
и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 
km). От разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно 
въздействие върху гнездови находища, места за хранене и миграционни 
коридори на вида. 

14. Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) - постоянен и преминаващ 
вид от Червената книга на България. Според Янков (2007) националната 
популация възлиза на 650-750 гнездещи двойки. Според Стандартния формуляр 
формуляр в защитената зона е представен с със 6 гнездящи двойки и цялостна 
оценка „В” (според Костадинова и Граматиков, 2007)в ЗЗ „Златията” гнездят 6 
двойки), При нашето изследване през 2008 г. бяха установени две обитаеми 
гнезда като едното впоследствие беше изоставено. По време на пролетната 
миграция в западната част на Златията са регистрирани 19 преминаващи птици, 
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а през есенната – 27. Наблюдаван е еднократно над площадката на АЕЦ 
(29.10.2009 г. възрастна птица в полет над КПП в източната част на района на 
централата). Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
относително ниската му гнездова численост, отсъствието на допълнителна 
инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване 
(радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото 
ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото 
ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови 
находища, места за хранене и зимуване и миграционни коридори на вида. 

15. Малък креслив орел (Aquila pomarina) - гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид от Червената книга на България, чиято национална популация 
според Янков (2007) възлиза на 1500-2000 гнездещи двойки. Вид от 
Директивата за птиците. Според Стандартния формуляр формуляр в защитената 
зона е представен с 3 гнездещи двойки и цялостна оценка „С”. Не е установен в 
района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания. По време на пролетната миграция в западната част на Златията 
са регистрирани 2 преминаващи птици, а през есенната – 18. Не се очаква 
отрицателно въздействие върху вида поради твърде ниската му гнездова 
численост, отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), 
на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на 
атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от 
защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има кумулативен 
ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места за хранене и 
миграционни коридори на вида. 

16. Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) - гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид от Червената книга на България, чиято национална популация 
според Янков (2007) възлиза на 50-150 гнездещи двойки. Световно застрашен 
вид. Вид от Директивата за птиците. Според Стандартния формуляр формуляр в 
защитената зона е представена с 20 гнездящи двойки и цялостна оценка „А”. Не 
е установен в района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и 
хранителни местообитания. По време на пролетната миграция в западната част 
на Златията са регистрирани 21 преминаващи птици, а през есенната –28. Не се 
очаква отрицателно въздействие върху вида поради твърде ниската му гнездова 
численост, отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), 
на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на 
атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от 
защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има кумулативен 
ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места за хранене и 
миграционни коридори на вида. 

17. Сокол скитник (Falco peregrinus) - постоянен и преминаващ вид 
от Червената книга на България, чиято национална популация според Янков 
(2007) възлиза на 120-180 гнездещи двойки. Според Стандартния формуляр 
формуляр в защитената зона е представена с 1 гнездяща двойка и цялостна 
оценка „С”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват подходящи 
гнездови и хранителни местообитания. В западната част на Златията е 
регистриран само по време на пролетната миграция с 1 птица. Не се очаква 
отрицателно въздействие върху вида поради твърде ниската му гнездова 
численост, отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), 
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на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на 
атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от 
защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има кумулативен 
ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места за хранене и 
зимуване и миграционни коридори на вида. 

18. Малък сокол (Falco columbarius) - преминаващ и зимуващ вид. 
Според Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представена с 4 
зимуващи и една преминаваща птица с цялостна оценка „С”. Не е установен в 
района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
твърде ниската му численост, отсъствието на допълнителна инфраструктура 
(вкл. далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има 
кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места 
за хранене и миграционни коридори на вида. 

19. Сив жерав (Grus grus) - преминаващ и отчасти зимуващ вид от 
Червената книга на България. Вид от Директивата за птиците. Според 
Стандартния формуляр в защитената зона е представен с 10 преминаващи птици 
и цялостна оценка „С”. Не е установен в района на ИП, където няма подходящи 
гнездови и хранителни местообитания. Не се очаква отрицателно въздействие 
върху вида поради твърде ниската му численост, отсъствието на допълнителна 
инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване 
(радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото 
ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото 
ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови 
находища, места за хранене и миграционни коридори на вида. 

20. Дропла (Otis tarda) - преминаващ и отчасти зимуващ вид от 
Червената книга на България. Вид от Директивата за птиците. Според 
Стандартния формуляр в защитената зона е представена с 5 зимуващи птици и 
цялостна оценка „А”. Не е установена в района на ИП, където няма подходящи 
гнездови и хранителни местообитания. Не е установен и в защитената зона по 
време на целогодишния мониторинг (Мичев и др., 2008). Не се очаква 
отрицателно въздействие върху вида поради най- ероятно нулевата численост, 
отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни 
емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух 
и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 
km). От разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно 
въздействие върху места за хранене и зимуване и миграционни коридори на 
вида. 

21. Козодой (Caprimulgus europaeus) - гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид от Директивата за птиците, чиято национална популация 
според Янков (2007) възлиза на 7000-10000 гнездещи двойки. Вид от 
Директивата за птиците. Според Стандартния формуляр формуляр в защитената 
зона е представен с 20 гнездящи двойки и цялостна оценка „А”. Не е установен 
в района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
твърде ниската му гнездова численост, отсъствието на допълнителна 
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инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване 
(радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото 
ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). 

22. Земеродно рибарче (Alcedo atthis) - постоянен вид, чиято 
национална популация според Янков (2007) възлиза на 1000-2000 гнездещи 
двойки. Вид от Директивата за птиците. Според Стандартния формуляр 
формуляр в защитената зона е представено с 20 гнездящи двойки и цялостна 
оценка „А”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват подходящи 
гнездови и хранителни местообитания. По време на миграции е възможно 
отделни птици да се срещат в бившето Козлодуйско блато, но вероятността за 
отрицателно въздействие там е пренебрежимо малка. Не се очаква отрицателно 
въздействие върху вида поради твърде ниската му гнездова численост, 
отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни 
емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух 
и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 
km). 

23. Синявица (Coracias garrulus) – гнездо-прелетен и преминаващ вид 
от Червената книга на България, чиято национална популация според Янков 
(2007) възлиза на 2500-5500 гнездещи двойки. Световно застрашен вид. Вид от 
Директивата за птиците. Според Стандартния формуляр формуляр в защитената 
зона е представена с 77 (34-130) гнездящи двойки и цялостна оценка „А”. Не е 
установен в района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания. По време на миграции е възможно отделни птици да се срещат в 
бившето Козлодуйско блато, но вероятността за отрицателно въздействие там е 
пренебрежимо малка. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни 
емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух 
и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 
km). От разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно 
въздействие върху гнездови находища, места за хранене и миграционни 
коридори на вида. 

24. Сив кълвач (Picus canus) - постоянен вид от Червената книга на 
България, чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 1500-
2800 гнездещи двойки. Вид от Директивата за птиците. Според Стандартния 
формуляр формуляр в защитената зона е представен с 14 гнездящи двойки и 
цялостна оценка „В”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват 
подходящи гнездови и хранителни местообитания. Не се очаква отрицателно 
въздействие върху вида поради отсъствието на допълнителна инфраструктура 
(вкл. далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). 

25. Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) - постоянен вид, 
чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 14000-25000 
гнездещи двойки. Вид от Директивата за птиците. Според Стандартния 
формуляр формуляр в защитената зона е представен с 682 гнездящи двойки и 
цялостна оценка „А”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват 
подходящи гнездови и хранителни местообитания. Единични птици са 
установени в бившето Козлодуйско блато, но вероятността за отрицателно 
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въздействие там е пренебрежимо малка. Не се очаква отрицателно въздействие 
върху вида поради отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. 
далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). 

26. Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) - постоянен вид 
от Червената книга на България, чиято национална популация според Янков 
(2007) възлиза на 3000-5000 гнездещи двойки. Вид от Директивата за птиците. 
Според Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представен с 5 
гнездящи двойки и цялостна оценка „С”. Не е установен в района на ИП, където 
отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания. Не се очаква 
отрицателно въздействие върху вида поради относително ниската численост, 
отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни 
емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух 
и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 
km). 

27. Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) – постоянен вид, 
чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 1200-3000 
гнездещи двойки. Вид от Директивата за птиците. Според Стандартния 
формуляр формуляр в защитената зона е представена с 59 (11-108) гнездящи 
двойки и цялостна оценка „А”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват 
подходящи гнездови и хранителни местообитания. Не се очаква отрицателно 
въздействие върху вида поради относително ниската численост, отсъствието на 
допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и 
замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от 
настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). 

28. Горска чучулига (Lullula arborea) - постоянен вид, чиято 
национална популация според Янков (2007) възлиза на 40000-80000 гнездещи 
двойки. Вид от Директивата за птиците. Според Стандартния формуляр 
формуляр в защитената зона е представен с 5 гнездящи двойки и цялостна 
оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват подходящи 
гнездови и хранителни местообитания. Не се очаква отрицателно въздействие 
върху вида поради относително ниската численост, отсъствието на 
допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и 
замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от 
настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). 

29. Полска бъбрица (Anthus campestris) – гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид, чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 
1200-3500 гнездещи двойки. Вид от Директивата за птиците. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представена с 84 (38-130) 
гнездящи двойки и цялостна оценка „А”. Не е установен в района на ИП, където 
отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания. Не се очаква 
отрицателно въздействие върху вида поради относително ниската численост, 
отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни 
емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух 
и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 
km). 
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30. Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) – гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид, чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 
4000-10000 гнездещи двойки. Вид от Директивата за птиците. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представена с 59 (11-108) 
гнездящи двойки и цялостна оценка „В”. Не е установен в района на ИП, където 
отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания. Не се очаква 
отрицателно въздействие върху вида поради относително ниската численост, 
отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни 
емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух 
и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 
km). 

31. Червеногърба сврачка (Lanius collurio) – гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид, чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 
300000-700000 гнездещи двойки. Вид от Директивата за птиците. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представена с 1600 
гнездящи двойки и цялостна оценка „В”. Не е установен в района на ИП, където 
отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания. Единични птици 
са установени в бившето Козлодуйско блато, но вероятността за отрицателно 
въздействие там е пренебрежимо малка Не се очаква отрицателно въздействие 
върху вида поради отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. 
далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). 

32. Черночела сврачка (Lanius minor) – гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид, чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 
5000-15000 гнездещи двойки. Вид от Директивата за птиците. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представена с 100 (95-
200) гнездящи двойки и цялостна оценка „А”. Не е установен в района на ИП, 
където отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания. Не се 
очаква отрицателно въздействие върху вида поради отсъствието на 
допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и 
замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от 
настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). 

33. Градинска овесарка (Emberiza hortulana). – гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид, чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 
25000-75000 гнездещи двойки. Вид от Директивата за птиците. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представена с 950 (95-
200) гнездящи двойки и 10 преминаващи птици с цялостна оценка „А”. Не е 
установен в района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни 
емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух 
и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 
km). 

18 вида по по т. 2.2 от Заповедта на МОСВ  
1. Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) - гнездещо-прелетен, 

преминаващ и зимуващ вид от Червената книга на България, чиято национална 
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популация според Янков (2007) възлиза на 800-1900 гнездещи двойки. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представена с 27 (21-33) 
гнездящи двойки и цялостна оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където 
отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания. Възможно е да се 
среща в района на бившето Козлодуйско блато по време на миграции и през 
зимата. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради отсъствието 
на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и 
замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от 
настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). От 
разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие 
върху гнездови находища, места за хранене и зимуване и миграционни 
коридори на вида. 

2. Голям гмурец (Podiceps cristatus) - гнездещо-прелетен, 
преминаващ и зимуващ вид от Червената книга на България, чиято национална 
популация според Янков (2007) възлиза на 400-600 гнездещи двойки. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представена с 4 гнездящи 
двойки и цялостна оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват 
подходящи гнездови и хранителни местообитания. Възможно е да се среща в 
района на бившето Козлодуйско блато по време на миграции и през зимата. Не 
се очаква отрицателно въздействие върху вида поради отсъствието на 
допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и 
замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от 
настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). От 
разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие 
върху гнездови находища, места за хранене и зимуване и миграционни 
коридори на вида. 

3. Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) - гнездещо-прелетен, 
преминаващ и зимуващ вид от Червената книга на България, чиято национална 
популация според Янков (2007) възлиза на 20-60 гнездещи двойки. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представена с 6 гнездящи 
двойки и цялостна оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват 
подходящи гнездови и хранителни местообитания. Възможно е да се среща в 
района на бившето Козлодуйско блато по време на миграции и през зимата. Не 
се очаква отрицателно въздействие върху вида поради отсъствието на 
допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и 
замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от 
настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). От 
разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие 
върху гнездови находища, места за хранене и зимуване и миграционни 
коридори на вида. 

4. Голям корморан (Phalacrocorax carbo) - гнездещо-прелетен и 
зимуващ вид, чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 
2000-2800 гнездещи двойки. Според Стандартния формуляр формуляр в 
защитената зона е представена с 87 гнездящи двойки и цялостна оценка „D”. Не 
е установен в района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и 
хранителни местообитания за него. Не се очаква отрицателно въздействие върху 
вида поради отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. 
далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
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почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има 
кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места 
за хранене и зимуване и миграционни коридори на вида. 

5. Сива чапла (Ardea cinerea) - гнездещо-прелетен, преминаващ и 
зимуващвид от Червената книга на България, чиято национална популация 
според Янков (2007) възлиза на 1000-1400 гнездещи двойки. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представена с 27 
гнездящи двойки и цялостна оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където 
отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания за него. Не се 
очаква отрицателно въздействие върху вида поради отсъствието на 
допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и 
замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от 
настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). От 
разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие 
върху гнездови находища, места за хранене и зимуване и миграционни 
коридори на вида. 

6. Зеленоглавка (Anas platyrhynchos) - гнездещо-прелетен, 
преминаващ и зимуващ вид, чиято национална популация според Янков (2007) 
възлиза на 2500-6000 гнездещи двойки. Според Стандартния формуляр 
формуляр в защитената зона е представена с 40 гнездящи двойки и цялостна 
оценка „D”. Ловен вид. Не е установен в района на ИП, където отсъстват 
подходящи гнездови и хранителни местообитания за него. Не се очаква 
отрицателно въздействие върху вида поради отсъствието на допълнителна 
инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване 
(радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото 
ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). 1. От 
разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие 
върху гнездови находища, места за хранене и зимуване и миграционни 
коридори на вида. 

7. Лятно бърне (Anas querquedula) - гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид от Червената книга на България, чиято национална популация 
според Янков (2007) възлиза на 150-350 гнездещи двойки. Според Стандартния 
формуляр формуляр в защитената зона е представена с 5 (1-9) гнездящи двойки 
и цялостна оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват 
подходящи гнездови и хранителни местообитания за него. Не се очаква 
отрицателно въздействие върху вида поради отсъствието на допълнителна 
инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване 
(радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото 
ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). 1.  От 
разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие 
върху гнездови находища, места за хранене и миграционни коридори на вида. 

8. Малък ястреб (Accipiter nisus) - гнездещо-прелетен, преминаващ и 
зимуващ вид от Червената книга на България, чиято национална популация 
според Янков (2007) възлиза на 1500-2000 гнездещи двойки. Според 
Стандартния формуляр формуляр в защитената зона е представена с 6 гнездящи 
двойки и цялостна оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват 
подходящи гнездови и хранителни местообитания за него. По време на 
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пролетната миграция в западната част на Златията са регистрирани 46 
преминаващи птици, а през есенната – 88. Не се очаква отрицателно 
въздействие върху вида поради отсъствието на допълнителна инфраструктура 
(вкл. далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). 1. От разглежданото ИП няма да има 
кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места 
за хранене и миграционни коридори на вида. 

9. Обикновен мишелов (Buteo buteo) - гнездещо-прелетен, 
преминаващ и зимуващ вид, чиято национална популация според Янков (2007) 
възлиза на 2500-4000 гнездещи двойки. Според Стандартния формуляр 
формуляр в защитената зона е представена с 8 гнездящи двойки и цялостна 
оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват подходящи 
гнездови и хранителни местообитания за него. По време на пролетната 
миграция в западната част на Златията са регистрирани 82 преминаващи птици, 
а през есенната – 63. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни 
емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух 
и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 
km). 1. От разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно 
въздействие върху гнездови находища, места за хранене и зимуване и 
миграционни коридори на вида. 

10. Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) - гнездещо-прелетен, 
преминаващ и зимуващ вид, чиято национална популация според Янков (2007) 
възлиза на 4000-7500 гнездещи двойки. Според Стандартния формуляр 
формуляр в защитената зона е представена с 15 гнездящи двойки и цялостна 
оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват подходящи 
гнездови и хранителни местообитания за него. По време на пролетната 
миграция в западната част на Златията са регистрирани 35 преминаващи птици, 
а през есенната – 36. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида поради 
отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни 
емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух 
и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 
km).  От разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно 
въздействие върху гнездови находища, места за хранене и миграционни 
коридори на вида. 

11. Сокол орко (Falco subbuteo) - гнездещо-прелетен, преминаващ и 
зимуващ вид от Червената книга на България, чиято национална популация 
според Янков (2007) възлиза на 600-1200 гнездещи двойки. Според Стандартния 
формуляр формуляр в защитената зона е представен с 10 (6-14) гнездящи 
двойки и цялостна оценка „С”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват 
подходящи гнездови и хранителни местообитания за него. По време на 
пролетната миграция в западната част на Златията са регистрирани 8 
преминаващи птици, а през есенната – 46. Не се очаква отрицателно 
въздействие върху вида поради отсъствието на допълнителна инфраструктура 
(вкл. далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, 
почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му 
от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото ИП няма да има 
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кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови находища, места 
за хранене и миграционни коридори на вида. 

12. Крещалец (Rallus aquaticus) - постоянен вид от Червената книга на 
България, чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 1000-
1800 гнездещи двойки. Според Стандартния формуляр в защитената зона е 
представен с 25 гнездящи двойки и цялостна оценка „D”. Не е установен в 
района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания за него. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида 
поради отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на 
вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния 
въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 
1,2 km). От разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно 
въздействие върху гнездови находища, места за хранене и зимуване и 
миграционни коридори на вида. 

13. Зеленоножка (Gallinula chloropus) - постоянен вид, чиято 
национална популация според Янков (2007) възлиза на 5000-12000 гнездещи 
двойки. Според Стандартния формуляр в защитената зона е представен с 38 
гнездящи двойки и цялостна оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където 
отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания за него. Не се 
очаква отрицателно въздействие върху вида поради отсъствието на 
допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и 
замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от 
настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). От 
разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие 
върху гнездови находища, места за хранене и зимуване и миграционни 
коридори на вида. 

14. Лиска (Fulica atra) - постоянен вид, чиято национална популация 
според Янков (2007) възлиза на 1700-3000 гнездещи двойки. Според 
Стандартния формуляр в защитената зона е представен с 38 гнездящи двойки и 
цялостна оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където отсъстват 
подходящи гнездови и хранителни местообитания за него. Не се очаква 
отрицателно въздействие върху вида поради отсъствието на допълнителна 
инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и замърсяване 
(радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от настоящото 
ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). От разглежданото 
ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие върху гнездови 
находища, места за хранене и зимуване и миграционни коридори на вида. 

15. Речен дъждосвирец (Charadrius dubius) - постоянен вид, чиято 
национална популация според Янков (2007) възлиза на 1200-1800 гнездещи 
двойки. Според Стандартния формуляр в защитената зона е представен с 5 (1-9) 
гнездящи двойки и цялостна оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където 
отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания за него. Не се 
очаква отрицателно въздействие върху вида поради отсъствието на 
допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и 
замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от 
настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km).  

16. Обикновена калугерица (Vanellus vanellus) - постоянен вид, чиято 
национална популация според Янков (2007) възлиза на 1000-1700 гнездещи 
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двойки. Според Стандартния формуляр в защитената зона е представен с 7 (6-9) 
гнездящи двойки и цялостна оценка „D”. Не е установен в района на ИП, където 
отсъстват подходящи гнездови и хранителни местообитания за него. Не се 
очаква отрицателно въздействие върху вида поради отсъствието на 
допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на вредни емисии и 
замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния въздух и пр.) от 
настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 1,2 km). От 
разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно въздействие 
върху гнездови находища, места за хранене и зимуване и миграционни 
коридори на вида. 

17. Пчелояд (Merops apiaster) – гнездещо-прелетен и преминаващ 
вид, чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 25000-50000 
гнездещи двойки. Според Стандартния формуляр в защитената зона е 
представен с 1300 гнездящи двойки и цялостна оценка „D”. Не е установен в 
района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания за него. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида 
поради отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на 
вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния 
въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 
1,2 km). От разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно 
въздействие върху гнездови находища, места за хранене и миграционни 
коридори на вида. 

18. Брегова лястовица (Riparia riparia) – гнездещо-прелетен и 
преминаващ вид, чиято национална популация според Янков (2007) възлиза на 
20000-50000 гнездещи двойки. Според Стандартния формуляр в защитената 
зона е представен с 470 гнездящи двойки и цялостна оценка „C”. Не е установен 
в района на ИП, където отсъстват подходящи гнездови и хранителни 
местообитания за него. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида 
поради отсъствието на допълнителна инфраструктура (вкл. далекопроводи), на 
вредни емисии и замърсяване (радиационно, шумово, почвено, на атмосферния 
въздух и пр.) от настоящото ИП и отдалечеността му от защитената зона (около 
1,2 km). От разглежданото ИП няма да има кумулативен ефект и отрицателно 
въздействие върху гнездови находища, места за хранене и миграционни 
коридори на вида. 

Въз основа на извършения преглед може да се направи следното 
обобщение (Таблица 5.1.2-1).  

Таблица 5.1.2-1 Обобщени данни за броя на повлияните видове 
птици-предмет на опазване в защитената зона от различните отрицателни 
въздействия в резултат от реализирането на ИП  
Отрицателно 
въздействие 

Видове по т. 
2.1 

Видове по т. 
2.2 

Всичко 
Брой 

видове 

% от общия брой 
видове 

Няма 33 18 51 100 
С малка степен 0 0 0 0 
Със средна степен 0 0 0 0 
С голяма степен 0 0 0 0 

Общо 33 18 51 100 
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Както се вижда от таблицата, няма видове, които да бъдат повлияни 
отрицателно в една или друга степен.  

В орнитофауната на разглеждания район има някои видове птици, 
притежаващи по-особен статут, в сравнение с останалите. Това са видове със 
световно значение, видове, които превишават 1%-овия рамсарски праг, видове 
от Червената книга на България, видове с единични находища в страната, 
видове-предмет на опазване в защитената зона, най-многобройните мигранти, 
така наречените „чувствителни видове” и пр. Те ще бъдат разгледани 
последователно: 

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – скитащ и зимуващ световно 
застрашен вид, който по време на миграцията образува големи концентрации 
(между 150 и 252 екз.) в защитената зона „Остров до Горни Цибър” с код 
BG0002008, ловува в съседните румънски блата, а нощува и почива по 
пясъчните коси на прилежащите острови (Мичев, Камбурова, съст. 2012). 
Единични птици и малки ята са наблюдавани да извършват хранителни 
миграции до язовира при с. Септемврийци, област Монтана (около 25 km SW от 
АЕЦ „Козлодуй“). Видът може да прелита над площадката на АЕЦ „Козлодуй 
само епизодично, а вероятно редовно почива и се храни в устието на канала при 
р. Дунав, където не е обезпокояван, преследван или стрелян. Не се очаква 
отрицателно въздействие.  

Малка белочела гъска (Anser erythropus) – рядък зимуващ вид в 
България. В орнитологичната литература липсват данни за този световно 
застрашен вид в разглеждания район, но в стандартните формуляри се посочват 
данни за зимуващи единични птици. Не е регистрирана от нас и по време на 
среднозимното преброяване, проведено на 14 и 15 януари 2013 г. Площадката 
на АЕЦ „Козлодуй остава на около 3 km източно от местата за нощуване 
(блатата при Бистрецу в Румъния и пясъчните коси по островите) и местата за 
хранене (Златията), поради което не се очаква отрицателно въздействие. 

Миграционен период  
Разглежданото ИП попада на границата между два миграционни района 

– Via Aristotelis и Via Balcanica, които се характеризират с относително малки 
миграционни потоци от реещи се птици. Миграцията протича основно по 
долините на р. Циб рица и р. Огоста. 

По време на миграцията в разглеждания район (от наблюдателен пункт в 
северозападната част на Златията) са установени 4382 екз. пролетни и 25509 екз. 
есенни мигранти (Мичев и др., 2008). Най-многобройният мигрант през 
пролетта е била златистата булка (Pluvialis apricaria), а през есента – 
обикновеният скорец (Sturnus vulgaris). Между най-многобройните 10 пролетни 
и есенни мигранта са и видове предмет на опазване в защитената зона (белият и 
черният щъркел, тръстиковият и ливадният блатар). Основната посока на 
миграцията на птиците през Златията е северозапад – югоизток (NW – SE). 
Площадката на АЕЦ „Козлодуй остава на около 19 km източно от основния 
миграционен път през Златията.  

От получените резултати може да се заключи, че над разглеждания район 
не преминават големи количества от мигранти. Неговата територия не се 
пресича от значителни миграционни пътища. Като цяло миграцията на реещите 
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се птици над Златията е незначителна в сравнение с други части от територията 
на страната (Michev еt al., 2012).  

По екологични групи мигрантите се разпределят както следва (Таблица 
5.1.2-2):  

Таблица 5.1.2-2 Разпределение на мигрантите по екологични групи по 
време на пролетната и есенна миграция на 2008 г. над НП в Златията  

Сезон Реещи се Врабчоподобни Водолюбиви Други Общо 

Пролет  1302 844 2001 235 4382 
Есен 2236 22014 523 736 25509 
Общо 3538 22848 2524 970 29891 

Зимен период  
По отношение на зимуването на водолюбивите птици в разглеждания 

район има значителен обем от информация. Тя е събирана по време на 
ежегодните среднозимни преброявания от 1977г. насам (Костадинова, Дерелиев, 
2001; Michev & Profirov, 2003). Установено е, че голяма част от територията на 
Златията при липсата на снежна покривка и заледявания на Дунава и яз. 
Аспарухов вал може да представляват солидна хранителна база най-вече за 
големи белочели (Anser albifrons) и сиви гъски (Anser anser). За отсечката от р. 
Дунав Цибър-Сомовит, вкл. яз. Аспарухов вал, Michev & Profirov (2003) 
посочват средна численост от 7680 екз. от 13 вида (таблица 5.1.2-3).  

Таблица 5.1.2-3 Среднозимна численост на водолюбивите птици в 
отсечката Цибър-Сомовит за периода 1977-1999 г. 

Цибър - Сомовит 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1997 1998 1999 Средно 

Tachibaptus ruficollis 9 0 1 1 3 0 0 0 5 0 3 2 
Podiceps cristatus 1 7 3 2 3 0 0 0 1 0 0 2 
Phalacrocorax carbo 0 0 0 0 0 0 0 1 94 0 139 21 
Phalacrocorax  pygmeus 0 0 42 0 1 2 6 3 10 0 157 20 
Pelecanus crispus 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 1 
Egretta  
alba 0 8 0 0 0 0 0 43 6 0 1 5 
Ardea   
cinerea 0 4 0 0 0 0 2 1 3 0 3 1 
Cygnus  
olor 31 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 5 
Anser albifrons 6703 6007 3306 85 187 0 595 14 515 0 170 1598 
Anser  
anser 46 433 74 0 2 4 9 0 56 0 0 57 
Anser  
spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 9 
Anas 
 penelope 0 6 0 0 0 0 13 16 13 0 0 4 
Anas  
crecca 32 865 622 1 364 0 589 4450 0 0 0 629 
Anas platyrhynchos 5832 17629 5094 162 4680 18 4575 13630 890 0 3308 5074 
Anas 
 acuta 282 139 1 0 7 0 59 0 0 0 0 44 
Anas  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
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Цибър - Сомовит 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1997 1998 1999 Средно 

clypeata 
Aythya 
 ferina 0 0 12 0 11 0 32 0 44 0 0 9 
Aythya  
fuligula 0 0 0 0 10 0 10 4 0 0 28 5 
Bucephala clangula 2 12 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 
Mergus albellus 11 37 80 0 3 0 0 0 3 0 25 14 
Mergus merganser 0 13 24 0 15 0 0 0 0 0 43 9 
Gallinula chloropus 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 1 
Fulica  
atra 0 0 0 0 32 0 0 0 4 0 0 3 
Numenius arquata 0 0 5 1 0 0 15 0 0 0 0 2 
Larus  ridibundus 53 596 12 6 23 49 525 120 7 0 32 129 
Larus   
canus 0 61 14 3 43 1 32 0 12 0 2 15 
Larus  cach/mich 4 0 0 0 0 0 20 1 33 0 1 5 
Larus  
spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 
Общо брой птици 13109 25820 9291 267 5384 74 6482 18283 1833 0 3941 7680 
Общо брой видове 16 15 15 10 15 5 14 11 22 0 17 13 

От таблицата се вижда, че най-многобройните зимуващи водолюбиви 
птици са били зеленоглавката и голямата белочела гъска. 

В яз. Септемврийци (разположен на около 25 km SW от защитената зона 
„Златията”) Костадинова и Дерелиев (2001) са установили 11 зимуващи 
водолюбиви птици (Anser albifrons -5 eкз. и Gallinago gallinago – 6 екз.). Няма 
данни за наличието на значителни концентрации в разглеждания район. 

Обобщение на орнитологичната обстановка в района на защитената 
зона „Златията” и отрицателните въздействия върху видовете птици-
предмет на опазване в нея 

В резултат на натрупаната информация може да бъде съставена следната 
картина, представена на сателитна снимка от Google Earth (фиг. 8-1). От нея се 
вижда, че в зоната за наблюдение (в радиус от 30 km около АЕЦ „Козлодуй“) е 
разположен екологичен компкс с голямо значение за опазването на 
биологичното разнообразие. В него има няколко природни местообитания с 
голяма консервационна значимост – блата, дюни, заливни гори, пясъчни коси, 
острови, устия на реки, степи, льосови стени и пр.  

За съхраняването на това изключително биологично разнообразие около 
Козлодуй са обявени 12 защитени зони и едно рамсарско място (Таблица 5.1.2- 

Директива 
Държава 

Директива за 
птиците 

Директива за 
местообитанията 

Общ
о Рамсарска конвенция 

България 

BGSPA0002007 
BGSPA0002008 
BGSPA0002009 
BGSPA0002104 

BGpSCI0000199 
BGpSCI0000508  
BGpSCI0000527  
BGpSCI0000533  
BGpSCI0000614  

9 Поддържан р-т „Ибиша“ 

Румъния ROSPA0010 
ROSPA0023 ROpSCI0045 3  

Общо 6 6 12 1 
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Подобни екологични комплекси по дунавското ни крайбрежие има още 
само при Белене-Сухая и Силистра –Кълараш.  

В съседство със защитената зона „Златията” от двете страни на р. Дунав 
има няколко значими природни обекта (блата, острови, устия на реки). В 
основата им са обширните и богати на риба блата при румънския град Бистрец, 
бившето Цибърско и бившето Козлодуйско блато, устията на р. Жиу, р. 
Цибрица, р. Огоста и няколко големи дунавски острова (Цибър, Цибрица, 
безименен остров под с. Горни Цибър, Сврака, Козлодуй, Копаница). В 
миналото и тук, както и по цялото протежение на Дунавското ни крайбрежие, 
островите като по-недостъпни за човека, са използвани от птиците за гнездене, а 
обширните и богати на риба влажни зони по левия бряг – за хранене. Поради 
това основните хранителни миграции на птиците от гнездовите колонии на 
корморани и чапли са насочени на север от Дунава. Много малка част от тях 
летят на юг към микроязовирите, разположени южно от Златията, както и по 
речното корито на р. Дунав и прилежащите острови (Мичев и др., 2008; 
непубликувани данни от наблюдения на 10 и 11 юли 2010 г. от южния бряг на 
блатата при Бистрец - голяма дюна с координати 43 51 54.2 N и 23 34 07.9 Е). 
Най-привлекателни за птиците в разглеждания район са посевите със 
земеделски култури в Златията, влажните зони по двата бряга на р. Дунав и 
пясъчните коси между островите (Националният план за действия по 
опазването на къдроглавия пеликан в България 
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Valeri/NAP_P_crisp
us_2013-2022.pdf предвижда на пясъчните коси между речни километри 715-
712, UTM грид GM05 да бъде построена платформа едновременно с 
предпазните съоръжения - шеврони и груини - при хидротехническото 
строителство по проекта за удълбаване коритото на р. Дунав на определени 
места със затруднено корабоплаване. Проектираната платформа ще и бъде в 
границите на защитената зона „Остров до Горни Цибър” с код BG0002008. При 
ниски водни нива в реката на пясъчните коси там редовно се събират за почивка 
и нощуване между 150 и 250 къдроглави пеликана, които се хранят в съседните 
влажни зони при с. Бистрец, Румъния. При високи водни нива обаче пясъчните 
коси изчезват и пеликаните са принудени да използватдруги, не толкова 
безопасни места за нощуване и почивка). 

Самата площадка на АЕЦ „Козлодуй“ (с изключение на проводящия 
канал на АЕЦ „Козлодуй“ с устието му при р. Дунав и терена на бившето 
Козлодуйско блато), поради отсъствие на хранителни ресурси, няма съществено 
значение за птиците. 

Рисковете за този екологичен комплекс при реализиране на настоящото 
ИП са разгледани изчерпателно в ДОВОС. Тук те са дадени в най-общ вид по 
отделните компоненти на околната среда: 

Въздух 
ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на 

околната среда, защото е предвидено пречистване на организираните емисии.  
От моделните оценки са направени следните заключения за общото 

дозово натоварване на населението в процеса на извеждане от експлоатация на 
1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, нормална експлоатация на съоръжението за 
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плазмено изгаряне (Проект 5b) и експлоатация на 5 и 6 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй”:  

1. Максималната годишна ефективна доза на представител от 
критичната група от населението в 40km зона на АЕЦ “Козлодуй”, 
вследствие на течните и газоаерозолните емисии в околната среда, 
е оценена консервативно на 5.05 µSv/a, което е много по-ниско от 
квотата 250µSv/a за облъчване от радиоактивни изхвърляния от 
АЕЦ (НОБЯЦ) и нормата за населението 1 mSv/a (ОНРЗ-2012). 

2. Полученото допълнително дозово натоварване е около 500 пъти 
по-ниско от това на естествения радиационен фон (2.33 mSv). 

3. Изчисляването на кумулативния ефект от нормалната 
експлоатация на 5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй” от емисии 
вследствие процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 блок на 
АЕЦ “Козлодуй” и нормална експлоатация на съоръжението за 
плазмено изгаряне (СПИ), Проект 5b, води до пренебрежимо 
повишаване на максималните индивидуални и колективни 
ефективни дози с 0.5 до 1%. 

4. Максималната годишна ефективна доза на населението от 40 km 
зона на АЕЦ “Козлодуй”, дължаща се само на аерозолни емисии 6 
MBq при нормална експлоатация на съоръжението за плазмено 
изгаряне (СПИ) е оценена на 5.47.10-10 Sv/a, което е едва 0.01% 
от общото облъчване, дължащо се на всички дейности на 
площадката на АЕЦ “Козлодуй”.  

При спазване на технологията и контролиране на процесите на 
дезактивация и демонтаж, извеждането от експлоатация може да се извърши 
безопасно за околната среда и за населението, като се очаква радиоактивните 
газ аерозолни емисии да са в границите на допустимото и замърсяването на 
въздуха в района на АЕЦ “Козлодуй” да бъде по-ниско от това, в периода на 
нормална експлоатация. Емисиите на нерадиоактивни вещества във въздуха по 
време на процесите по извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй” ще са под нормативно разрешените нива.  

Анализът на ИП и възможностите за замърсяване на атмосферата в 30-
километровата зона около АЕЦ “Козлодуй” показва, че не се очакват 
съществени промени върху стойностите на метеорологичните елементи и 
състоянието на атмосферата. 

Води 
Сред положителните въздействия, свързани с извеждането от 

експлоатация, специално внимание трябва да се обърне върху елиминирането на 
топлинното замърсяване на р. Дунав, дължащо се на охлаждащи води по време 
на експлоатацията. Термичните изхвърляния ще са незначителни, тъй като след 
спирането на реакторите няма да има топлинни емисии от тези блокове в река 
Дунав. След приключване на извеждането от експлоатация, ще се наблюдава 
подобряване на чистотата на повърхностните и подземните води в засегнатия 
район.  

Кумулативният ефект е незначителен по отношение на количествата на 
отпадъчните води.  
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Въздействието върху околната среда за България се оценява като 
незначително и не се очаква трансгранично въздействие за румънската 
територия.  

Почви и растителност 
По данни на националната екологична мрежа за наблюдение на 

радиоактивността (NERSN) досега не са установени завишени количества на 
радиоактивни вещества в растения под влияние на АЕЦ “Козлодуй”. Не е 
установено негативно въздействие върху естествената и производна 
растителност и селскостопанските култури в радиус до 30 km около АЕЦ 
“Kозлудуй”. При ефективно изпълнение на предвидените дейности по 
дезактивация не се очаква въздействие върху почвите от площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”, както и прилежащите земи. След провеждане на дезактивацията 
възможните източници на замърсяване на почвите са различни отпадъци, 
утайки и води, които се ползват за технологични нужди. 

Анализът на предполагаемите източници на въздействия върху почвите, 
свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1-4 и периодът след 
приключване на извеждането от експлоатация показва, че планираните 
дейности не представляват източник на замърсяване на почвите. След 
приключване на извеждането от експлоатация се очаква редуциране на 
радиологичните и нерадиологични емисии в околната среда (въздух и води). 

Отпадъци  
По време на извеждане на АЕЦ “Козлодуй” от експлоатация се очаква да 

се генерират течни и твърди радиоактивни отпадъци, като лимитите за 
изхвърлянията на течни отпадъци се приемат значително по-ниски от лимитите 
по време на нормална експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ ”Козлодуй”.  

В етапа на реализация на инвестиционното предложение са предвидени 
всички мерки за безопасна работа с РАО. При спазване на принципите на 
АЛАРА, както и вътрешнофирмените процедури и инструкции за работа с РАО 
не се очаква вредно въздействие на този фактор върху компонентите на 
околната среда.  

Въз основа на всичко гореизложено може определено да се твърди, че 
реализирането на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху 
видовете птици-предмет на опазване в защитената зона „Златията” с код 
BG0002009 по Директива за птиците.  

5.1.3 Фрагментация 
Площадката на АЕЦ ”Козлодуй” е разположена на около 1.2 km 

североизточно от защитената зона. Поради това не се очаква фрагментиране на 
нейната територия в резултат от реализирането на ИП. Тук обаче следва да се 
изтъкне фрагментиращия ефект на западния и източния подводящ канал с обща 
дължина около 10 km и блоковете на АЕЦ „Козлодуй” от една страна и 
българския бряг на р. Дунав от друга.  

5.1.4 Нарушаване на видовия състав 
Според някои проучвания върху растителността и животинския свят на 

територия в радиус 30 km след аварията в Чернобил показват, че популациите 
на редица видове животни са се увеличили. Биологът Робърт Бейкър от 
Техническия университет в Тексас е бил сред първите западни учени, съобщили 
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за завръщането на дивата природа в Чернобил. Според него аварията не е 
повлияла съществено нито на популациите, нито на видовото разнообразие на 
редица животни, въпреки че генни тестове са показали наличието на мутации. В 
радиус от само 10 km около централата в Чернобил, смятана за най-тежко 
заразената зона, са били забелязани лисици, вълци, видри, елени и диви свине, 
както и много видове гризачи. Според Робърт Бейкър „Последствията от 
аварията могат дори да се окажат положителни за дивата природа, защото й 
позволяват да се развива без намесата на човека“. 

Møller & Mousseau (2007) обаче отбелязват, че видовото богатство и 
плътността на гнездещите птици в района на Чернобил намалява с 
увеличаването на нивото на радиация. Този ефект е по- различен при видовете 
птици, хранещи се с безгръбначни животни от горния слой на почвата. 

В района на АЕЦ „Козлодуй“, най-вероятно поради положителното 
въздействие на топлинното замърсяване при устието на канала в р. Дунав върху 
зоо- и фитопланктона, зоо- и фитобентоса, върху рибите, земноводните и 
влечугите, налице е обогатяване на орнитофауната на района със зимуващи 
водолюбиви птици като къдроглав пеликан, малък корморан, голям и малък 
нирец и др. (tаблица 5.1.4-1): 

Таблица 5.1.4-1 Среднозимна численост на водолюбивите птици във 
влажните зони от отсечката Цибър-Сомовит (по Michev & Profirov, 2003); 
със зелен цвят са видовете с увеличение на числеността, а с кафяв – с 
намаление 

Цибър - Сомовит 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1997 1998 1999 Средно 

Gavia arctica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Tachibaptus ruficollis 9 0 1 1 3 0 0 0 5 0 3 2 
Podiceps cristatus 1 7 3 2 3 0 0 0 1 0 0 2 
Podiceps grisegena 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Phalacrocorax carbo 0 0 0 0 0 0 0 1 94 0 139 21 
Phal. pygmeus 0 0 42 0 1 2 6 3 10 0 157 20 
Pelecanus crispus 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 1 
Egretta alba 0 8 0 0 0 0 0 43 6 0 1 5 
Ardea cinerea 0 4 0 0 0 0 2 1 3 0 3 1 
Cygnus olor 31 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 5 
Anser albifrons 6703 6007 3306 85 187 0 595 14 515 0 170 1598 
Anser anser 46 433 74 0 2 4 9 0 56 0 0 57 
Anser spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 9 
Branta ruficollis 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tadorna tadorna 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anas penelope 0 6 0 0 0 0 13 16 13 0 0 4 
Anas crecca 32 865 622 1 364 0 589 4450 0 0 0 629 
Anas platyrhynchos 5832 17629 5094 162 4680 18 4575 13630 890 0 3308 5074 
Anas acuta 282 139 1 0 7 0 59 0 0 0 0 44 
Anas clypeata 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Aythya ferina 0 0 12 0 11 0 32 0 44 0 0 9 
Aythya nyroca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aythya fuligula 0 0 0 0 10 0 10 4 0 0 28 5 
Bucephala clangula 2 12 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 
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Цибър - Сомовит 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1997 1998 1999 Средно 

Mergus albellus 11 37 80 0 3 0 0 0 3 0 25 14 
Mergus merganser 0 13 24 0 15 0 0 0 0 0 43 9 
Gallinula chloropus 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 1 
Fulica atra 0 0 0 0 32 0 0 0 4 0 0 3 
Vanellus vanellus 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Numenius arquata 0 0 5 1 0 0 15 0 0 0 0 2 
Tringa ochropus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Larus ridibundus 53 596 12 6 23 49 525 120 7 0 32 129 
Larus canus 0 61 14 3 43 1 32 0 12 0 2 15 
Larus cach/mich 4 0 0 0 0 0 20 1 33 0 1 5 
Larus spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 
Други водолюб. 
Птици 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Общо брой птици 13109 25820 9291 267 5384 74 6482 18283 1833 0 3941 7680 
Общо брой видове 16 15 15 10 15 5 14 11 22 0 17 13 

Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че не се очаква 
нарушаване на видовия състав на птиците в района и значителни отрицателни 
въздействия върху орнитофауната на защитената зона и района около 
площадката на АЕЦ „Козлодуй“. При някои видове (предимно ихтиофаги) се 
наблюдава положително въздействие в резултат от увеличената хранителна база 
от хидробионти.  

5.1.5 Химически промени 
Според ДОВОС съществува риск от химично и радиационно замърсяване 

на геоложката среда в момент на аварии и инциденти. Степента на това 
въздействие се оценява като ниска, но все пак би следвало да се отчита. 

5.1.6 Хидроложки промени 
Според ДОВОС сред положителните въздействия, свързани с 

извеждането от експлоатация, специално внимание трябва да се обърне върху 
елиминирането на топлинното замърсяване на р. Дунав, дължащо се на 
охлаждащи води по време на експлоатацията. Термичните изхвърляния ще са 
незначителни, тъй като след спирането на реакторите няма да има топлинни 
емисии от тези блокове в река Дунав. След приключване на извеждането от 
експлоатация, ще се наблюдава подобряване на чистотата на повърхностните и 
подземните води в засегнатия район. Въздействието върху околната среда за 
България се оценява като незначително и не се очаква трансгранично 
въздействие за румънската територия.  

5.1.7 Геоложки промени 
Според ДОВОС цялостното въздействие върху геоложката среда се 

оценява като негативно, пряко, краткотрайно за периода на демонтажните 
работи. 

5.1.8 Други промени  
Не се очакват, тъй като изчисления в ДОВОС кумулативен ефект от 

експлоатацията на 5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, от емисии вследствие 
процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” и 
нормална експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ, Проект 
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5b), води до пренебрежимо повишаване на максималните индивидуални и 
колективни ефективни дози с 0.5 до 1%.  

 

5.2 Описание и анализ на въздействието на 
инвестиционното предложение върху Защитена зона “Острови 
Козлодуй“ с код BG0000533 по Директивата за 
местообитанията  

Оценката на степента на въздействие на инвестиционното предложения 
за извеждане от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ “Козлодуй”се 
базира на влиянието върху всеки от критериите за Благоприятен 
природозашитен статус – популация в зоната, площ на местообитанията в 
зоната (където има специфични по-малки по площ, но важни местообитания се 
отчитат отделно), качество на местообитанията (структурни и функционални 
параметри), бъдещи преспективи (други важни параметри).  Отделно се отчитат 
и други структурни и фунционални параметри, като общата фунционална роля 
на зоната за свързаността на мрежата – биокоридорна функция, географска 
свързаност.  

За определяне степента на въздействието е използвана 10-степенна скала 
на оценката, която позволява да се отчетат различните параметри на 
значимостта на едно въздействие, спрямо стандартните показатели за оценка на 
степента на въздействие (таблица 5.2-1).  

Таблица 5.2-1 Скала за оценка спрямо стандартните показатели за 
оценка на степента на въздействие  

Оценка  Критерии 
0 Дейността не оказва въздействие 
1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие 
2 Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия 
3 Дейността може да предизвика краткосрочни  отрицателни въздействия 
4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия 
5 Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия 
6 Дейността може да предизвика синергични въздействия 
7 Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични 

отрицателни въздействия. Въздействието може да бъда премахнато чрез 
смекчаващи/компенсаторни мерки. 

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

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

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

Възприети са следните четири степени на въздействие в зависимост от 
баловите оценки:  

- 0 - няма въздействие 
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- от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 
прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите 
практики при изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация;  

- от 4 до 6 – средно по степен въздействие, което е необходимо да се 
отчете в комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за 
смекчаване;  

- от 7 до 10 –значително въздействие, което е необходимо да бъде 
премахнато чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и 
компенсаторни мерки.  

5.2.1 Въздействие върху растителността и типовете природни 
местообитания  

Досега не са провеждани специализирани наблюдения върху 
радиоекологичния статус на растителността и местообитанията в ЗЗ “Острови 
Козлодуй“ с код BG0000533, свързани с оценка на въздействие на АЕЦ 
“Козлодуй”. Резултатите от провеждания досега мониторинг на компонентите 
почва и растителност в район от 30km от АЕЦ “Козлодуй” дава основание да се 
направи заключението, че под влияние на централата не е променен съществено 
радиоекологичния статус на територията Защитена зона BG0000533 Острови 
“Козлодуй”.  

Тази констатация се основава на резултатите от ежегодно провежданите 
проучвания на растителността в района на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и 
прилежащите към нея територии.  

Анализът на данните от Годишните доклади на отдел РМ “Резултати от 
радиационния контрол на околната среда на АЕЦ-Козлодуй” на изследвана 
тревна растителност (4 пъти годишно в постове от Козлодуй, Хърлец и Оряхово, 
2 пъти годишно на промишлената площадка и 1 път годишно в постовете от 
Лом, Плевен и Берковица) през периода 1993-1997г., показват, че техногенни 
нуклиди характерни за АЕЦ (137Cs, 60Co и 54Mn) се регистрират само на 
територията на централата.  

Съдържанието на 90Sr в растителността през 1998 г. е 0.302.52Bq/kg 
в.с.т.  Преди пуска на АЕЦ Козлодуй измерените средни стойности са били 4.4 
0.3Bq/kg в.с.т. а през 1994 г. 0.171.64 Bq/kg в.с.т. Резултатите от 
радиационния контрол през 1998г. на селскостопански продукти от 
пробовземането в четири сектора в 3 km зона показват, че най-голяма бета-
активност има слънчогледа (пити) в сектора източно от АЕЦ “Козлодуй” - 1022 
Bq/kg с.т. и близка до нея - в северния сектор - 915 Bq/kg с.т.  За сравнение през 
1994 г. стойности около 1000Bq/kg в.с.т. са установени в слънчогледа в три 
посоки – N, E и W.  Значително по-малки са стойностите в ечемика (слама) - 288 
Bq/kg в.с.т., царевицата (кочани) - 176 Bq/kg с.т. или около тези стойности в 
различни години. Съдържание на 90Sr е много по-малко - за слънчоглед 3.36 
Bq/kg с.т.; люцерна - 1.74 Bq/kg в.с.т.; пшеница (слама) - 1.07 Bq/kg в.с.т.; 
ечемик (слама) - 0.83 Bq/kg в.с.т.. 

В годишния доклад “Резултати от радиоекологичния мониторинг на 
околната среда на АЕЦ “Кoзлодуй”-2007 “(ІІІ, 2008) са представени резултати 
от проведени изследвания на тревна растителност 4 пъти годишно в постове 
Козлодуй, Хърлец и Оряхово (гама-спектрометрия и 90Sr), 2 пъти годишно на 
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площадките на АЕЦ „Козлодуй” (гама-спектрометрия) и на постовете в Лом, 
Плевен и Берковица (гама-спектрометрия и 90Sr) 1 път годишно. Пробосбора е 
извършван в непосредствена близост до постовете, на същите места, от които са 
вземани почвените проби.  Получените рeзултати за съдържанието на 90Sr в 
тревната растителност са в границите 0.18-2.75 Bq/kg в.с.т., със средна стойност 
1.43Bq/kg в.с.т. Резултатите са съпоставими с измерените от предишни години.   

Дългогодишните изследвания (1994-2007) на 90Sr на растителностт в 
100km зона за наблюдение показват вариране 0.18-4.75 Bq/kg в.с.т. Преди 
пускането на АЕЦ ”Козлодуй” измерените средни активности са били 4.4 +/- 0.3 
Bq/kg в.с.т. Активността на 137Cs в растителността за 2007 г. е била в границите 
0.80-5.35 Bq/kg в.с.т. Всички проби включително и тези от промишлената 
площадка са показали 54Mn, 60Co и 134Cs по-ниски от съответните МДА.  

Получените резултати за съдържанието на 90Sr в растителността през 
2009 г. са в граници < 0.32 - 5.18 Bq/kg в.с.т, със средна стойност 1.31 Bq/kg 
в.с.т. Резултатите са съпоставими с измерените от предишни години. Въз основа 
на резултатите от проведения мониторинг на растителността е направено 
заключението, че  радиоактивността в изследваните проби е в нормални 
граници за тези растителни видове. Не е установено влияние от АЕЦ Козлодуй 
върху растителността извън площадката. Такава констатации са направени и на 
базата на резултатите от проведения мониторинг през 2010 и 2011 г. 

Цялостният анализ на резултатите от проведените проучвания за 
въздействието върху естествената  растителност и селскостопанските култури 
показват, че  радиоактивността в изследваните проби е в нормални граници за 
изследваните растителни видове и не е установено влияние на АЕЦ ”Козлодуй”  
върху растителността извън площадката . 

При оценка степента на въздействие върху ЗЗ са взети предвид 
направените констатации в ДОВОС, че при спазване на технологията и 
контролиране на процесите на дезактивация и демонтаж, извеждането от 
експлоатация може да се извърши безопасно за околната среда и за населението, 
като се очаква радиоактивните газ аерозолни емисии да са в границите на 
допустимото и замърсяването на въздуха в района на АЕЦ “Козлодуй” да бъде 
по-ниско от това, в периода на нормална експлоатация. 

Емисиите на нерадиоактивни вещества във въздуха по време на 
процесите по извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй” ще са под нормативно разрешените нива.  

Анализът на ИП и възможностите за замърсяване на атмосферата в 30-
километровата зона около АЕЦ “Козлодуй” показва, че не се очакват 
съществени промени върху стойностите на метеорологичните елементи и 
състоянието на атмосферата. 

По отношение на водите се очакват и положителни въздействия, 
свързани с извеждането от експлоатация, свързани с елиминирането на 
топлинното замърсяване на р. Дунав, дължащо се на охлаждащи води по време 
на експлоатацията. Термичните изхвърляния ще са незначителни, тъй като след 
спирането на реакторите няма да има топлинни емисии от тези блокове в река 
Дунав. След приключване на извеждането от експлоатация, ще се наблюдава 
подобряване на чистотата на повърхностните и подземните води в засегнатия район. 
Въздействието върху околната среда за България се оценява като незначително 
и не се очаква трансгранично въздействие за румънската територия.  
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При ефективно изпълнение на предвидените дейности по дезактивация 
не се очаква въздействие върху почвите от площадката на АЕЦ “Козлодуй”, 
както и прилежащите земи. След провеждане на дезактивацията възможните 
източници на замърсяване на почвите са различни отпадъци, утайки и води, 
които се ползват за технологични нужди. 

Анализът на предполагаемите източници на въздействия върху почвите, 
свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1-4 и периодът след 
приключване на извеждането от експлоатация показва, че планираните 
дейности не представляват източник на замърсяване на почвите извън 
площадката. След приключване на извеждането от експлоатация се очаква 
редуциране на радиологичните и нерадиологични емисии в околната среда 
(въздух и води). 

По време на извеждане на АЕЦ “Козлодуй” от експлоатация се очаква да 
се генерират течни и твърди радиоактивни отпадъци, като лимитите за 
изхвърлянията на течни отпадъци се приемат значително по-ниски от лимитите 
по време на нормална експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ ”Козлодуй”.  

Оценката за степента на въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитената зона е формирана по показателите: пряко унищожаване на 
части от местообитанията; въздействие върху граничните зони на 
местообитанията; фрагментация (разпокъсване на местообитания); замърсяване 
с вредни вещества при извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
“Козлодуй” и при аварии и инциденти по време на реализиране на 
инвестиционното предложение. При формиране на оценките по отделните 
показатели е взет предвид направения в ДОВОС „Анализ за дозовото 
натоварване на населението от наблюдаваната 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” от 
газоаерозолните и течни радиоактивни изхвърляния в околната среда от 
експлоатацията на 5 и 6 блокове, от процеса на извеждане от експлоатация на 1-
4 енергоблокове и емисиите от експлоатацията на съоръжението за плазмено 
изгаряне (СПИ) по Проект 5b“ [223]. Оценките са съобразени и с 
разположението на ЗЗ на разстояние около 2km от площадката на АЕЦ 
Козлодуй. 

Оценките са представени в табличен вид, като с цел опростяване, не са 
включени параметрите за БПС за които се приема, че нямат отношение към 
предполагаемите въздействия. Табличната оценка служи за идентифициране на 
степента на въздействие.  

Таблица 5.2.1-1 Въздействия върху местообитания 91ЕО, 3130, 3270, 
91FO  

Параметри 
Въздействия 

Обща площ Видов 
състав 

Инвазивни 
видове 

Пряко унищожение на 
местообитанието 

При реализирането на 
инвестиционното предложение 
не се очаква пряко 
унищожаване на местообитания  

Няма 
вероятно 
въздействие  

Няма вероятно 
въздействие 

Граници ( екотон ) на 
местообитанието  

Няма вероятно въздействие 
върху гранични територии с 
местообитанието   

Няма 
вероятно 
въздействие  

Няма  вероятно 
въздействие.  

Фрагментация Няма вероятно въздействие  Няма  Няма  вероятно 
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Параметри 
Въздействия 

Обща площ Видов 
състав 

Инвазивни 
видове 

вероятно 
въздействие 

въздействие 

Опасност от пожари Няма вероятно въздействие при 
строителството и експлоатация 
на обектите. Ефектът е 
дълготраен 

Няма 
вероятно 
въздействие 

Няма вероятно 
въздействие 

Опасност от 
инцидентни 
замърсявания при 
аварии 

Няма вероятно въздействие  Има много 
слабо 
вероятно 
въздействие. 

Има много 
слабо вероятно 
въздействие. 

5.2.1.1 Загуба на местообитания и индивиди 
Не се очаква унищожаване на части от популации на растителни видове 

Euphorbia lucida и Leucojum aestivum. Не се очаква унищожаване на части от 
природните местообитания 91E0, 3130, 3270, 91F0, които са разположени на 
разстояние над 2 km от площадката на АЕЦ Козлодуй.  

5.2.1.2 Фрагментация 
Не се очаква фрагментация, тъй като дейностите по ИЕ ще се извършват 

в закрити помещения на площадката на АЕЦ Козлодуй и няма да засегнат пряко 
територията на ЗЗ.  

5.2.1.3 Нарушаване на видовия състав 
Не се очакват промени на флористичния състав, тъй като при спазване на 

възприетите технологични норми на ИЕ и при аварии и инциденти по време на 
реализиране на инвестиционното предложение,  може да се очаква много слабо 
вероятно въздействие върху растителността.  

5.2.1.4 Химически промени 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторита 1-4, не се очакват химични промени на територията на ЗЗ.  

5.2.1.5 Хидроложки промени  
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очакват негативни хидроложки промени на територията на 
ЗЗ.  

5.2.1.6 Геоложки промени 
Според ДОВОС цялостното въздействие върху геоложката среда на 

площадката се оценява като негативно, пряко, краткотрайно  за периода на 
демонтажните работи. Но поради отдалечеността на ЗЗ от площадката на АЕЦ 
Козлодуй и при спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 
реакторите 1-4, не се очакват негатини геоложки промени на територията на ЗЗ.  

5.2.1.7 Други промени 
Не се очакват, тъй като изчисления в ДОВОС кумулативен ефект 

(представен и в глава 2 на този документ) [223] от нормалната експлоатация на 
5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, от емисии вследствие процеса на извеждане 
от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй” и нормална експлоатация на 
съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ, Проект 5b), води до пренебрежимо 
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повишаване на максималните индивидуални и колективни ефективни дози с 0.5 
до 1%. 

Въз основа на направената комплексна оценка съгласно таблица 5.2.1-1 
въздействието върху ЗЗ “Острови Козлодуй“ е определено като слабо по степен 
въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки, 
освен спазване на най-добрите практики при изграждане, експлоатация 
извеждане от експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”.  

Комплексния анализ на потенциалното въздействие на инвестиционното 
предложение дава възможност да се направи заключението, че реализирането на 
ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху растителността и 
местообитанията на ЗЗ “Острови Козлодуй“ с код BG0000533. 

5.2.2 Върху животинските видове  
Непосредствената близост на ЗЗ “Острови Козлодуй” с АЕЦ “Козлодуй”, 

определя степента на значимост на всяко евентуално въздействие върху 
целевата фауна. Извеждането от експлоатация на 1-4 блок е процес, който може 
да засегне елементите на опазване в зоната при евентуални аварии свързани с 
форсмажорни ситуации. За да се оцени реално рискът върху животинската 
биота в района на ИП, е необходимо реализирането на целеви био-зоологичен 
мониторинг в радиус от 30km. Освен специфичните проучвания върху видовия 
състав и количествените параметри на популациите е необходимо да бъде 
проучено и съвременното радиоекологично състояние на биотата в района. Тези 
резултати ще са необходими като база данни при евентуални аварии или 
възникването на кризисни ситуации, както и за отчитане на въздействията на 
централата върху състоянието на фауната. Фауната на ЗЗ – на “Острови 
Козлодуй” има два основни компонента – целеви видове, обитаващи водите на 
р. Дунав и сухоземна фауна, обитаваща островните и крайбрежните територии. 

5.2.2.1 Загуба на местообитания и индивиди 
Такива въздействия не се очакват, при нормалното протичане на 

реализацията на ИП. Временна загуба на местообитания във водната среда може 
да възникнат при аварийно замърсяване или при форсмажорни обстоятелства. 
Предвиждането на такива ситуации налага изработването на конкретни планове 
за преодоляване на възникналия проблем.  

5.2.2.2 Фрагментация 
Не се очаква. Спецификата на ИП не предполага фрагментиране, предвид 

съвременното ситуиране на сградите и липсата на намерения, свързани с 
промени в съвременната ситуация. Липсва пряка и косвена връзка между 
териториите на ИП и тези на ЗЗ. 

5.2.2.3 Нарушаване на видовия състав 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очаква нарушаване на видовия състав животинския свят по 
територията на ЗЗ.. 

5.2.2.4 Химически промени 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторита 1-4, не се очакват химични промени на територията на ЗЗ. 
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5.2.2.5 Хидроложки промени 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очакват негативни хидроложки промени на територията на 
ЗЗ.. 

5.2.2.6 Геоложки промени 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ, не се 

очакват геоложки промени на територията на ЗЗ. 

5.2.2.7 Други промени  
При аварийни ситуации е възможно да възникне евентуално локално 

замърсяване, което не може да бъде оценено и предвидено на този етап на 
разработване на ИП. Форсмажорните въздействия са непредвидими предвид 
естеството на времето и силата на действие. Природните бедствия са 
анализирани и разработени от редица специфични планове на централата, но в 
тези документи се изключват действията на централата при терористичен акт, 
като евентуална форсмажорена ситуация. В заключение можем да направим 
извода, че реализирането на ИП няма да има въздействие върху животинските 
елементи, предмет на опазване в ЗЗ “Острови Козлодуй”, с изключение на 
евентуалните аварии, в следствие от форсмажорни ситуации..  
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5.3 Описание и анализ на въздействието на 
инвестиционното предложение върху Защитена зона „Река 
Огоста” с код BG0000614 по Директивата за местообитанията  

5.3.1 Въздействие върху растителността и типовете природни 
местообитания  

Досега не са провеждани специализирани наблюдения върху 
радиоекологичния статус на растителността и местообитанията в ЗЗ “Река 
Огоста” с код BG0000614, свързани с оценка на въздействие на АЕЦ 
“Козлодуй”. Резултатите от провеждания досега мониторинг на компонентите 
почва и растителност в район от 30km от АЕЦ “Козлодуй” дава основание да се 
направи заключението, че под влияние на централата досег не е променен 
съществено радиоекологичния статус на територията Защитена зона “Река 
Огоста” с код BG0000614.  

Тази констатация се основава на резултатите от ежегодно провежданите 
проучвания на растителността в района на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и 
прилежащите към нея територии.  

Анализът на данните от Годишните доклади на отдел РМ “Резултати от 
радиационния контрол на околната среда на АЕЦ-Козлодуй” на изследвана 
тревна растителност (4 пъти годишно в постове от Козлодуй, Хърлец и Оряхово, 
2 пъти годишно на промишлената площадка и 1 път годишно в постовете от 
Лом, Плевен и Берковица) през периода 1993-1997г., показват, че техногенни 
нуклиди характерни за АЕЦ (137Cs, 60Co и 54Mn) се регистрират само на 
територията на централата.  

Съдържанието на 90Sr в растителността през 1998 г. е 0.302.52Bq/kg 
в.с.т.  Преди пуска на АЕЦ измерените средни стойности са били 4.4  
0.3Bq/kg в.с.т. а през 1994 г. 0.171.64 Bq/kg в.с.т. Резултатите от радиационния 
контрол през 1998 г. на селскостопански продукти от пробовземането в четири 
сектора в 3-km зона показват, че най-голяма бета-активност има слънчогледа 
(пити) в сектора източно от АЕЦ “Козлодуй” - 1022 Bq/kg в.с.т. и близка до нея 
- в северния сектор - 915 Bq/kg в.с.т.  За сравнение през 1994 г. стойности около 
1000Bq/kg в.с.т. са установени в слънчогледа в три посоки – N, E и W.  
Значително по-малки са стойностите в ечемика (слама) - 288 Bq/kg в.с.т., 
царевицата (кочани) - 176 Bq/kg в.с.т. или около тези стойности в различни 
години. Съдържание на 90Sr е много по-малко - за слънчоглед 3.36 Bq/kg в.с.т.; 
люцерна - 1.74 Bq/kg в.с.т.; пшеница (слама) - 1.07 Bq/kg в.с.т.; ечемик (слама) - 
0.83 Bq/kg в.с.т.. 

В годишния доклад “Резултати от радиоекологичния мониторинг на 
околната среда на АЕЦ “Кoзлодуй”-2007 “(ІІІ, 2008) са представени резултати 
от проведени изследвания на тревна растителност 4 пъти годишно в постове 
Козлодуй, Хърлец и Оряхово (гама-спектрометрия и 90Sr), 2 пъти годишно на 
площадките на АЕЦ „Козлодуй” (гама-спектрометрия) и на постовете в Лом, 
Плевен и Берковица (гама-спектрометрия и 90Sr) 1 път годишно. Пробосбора е 
извършван в непосредствена близост до постовете, на същите места, от които са 
вземани почвените проби.  Получените рeзултати за съдържанието на 90Sr в 
тревната растителност са в границите 0.18-2.75 Bq/kg в.с.т., със средна стойност 
1.43Bq/kg в.с.т. Резултатите са съпоставими с измерените от предишни години.   
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Дългогодишните изследвания (1994-2007) на 90Sr на растителностт в 
100km зона за наблюдение показват вариране 0.18-4.75 Bq/kg в.с.т. Преди 
пускането на АЕЦ ”Козлодуй” измерените средни активности са били 4.4 +/- 0.3 
Bq/kg в.с.т. Активността на 137Cs в растителността за 2007 г. е била в границите 
0.80-5.35 Bq/kg в.с.т. Всички проби включително и тези от промишлената 
площадка са показали 54Mn, 60Co и 134Cs по-ниски от съответните МДА.  

Получените резултати за съдържанието на 90Sr в растителността през 
2009 г. са в граници < 0.32 - 5.18 Bq/kg в.с.т, със средна стойност 1.31 Bq/kg 
в.с.т. Резултатите са съпоставими с измерените от предишни години. Въз основа 
на резултатите от проведения мониторинг на растителността е направено 
заключението, че радиоактивността в изследваните проби е в нормални граници 
за тези растителни видове. Не е установено влияние от АЕЦ Козлодуй върху 
растителността извън площадката. Такава констатации са направени и на базата 
на резултатите от проведения мониторинг през 2010 и 2011 г. 

Цялостният анализ на резултатите от проведените проучвания за 
въздействието върху естествената  растителност и селскостопанските култури 
показват, че  радиоактивността в изследваните проби е в нормални граници за 
изследваните растителни видове и не е установено влияние на АЕЦ”Козлодуй”  
върху растителността извън площадката. 

При оценка степента на въздействие върху ЗЗ са взети предвид 
направените констатации в ДОВОС, че при спазване на технологията и 
контролиране на процесите на дезактивация и демонтаж, извеждането от 
експлоатация може да се извърши безопасно за околната среда и за населението, 
като се очаква радиоактивните газ аерозолни емисии да са в границите на 
допустимото и замърсяването на въздуха в района на АЕЦ “Козлодуй” да бъде 
по-ниско от това, в периода на нормална експлоатация. 

Емисиите на нерадиоактивни вещества във въздуха по време на 
процесите по извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй” ще са под нормативно разрешените нива.  

Анализът на ИП и възможностите за замърсяване на атмосферата в 30-
километровата зона около АЕЦ “Козлодуй” показва, че не се очакват 
съществени промени върху стойностите на метеорологичните елементи и 
състоянието на атмосферата. 

По отношение на водите се очакват и положителни въздействия, 
свързани с извеждането от експлоатация, свързани с елиминирането на 
топлинното замърсяване на р. Дунав, дължащо се на охлаждащи води по време 
на експлоатацията. Термичните изхвърляния ще са незначителни, тъй като след 
спирането на реакторите няма да има топлинни емисии от тези блокове в река 
Дунав. След приключване на извеждането от експлоатация, ще се наблюдава 
подобряване на чистотата на повърхностните и подземните води в засегнатия район. 
Въздействието върху околната среда за България се оценява като незначително 
и не се очаква трансгранично въздействие за румънската територия.  

При ефективно изпълнение на предвидените дейности по дезактивация 
не се очаква въздействие върху почвите от площадката на АЕЦ “Козлодуй”, 
както и прилежащите земи. След провеждане на дезактивацията възможните 
източници на замърсяване на почвите са различни отпадъци, утайки и води, 
които се ползват за технологични нужди. 
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Анализът на предполагаемите източници на въздействия върху почвите, 
свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1-4 и периодът след 
приключване на извеждането от експлоатация показва, че планираните 
дейности не представляват източник на замърсяване на почвите извън 
площадката. След приключване на извеждането от експлоатация се очаква 
редуциране на радиологичните и нерадиологични емисии в околната среда 
(въздух и води). 

По време на извеждане на АЕЦ “Козлодуй” от експлоатация се очаква да 
се генерират течни и твърди радиоактивни отпадъци, като лимитите за 
изхвърлянията на течни отпадъци се приемат значително по-ниски от лимитите 
по време на нормална експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ ”Козлодуй”. 

Оценката за степента на въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитената зона е формирана по показателите: пряко унищожаване на 
части от местообитанията; въздействие върху граничните зони на 
местообитанията; фрагментация (разпокъсване на местообитания); замърсяване 
с вредни вещества при закриване на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и при 
аварии и инциденти по време на реализиране на инвестиционното предложение.  

При формиране на оценките по отделните показатели е взет предвид 
направения в ДОВОС „Анализ за дозовото натоварване на населението от 
наблюдаваната 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” от газоаерозолните и течни 
радиоактивни изхвърляния в околната среда от експлоатацията на 5 и 6 блокове 
на АЕЦ Козлодуй, от процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 
енергоблокове и емисиите от експлоатацията на съоръжението за плазмено 
изгаряне (СПИ) по Проект 5b“ [223]. Оценките са съобразени и с 
разположението на ЗЗ на разстояние над 3 km от площадката на АЕЦ Козлодуй.  

Оценките са представени в табличен вид, като с цел опростяване, не са 
включени параметрите за БПС за които се приема, че нямат отношение към  
предполагаемите въздействия. Табличната оценка служи за идентифициране на 
степента на въздействие.  

Таблица 5.3.1-1 Въздействия върху местообитания 91E0, 3150, 3260, 
3270, 6250, 91Z0  

Параметри 
Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни 
видове 

Пряко 
унищожение на 
местообитанието 

При реализирането на 
инвестиционното предложение 
не се очаква пряко 
унищожаване на 
местообитания  

Няма 
вероятно 
въздействие  

Няма вероятно 
въздействие 

Граници (екотон) 
на 
местообитанието  

Няма вероятно въздействие 
върху гранични територии с 
местообитанието   

Няма 
вероятно 
въздействие  

Няма  вероятно 
въздействие.  

Фрагментация Няма вероятно въздействие  Няма  
вероятно 
въздействие 

Няма  вероятно 
въздействие 

Опасност от 
пожари 

Няма вероятно въздействие при 
строителството и експлоатация 
на обектите. Ефектът е 

Няма 
вероятно 
въздействие 

Няма вероятно 
въздействие 
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Параметри 
Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни 
видове 

дълготраен 
Опасност от 
инцидентни 
замърсявания при 
аварии 

Няма вероятно въздействие  Има много 
слабо 
вероятно 
въздействие. 

Има много 
слабо вероятно 
въздействие. 

Въз основа на прогнозираните въздействия върху предвидените за 
опазване в защитената зона природни местообитания въздействието на 
инвестиционното предложение се оценява като слабо по степен въздействие, 
което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване 
на най-добрите практики при изграждане, експлоатация и извеждане от 
експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”. 

Комплексният анализ на потенциалното въздействие на инвестиционното 
предложение дава възможност да се направи заключението, че реализирането на 
ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху растителността и 
местообитанията на ЗЗ “Река Огоста” с код BG0000614.  

5.3.1.1 Загуба на местообитания и индивиди 
Не се очаква унищожаване на части от популации на растителни видове 

Centaurea rumelica и Lemna gibba.  Не се очаква унищожаване на части от 
природните местообитания 91E0, 3150, 3260, 3270, 6250, 91Z0, които са 
разположени на разстояние над 3 km от площадката на АЕЦ Козлодуй. 

5.3.1.2 Фрагментация 
Не се очаква фрагментация, тъй като дейностите по ИЕ ще се извършват 

в закрити помещения на площадката на АЕЦ Козлодуй и няма да засегнат пряко 
територията на ЗЗ..  

5.3.1.3 Нарушаване на видовия състав 
Не се очакват промени на флористичния състав, тъй като при спазване на 

възприетите технологични норми на ИЕ и при аварии и инциденти по време на 
реализиране на инвестиционното предложение,  може да се очаква много слабо 
вероятно въздействие върху растителността. 

5.3.1.4 Химически промени 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторита 1-4, не се очакват химични промени на територията на ЗЗ. 

5.3.1.5 Хидроложки промени 
 При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очакват негативни хидроложки промени на територията на 
ЗЗ.  

5.3.1.6 Геоложки промени 
 Според ДОВОС цялостното въздействие върху геоложката среда на 

площадката се оценява като негативно, пряко, краткотрайно  за периода на 
демонтажните работи. Но поради отдалечеността на ЗЗ от площадката на АЕЦ 
Козлодуй и при спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 
реакторите 1-4, не се очакват негатини геоложки промени на територията на ЗЗ.  
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5.3.1.7 Други промени 
Не се очакват,тъй като изчисления в ДОВОС кумулативен ефект ot 

нормалната експлоатация на 5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, от емисии 
вследствие процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ 
“Козлодуй” и нормална експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне 
(СПИ, Проект 5b), води до пренебрежимо повишаване на максималните 
индивидуални и колективни ефективни дози с 0.5 до 1%. 

5.3.2 Върху животинските видове 
Територията на ЗЗ “Река Огоста” е отдалечена на няколко километра от 

ИП. Предвид течащия характер на водната екосистема, която е основна за ЗЗ, 
очакваните въздействия могат да бъдат основно косвени или такива възникващи 
при аварийни и форсмажорни ситуации.  Целевата фауна на зоната включва 29 
вида от които 13 вида риби, 4 вида земноводни, 3 вида влечуги (1 вид пряко 
свързан с водата), 3 вида бозайници (1 вид водолюбив) и 6 вида безгръбначни, 
от които два вида мекотели – хидробионти.  

5.3.2.1 Загуба на местообитания и индивиди 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очаква загуба на местообитания на територията на ЗЗ.. 

5.3.2.2 Фрагментация 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очаква фрагментация на територията на ЗЗ. . 

5.3.2.3 Нарушаване на видовия състав 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очаква нарушаване на видовия състав животинския свят по 
територията на ЗЗ. 

5.3.2.4 Химически промени 
Възможни са единствено при аварийни ситуации, но тяхното 

въздействие ще е от локален характер. Тези въздействия могат да бъдат 
предвидени и превантивно да бъде разработен план за действие при кризисни 
ситуации.  

5.3.2.5 Хидроложки промени 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ, не се 

очакват хидроложки промени на територията на ЗЗ. Термичните изхвърляния в 
р. Дунав ще са незначителни и намаляващи в сравнение с периода на 
експлоатация на блоковете. 

5.3.2.6 Геоложки промени 
Според ДОВОС цялостното въздействие върху геоложката среда на 

площадката се оценява като негативно, пряко, краткотрайно  за периода на 
демонтажните работи. Но поради отдалечеността на ЗЗ от площадката на АЕЦ 
Козлодуй и при спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 
реакторите 1-4, не се очакват негативни геоложки промени на територията на 
ЗЗ. 
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5.2.2.7 Други промени  
Могат да настъпят единствено при форсмажорни обстоятелства, които са 

непредвидими на този етап от разработването на ИП.  
Очакваните конкретни въздействия върху целевата фауна на ЗЗ “Река 

Огоста”, в следствие от реализиране на ИП, не подлежат на коментар, предвид 
тяхната пренебрежително малка вероятност и достатъчна отдалеченост.  
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5.4 Описание и анализ на въздействието на 
инвестиционното предложение върху Защитена зона „Река 
Скът” с код BG0000508 по Директивата за местообитанията  

5.4.1 Въздействие върху растителността и типовете природни 
местообитания  

Досега не са провеждани специализирани наблюдения върху 
радиоекологичния статус на растителността и местообитанията в ЗЗ “Река Скът” 
с код BG0000508, свързани с оценка на въздействие на АЕЦ “Козлодуй”.  
Резултатите от провеждания досега мониторинг на компонентите почва и 
растителност в район от 30km от АЕЦ “Козлодуй” дава основание да се направи 
заключението, че под влияние на централата досег не е променен съществено 
радиоекологичния статус на територията Защитена зона “Река Скът” с код 
BG0000508.  

Тази констатация се основава на резултатите от ежегодно провежданите 
проучвания на растителността в района на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и 
прилежащите към нея територии.  

Анализът на данните от Годишните доклади на отдел РМ “Резултати от 
радиационния контрол на околната среда на АЕЦ-Козлодуй” на изследвана 
тревна растителност (4 пъти годишно в постове от Козлодуй, Хърлец и Оряхово, 
2 пъти годишно на промишлената площадка и 1 път годишно в постовете от 
Лом, Плевен и Берковица) през периода 1993-1997г., показват, че техногенни 
нуклиди характерни за АЕЦ (137Cs, 60Co и 54Mn) се регистрират само на 
територията на централата.  

Съдържанието на 90Sr в растителността през 1998 г. е 0.302.52Bq/kg 
в.с.т.  Преди пуска на АЕЦ измерените средни стойности са били 4.4  0.3Bq/kg 
в.с.т. а през 1994 г. 0.171.64 Bq/kg в.с.т. Резултатите от радиационния контрол 
през 1998 г. на селскостопански продукти от пробовземането в четири сектора в 
3 km зона показват, че най-голяма бета-активност има слънчогледа (пити) в 
сектора източно от АЕЦ “Козлодуй” - 1022 Bq/kg в.с.т. и близка до нея - в 
северния сектор - 915 Bq/kg в.с.т.  За сравнение през 1994 г. стойности около 
1000Bq/kg в.с.т. са установени в слънчогледа в три посоки – N, E и W.  
Значително по-малки са стойностите в ечемика (слама) - 288 Bq/kg в.с.т., 
царевицата (кочани) - 176 Bq/kg с.т. или около тези стойности в различни 
години. Съдържание на 90Sr е много по-малко - за слънчоглед 3.36 Bq/kg с.т.; 
люцерна - 1.74 Bq/kg в.с.т.; пшеница (слама) - 1.07 Bq/kg в.с.т.; ечемик (слама) - 
0.83 Bq/kg в.с.т.. 

В годишния доклад “Резултати от радиоекологичния мониторинг на 
околната среда на АЕЦ “Кoзлодуй”-2007 “(ІІІ, 2008) са представени резултати 
от проведени изследвания на тревна растителност 4 пъти годишно в постове 
Козлодуй, Хърлец и Оряхово (гама-спектрометрия и 90Sr), 2 пъти годишно на 
площадките на АЕЦ „Козлодуй” (гама-спектрометрия) и на постовете в Лом, 
Плевен и Берковица (гама-спектрометрия и 90Sr) 1 път годишно. Пробосбора е 
извършван в непосредствена близост до постовете, на същите места, от които са 
вземани почвените проби.  Получените рeзултати за съдържанието на 90Sr в 
тревната растителност са в границите 0.18-2.75 Bq/kg в.с.т., със средна стойност 
1.43Bq/kg в.с.т. Резултатите са съпоставими с измерените от предишни години.   
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Дългогодишните изследвания (1994-2007) на 90Sr на растителностт в 
100km зона за наблюдение показват вариране 0.18-4.75 Bq/kg в.с.т. Преди 
пускането на АЕЦ ”Козлодуй” измерените средни активности са били 4.4 +/- 0.3 
Bq/kg в.с.т. Активността на 137Cs в растителността за 2007 г. е била в границите 
0.80-5.35 Bq/kg в.с.т. Всички проби включително и тези от промишлената 
площадка са показали 54Mn, 60Co и 134Cs по-ниски от съответните МДА.  

Получените резултати за съдържанието на 90Sr в растителността през 
2009 г. са в граници < 0.32 -г- 5.18 Bq/kg в.с.т, със средна стойност 1.31 Bq/kg 
в.с.т. Резултатите са съпоставими с измерените от предишни години. Въз основа 
на резултатите от проведения мониторинг на растителността е направено 
заключението, че  радиоактивността в изследваните проби е в нормални 
граници за тези растителни видове. Не е установено влияние от АЕЦ Козлодуй 
върху растителността извън площадката. Такава констатации са направени и на 
базата на резултатите от проведения мониторинг през 2010 и 2011 г. 

Цялостният анализ на резултатите от проведените проучвания за 
въздействието върху естествената  растителност и селскостопанските култури 
показват, че  радиоактивността в изследваните проби е в нормални граници за 
изследваните растителни видове и не е установено влияние на АЕЦ ”Козлодуй”  
върху растителността извън площадката. 

При оценка степента на въздействие върху ЗЗ са взети предвид 
направените констатации в ДОВОС, че при спазване на технологията и 
контролиране на процесите на дезактивация и демонтаж, извеждането от 
експлоатация може да се извърши безопасно за околната среда и за населението, 
като се очаква радиоактивните газ аерозолни емисии да са в границите на 
допустимото и замърсяването на въздуха в района на АЕЦ “Козлодуй” да бъде 
по-ниско от това, в периода на нормална експлоатация. 

Емисиите на нерадиоактивни вещества във въздуха по време на 
процесите по извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй” ще са под нормативно разрешените нива.  

Анализът на ИП и възможностите за замърсяване на атмосферата в 30-
километровата зона около АЕЦ “Козлодуй” показва, че не се очакват 
съществени промени върху стойностите на метеорологичните елементи и 
състоянието на атмосферата.  

По отношение на водите се очакват и положителни въздействия, 
свързани с извеждането от експлоатация, свързани с елиминирането на 
топлинното замърсяване на р. Дунав, дължащо се на охлаждащи води по време 
на експлоатацията. Термичните изхвърляния ще са незначителни, тъй като след 
спирането на реакторите няма да има топлинни емисии от тези блокове в река 
Дунав. След приключване на извеждането от експлоатация, ще се наблюдава 
подобряване на чистотата на повърхностните и подземните води в засегнатия район. 
Въздействието върху околната среда за България се оценява като незначително 
и не се очаква трансгранично въздействие за румънската територия.  

При ефективно изпълнение на предвидените дейности по дезактивация 
не се очаква въздействие върху почвите от площадката на АЕЦ “Козлодуй”, 
както и прилежащите земи. След провеждане на дезактивацията възможните 
източници на замърсяване на почвите са различни отпадъци, утайки и води, 
които се ползват за технологични нужди. 
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Анализът на предполагаемите източници на въздействия върху почвите, 
свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1-4 и периодът след 
приключване на извеждането от експлоатация показва, че планираните 
дейности не представляват източник на замърсяване на почвите извън 
площадката. След приключване на извеждането от експлоатация се очаква 
редуциране на радиологичните и нерадиологични емисии в околната среда 
(въздух и води). 

По време на извеждане на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” от 
експлоатация се очаква да се генерират течни и твърди радиоактивни отпадъци, 
като лимитите за изхвърлянията на течни отпадъци се приемат значително по-
ниски от лимитите по време на нормална експлоатация на блокове 1 до 4 на 
АЕЦ ”Козлодуй”. 

Оценката за степента на въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитената зона е формирана по показателите: пряко унищожаване на 
части от местообитанията; въздействие върху граничните зони на 
местообитанията; фрагментация (разпокъсване на местообитания); замърсяване 
с вредни вещества при извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
“Козлодуй” и при аварии и инциденти по време на реализиране на 
инвестиционното предложение. При формиране на оценките по отделните 
показатели е взет предвид направения в ДОВОС „Анализ за дозовото 
натоварване на населението от наблюдаваната 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” от 
газоаерозолните и течни радиоактивни изхвърляния в околната среда от 
нормална експлоатация на 5 и 6 блокове на АЕЦ Козлодуй, процеса на 
извеждане от експлоатация на 1-4 енергоблок и емисиите от експлоатацията на 
съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ) по Проект 5b“ [223]. Оценките са 
съобразени и с разположението на ЗЗ на разстояние над 10 km от площадката на 
АЕЦ Козлодуй.  

Оценките са представени в табличен вид, като с цел опростяване, не са 
включени параметрите за БПС, за които се приема, че нямат отношение към  
предполагаемите въздействия.  Табличната оценка служи за идентифициране на 
степента на въздействие.  

Таблица 5.4.1-1 Въздействия върху местообитания 91E0, 1530, 3260, 
3270, 6250, 91F0  

Параметри 
Въздействия 

Обща площ Видов състав Инвазивни 
видове 

Пряко 
унищожение на 
местообитанието 

При реализирането на 
инвестиционното 
предложение не се очаква 
пряко унищожаване на 
местообитания  

Няма вероятно 
въздействие  

Няма вероятно 
въздействие 

Граници (екотон) 
на 
местообитанието  

Няма вероятно 
въздействие върху 
гранични територии с 
местообитанието   

Няма вероятно 
въздействие  

Няма  вероятно 
въздействие.  

Фрагментация Няма вероятно 
въздействие  

Няма  вероятно 
въздействие 

Няма  вероятно 
въздействие 

Опасност от Няма вероятно Няма вероятно Няма вероятно 
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пожари въздействие при 
строителството и 
експлоатация на обектите. 
Ефектът е дълготраен 

въздействие въздействие 

Опасност от 
инцидентни 
замърсявания при 
аварии 

Няма вероятно 
въздействие  

Има много 
слабо вероятно 
въздействие. 

Има много слабо 
вероятно 
въздействие. 

Въз основа на прогнозираните въздействия върху предвидените за 
опазване в защитената зона природни местообитания въздействието на 
инвестиционното предложение се оценява като слабо, което може да бъде 
избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване на най-добрите 
практики при строеж, експлоатация и извеждане от експлоатация на блокове 1-4 
на АЕЦ “Козлодуй”. 

Комплексният анализ на потенциалното въздействие на инвестиционното 
предложение дава възможност да се направи заключението, че реализирането на 
ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху растителността и 
местообитанията на ЗЗ “Река Скът” с код BG0000508.  

5.4.1.1 Загуба на местообитания и индивиди 
Не се очаква унищожаване на части от популации на растителни видове 

Stachys arenariaeformis и Wolffia arrhiza.  Не се очаква унищожаване на части от 
природните местообитания 91E0, 1530, 3260, 3270, 6250, 91F0, които са 
разположени на разстояние над 10 км от площадката на АЕЦ. 

5.4.1.2 Фрагментация 
Не се очаква фрагментация, тъй като дейностите по ИЕ ще се извършват 

в закрити помещения на площадката на АЕЦ и няма да засегнат пряко 
територията на ЗЗ.  

5.4.1.3 Нарушаване на видовия състав 
 Не се очакват промени на флористичния състав, тъй като при спазване 

на възприетите технологични норми на ИЕ и при аварии и инциденти по време 
на реализиране на инвестиционното предложение,  може да се очаква много 
слабо вероятно въздействие върху растителността. 

5.4.1.4 Химически промени 
 При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторита 1-4, не се очакват химични промени на територията на ЗЗ. 

5.4.1.5 Хидроложки промени 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очакват негативни хидроложки промени на територията на 
ЗЗ.  

5.4.1.6 Геоложки промени 
Според ДОВОС цялостното въздействие върху геоложката среда на 

площадката се оценява като негативно, пряко, краткотрайно  за периода на 
демонтажните работи. Но поради отдалечеността на ЗЗ от площадката на АЕЦ и 
при спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на реакторите 1-4, 
не се очакват негатини геоложки промени на територията на ЗЗ 
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5.4.1.7 Други промени 
Не се очакват, тъй като изчисления в ДОВОС кумулативен ефект към 

нормалната експлоатация на 5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, от емисии 
вследствие процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ 
“Козлодуй” и нормална експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне 
(СПИ, Проект 5b), води до пренебрежимо повишаване на максималните 
индивидуални и колективни ефективни дози с 0.5 до 1%. 

5.4.2 Върху животинските и растителни видове  
Тази защитена зона е най отдалечена от ИП и считаме, че риска за 

въздействие върху целевата фауна е най–малък. Целевата фауна включва 4 вида 
риби, 2 вида земноводни, 3 вида влечуги, три вида бозайници и 3 вида 
безгръбначни. От тези видове пряка връзка с водата нямат 5 вида (2 вида 
твърдокрили, 2 вида дребни бозайници и един вид змия). Евентуалните 
отрицателни въздействия, които могат да възникнат са единствено при 
аварийни ситуации, но тези въздействия са пренебрежимо малко вероятни и не 
подлежат на оценка на този етап.  

5.4.2 Върху животинските видове  
Тази защитена зона е най отдалечена от ИП и считаме, че риска за 

въздействие върху целевата фауна е най–малък. Целевата фауна включва 4 вида 
риби, 2 вида земноводни, 3 вида влечуги, три вида бозайници и 3 вида 
безгръбначни. От тези видове пряка връзка с водата нямат 5 вида (2 вида 
твърдокрили, 2 вида дребни бозайници и един вид змия). Евентуалните 
отрицателни въздействия, които могат да възникнат са единствено при 
аварийни ситуации, свързани със радиоактивно замърсяване като следствие от 
форсмажори ситуации. Тези въздействия са пренебрежимо малко вероятни и не 
подлежат на оценка на този етап. 

5.4.2.1 Загуба на местообитания и индивиди  
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очаква загуба на територията на ЗЗ.. 

5.4.2.2 Фрагментация 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очаква фрагментация на територията на ЗЗ. 

5.4.2.3 Нарушаване на видовия състав  
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очакват нарушаване на видовия състав на територията на 
ЗЗ.. 

5.4.2.4 Химически промени  
Не се очакват при спазването на предохранителните мерки, взети 

предвид при евентуалното реализиране на ИП 

5.4.2.5 Хидроложки промени  
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очакват негативни хидроложки промени на територията на 
ЗЗ.  
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5.4.2.6 Геоложки промени  
Според ДОВОС цялостното въздействие върху геоложката среда на 

площадката се оценява като негативно, пряко, краткотрайно  за периода на 
демонтажните работи. Но поради отдалечеността на ЗЗ от площадката на АЕЦ и 
при спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на реакторите 1-4, 
не се очакват негатини геоложки промени на територията на ЗЗ. 

5.4.2.7 Други промени  
Не се очакват, предвид разположението и отдалечеността на ЗЗ от ИП. 

Рискът за отрицателни въздействия върху целевата фауна в ЗЗ “Река Скът” се 
оценява като незначителен, предвид линейния характер и голямата 
отдалеченост на ИП.  
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5.5 Описание и анализ на въздействието на 
инвестиционното предложение върху Защитена зона „Козлодуй” 
с код BG0000527 по Директивата за местообитанията  

5.5.1 Въздействие върху растителността и типовете природни 
местообитания  

Досега не са провеждани специализирани наблюдения върху 
радиоекологичния статус на растителността и местообитанията в ЗЗ “Козлодуй” 
с код BG0000527, свързани с оценка на въздействие на АЕЦ “Козлодуй”. 
Резултатите от провеждания досега мониторинг на компонентите почва и 
растителност в район от 30km от АЕЦ „Козлодуй” дава основание да се направи 
заключението, че под влияние на централата досег не е променен съществено 
радиоекологичния статус на територията Защитена зона “Козлодуй” с код 
BG0000527.  

Тази констатация се основава на резултатите от ежегодно провежданите 
проучвания на растителността в района на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и 
прилежащите към нея територии.  

Анализът на данните от Годишните доклади на отдел РМ “Резултати от 
радиационния контрол на околната среда на АЕЦ-Козлодуй” на изследвана 
тревна растителност (4 пъти годишно в постове от Козлодуй, Хърлец и Оряхово, 
2 пъти годишно на промишлената площадка и 1 път годишно в постовете от 
Лом, Плевен и Берковица) през периода 1993-1997г., показват, че техногенни 
нуклиди характерни за АЕЦ (137Cs, 60Co и 54Mn) се регистрират само на 
територията на централата.  

Съдържанието на 90Sr в растителността през 1998 г. е 0.302.52Bq/kg 
в.с.т.  Преди пуска на АЕЦ измерените средни стойности са били 4.4  
0.3Bq/kg в.с.т. а през 1994 г. 0.171.64 Bq/kg в.с.т. Резултатите от радиационния 
контрол през 1998 г. на селскостопански продукти от пробовземането в четири 
сектора в 3-km зона показват, че най-голяма бета-активност има слънчогледа 
(пити) в сектора източно от АЕЦ “Козлодуй” - 1022 Bq/kg с.т. и близка до нея - 
в северния сектор - 915 Bq/kg с.т.  За сравнение през 1994 г. стойности около 
1000Bq/kg в.с.т. са установени в слънчогледа в три посоки – N, E и W.  
Значително по-малки са стойностите в ечемика (слама) - 288 Bq/kg в.с.т., 
царевицата (кочани) - 176 Bq/kg с.т. или около тези стойности в различни 
години. Съдържание на 90Sr- е много по-малко - за слънчоглед 3.36 Bq/kg с.т.; 
люцерна - 1.74 Bq/kg в.с.т.; пшеница (слама) - 1.07 Bq/kg в.с.т.; ечемик (слама) - 
0.83 Bq/kg в.с.т.. 

В годишния доклад “Резултати от радиоекологичния мониторинг на 
околната среда на АЕЦ “Кoзлодуй”-2007 “(ІІІ, 2008) са представени резултати 
от проведени изследвания на тревна растителност 4 пъти годишно в постове 
Козлодуй, Хърлец и Оряхово (гама-спектрометрия и 90Sr), 2 пъти годишно на 
площадките на АЕЦ „Козлодуй” (гама-спектрометрия) и на постовете в Лом, 
Плевен и Берковица (гама-спектрометрия и 90Sr) 1 път годишно. Пробосбора е 
извършван в непосредствена близост до постовете, на същите места, от които са 
вземани почвените проби.  Получените рeзултати за съдържанието на 90Sr в 
тревната растителност са в границите 0.18-2.75 Bq/kg в.с.т., със средна стойност 
1.43Bq/kg в.с.т. Резултатите са съпоставими с измерените от предишни години.   
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Дългогодишните изследвания (1994-2007) на 90Sr на растителностт в 
100km зона за наблюдение показват вариране 0.18-4.75 Bq/kg в.с.т. Преди 
пускането на АЕЦ ”Козлодуй” измерените средни активности са били 4.4 +/- 0.3 
Bq/kg a.d.w. Активността на 137Cs в растителността за 2007 г. е била в границите 
0.80-5.35 Bq/kg в.с.т. Всички проби включително и тези от промишлената 
площадка са показали 54Mn, 60Co и 134Cs по-ниски от съответните МДА.  

Получените резултати за съдържанието на 90Sr в растителността през 
2009 г. са в граници < 0.32 -г- 5.18 Bq/kg в.с.т, със средна стойност 1.31 Bq/kg 
в.с.т. Резултатите са съпоставими с измерените от предишни години. Въз основа 
на резултатите от проведения мониторинг на растителността е направено 
заключението, че  радиоактивността в изследваните проби е в нормални 
граници за тези растителни видове. Не е установено влияние от АЕЦ Козлодуй 
върху растителността извън площадката. Такава констатации са направени и на 
базата на резултатите от проведения мониторинг през 2010 и 2011 г. 

Цялостният анализ на резултатите от проведените проучвания за 
въздействието върху естествената  растителност и селскостопанските култури 
показват, че  радиоактивността в изследваните проби е в нормални граници за 
изследваните растителни видове и не е установено влияние на АЕЦ”Козлодуй”  
върху растителността извън площадката . 

При оценка степента на въздействие върху ЗЗ са взети предвид 
направените констатации в ДОВОС, че при спазване на технологията и 
контролиране на процесите на дезактивация и демонтаж, извеждането от 
експлоатация може да се извърши безопасно за околната среда и за населението, 
като се очаква радиоактивните газ аерозолни емисии да са в границите на 
допустимото и замърсяването на въздуха в района на АЕЦ “Козлодуй” да бъде 
по-ниско от това, в периода на нормална експлоатация. 

Емисиите на нерадиоактивни вещества във въздуха по време на 
процесите по извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй” ще са под нормативно разрешените нива.  

Анализът на ИП и възможностите за замърсяване на атмосферата в 30-
километровата зона около АЕЦ “Козлодуй” показва, че не се очакват 
съществени промени върху стойностите на метеорологичните елементи и 
състоянието на атмосферата. 

По отношение на водите се очакват и положителни въздействия, 
свързани с извеждането от експлоатация, свързани с елиминирането на 
топлинното замърсяване на р. Дунав, дължащо се на охлаждащи води по време 
на експлоатацията. Термичните изхвърляния ще са незначителни, тъй като след 
спирането на реакторите няма да има топлинни емисии от тези блокове в река 
Дунав. След приключване на извеждането от експлоатация, ще се наблюдава 
подобряване на чистотата на повърхностните и подземните води в засегнатия район. 
Въздействието върху околната среда за България се оценява като незначително 
и не се очаква трансгранично въздействие за румънската територия.  

При ефективно изпълнение на предвидените дейности по дезактивация 
не се очаква въздействие върху почвите от площадката на АЕЦ “Козлодуй”, 
както и прилежащите земи. След провеждане на дезактивацията възможните 
източници на замърсяване на почвите са различни отпадъци, утайки и води, 
които се ползват за технологични нужди. 
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Анализът на предполагаемите източници на въздействия върху почвите, 
свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1-4 и периодът след 
приключване на извеждането от експлоатация показва, че планираните 
дейности не представляват източник на замърсяване на почвите извън 
площадката. След приключване на извеждането от експлоатация се очаква 
редуциране на радиологичните и нерадиологични емисии в околната среда 
(въздух и води). 

По време на извеждане на АЕЦ “Козлодуй” от експлоатация се очаква да 
се генерират течни и твърди радиоактивни отпадъци, като лимитите за 
изхвърлянията на течни отпадъци се приемат значително по-ниски от лимитите 
по време на нормална експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ ”Козлодуй”. 

Оценката за степента на въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитената зона е формирана по показателите: пряко унищожаване на 
части от местообитанията; въздействие върху граничните зони на 
местообитанията; фрагментация (разпокъсване на местообитания); замърсяване 
с вредни вещества при закриване на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и при 
аварии и инциденти по време на реализиране на инвестиционното предложение.  

При формиране на оценките по отделните показатели е взет предвид 
направения в ДОВОС „Анализ за дозовото натоварване на населението от 
наблюдаваната 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” от газоаерозолните и течни 
радиоактивни изхвърляния в околната среда от нормалната експлоатация на 5 и 
6 блокове на АЕЦ Козлодуй, процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 
енергоблок и емисиите от експлоатацията на съоръжението за плазмено 
изгаряне (СПИ) по Проект 5b“ [223]. Оценките са съобразени и с 
разположението на ЗЗ на разстояние 11.9 km от площадката на АЕЦ Козлодуй.  

Оценките са представени в табличен вид, като с цел опростяване, не са 
включени параметрите за БПС за които се приема, че нямат отношение към  
предполагаемите въздействия. Табличната оценка служи за идентифициране на 
степента на въздействие.  

Таблица 5.5.1-1 Въздействия върху местообитания 6250 *Панонски 
льосови степни тревни съобщества  

Параметри 
Въздействия 

Обща площ Видов 
състав Инвазивни видове 

Пряко 
унищожение на 
местообитанието 

При реализирането на 
инвестиционното 
предложение не се очаква 
пряко унищожаване на 
местообитания  

Няма 
вероятно 
въздействие  

Няма вероятно 
въздействие 

Граници (екотон) 
на 
местообитанието  

Няма вероятно въздействие 
върху гранични територии с 
местообитанието   

Няма 
вероятно 
въздействие  

Няма  вероятно 
въздействие.  

Фрагментация Няма вероятно въздействие  Няма  
вероятно 
въздействие 

Няма  вероятно 
въздействие 

Опасност от 
пожари 

Няма вероятно въздействие 
при строителството и 
експлоатация на обектите. 

Няма 
вероятно 
въздействие 

Няма вероятно 
въздействие 
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Параметри 
Въздействия 

Обща площ Видов 
състав Инвазивни видове 

Ефектът е дълготраен 
Опасност от 
инцидентни 
замърсявания 
при аварии 

Няма вероятно въздействие  Има много 
слабо 
вероятно 
въздействие. 

Има много слабо 
вероятно въздействие. 

Въз основа на прогнозираните въздействия върху предвидените за 
опазване в защитената зона природни местообитания въздействието на 
инвестиционното предложение се оценява като слабо по степен въздействие, 
което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване 
на най-добрите практики при изграждане, експлоатация и извеждане от 
експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”. 

Комплексният анализ на потенциалното въздействие на инвестиционното 
предложение дава възможност да се направи заключението, че реализирането на 
ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху растителността и 
местообитанията на ЗЗ “Козлодуй” с код BG0000527.  

5.5.1.1 Загуба на местообитания и индивиди 
Не се очаква унищожаване на части от популации на растителни видове 

Centaurea rumelica и Stachys arenariaeformis. Не се очаква унищожаване на 
части от природно местообитание 6250, което е разположено на разстояние 
около 11.9 km от площадката на АЕЦ Козлодуй. 

5.5.1.2 Фрагментация 
Не се очаква фрагментация, тъй като дейностите по ИЕ ще се извършват 

в закрити помещения на площадката на АЕЦ Козлодуй и няма да засегнат пряко 
територията на ЗЗ.  

5.51.3 Нарушаване на видовия състав 
 Не се очакват промени на флористичния състав, тъй като при спазване 

на възприетите технологични норми на ИЕ и при аварии и инциденти по време 
на реализиране на инвестиционното предложение,  може да се очаква много 
слабо вероятно въздействие върху растителността. 

5.5.1.4 Химически промени 
 При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторита 1-4, не се очакват химични промени на територията на ЗЗ. 

5.5.1.5 Хидроложки промени 
 При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очакват негативни хидроложки промени на територията на 
ЗЗ.  

5.5.1.6 Геоложки промени 
 Според ДОВОС цялостното въздействие върху геоложката среда на 

площадката се оценява като негативно, пряко, краткотрайно  за периода на 
демонтажните работи. Но поради отдалечеността на ЗЗ от площадката на АЕЦ 
Козлодуй и при спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 
реакторите 1-4, не се очакват негативни геоложки промени на територията на ЗЗ 
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5.5.1.7 Други промени 
Не се очакват,тъй като изчисления в ДОВОС кумулативен ефект от 

нормалната експлоатация на 5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, от емисии 
вследствие процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй” и нормална експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне 
(СПИ, Проект 5b), води до пренебрежимо повишаване на максималните 
индивидуални и колективни ефективни дози с 0.5 до 1%. 

5.5.2 Върху животинските видове  
Животиските видове предмет и цел на опазване в конкретната зона са два 

вида гръбначни – пъстрия смок и черногръдия хомяк. Не се очаква промяна в 
структурата на техните популации..  

5.5.2.1 Загуба на местообитания и индивиди 
Не се очаква унищожаване на части от популации на животинските 

видове, предмет на опазване, както и на техни местообитания. Защитената зона 
е на разстояние около 11.9 km от площадката на АЕЦ Козлодуй. 

5.5.2.2 Фрагментация 
Не се очаква фрагментация, тъй като дейностите по ИЕ ще се извършват 

на площадката на АЕЦ и няма да засегнат пряко територията на ЗЗ.  

5.5.2.3 Нарушаване на видовия състав 
Не се очакват промени на фаунистичния състав, тъй като при спазване на 

възприетите технологични норми и процедури на ИЕ и при аварии и инциденти 
по време на реализиране на инвестиционното предложение, може да се очаква 
много слабо вероятно въздействие върху фауната.  

5.5.2.4 Химически промени 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторита 1-4, не се очакват химични промени на територията на ЗЗ.  

5.5.2.5 .Хидроложки промени 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очакват негативни хидроложки промени на територията на 
ЗЗ.  

5.5.2.6. Геоложки промени 
Според ДОВОС цялостното въздействие върху геоложката среда на 

площадката се оценява като негативно, пряко, краткотрайно  за периода на 
демонтажните работи. Но поради отдалечеността на ЗЗ от площадката на АЕЦ 
„Козлодуй” и при спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 
реакторите 1-4, не се очакват негативни геоложки промени на територията на 
ЗЗ.  

5.5.2.7. Други промени  
Не се очакват,тъй като изчисления в ДОВОС кумулативен ефект към 

нормалната експлоатация на 5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй” от емисии 
вследствие процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй” и нормална експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне 
(СПИ, Проект 5b), води до пренебрежимо повишаване на максималните 
индивидуални и колективни ефективни дози с 0.5 до 1%. 
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5.6 Описание и анализ на въздействието на 
инвестиционното предложение върху Защитена зона „Цибър” с 
код BG0000199 по Директивата за местообитанията  

5.6.1 Въздействие върху растителността и типовете природни 
местообитания  

Досега не са провеждани специализирани наблюдения върху 
радиоекологичния статус на растителността и местообитанията в ЗЗ “Цибър” с 
код BG0000199, свързани с оценка на въздействие на АЕЦ “Козлодуй”. 
Резултатите от провеждания досега мониторинг на компонентите почва и 
растителност в район от 30km от АЕЦ Козлодуй дава основание да се направи 
заключението, че под влияние на централата досег не е променен съществено 
радиоекологичния статус на територията Защитена зона “Цибър” с код 
BG0000199.  

Тази констатация се основава на резултатите от ежегодно провежданите 
проучвания на растителността в района на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и 
прилежащите към нея територии.  

Анализът на данните от Годишните доклади на отдел РМ “Резултати от 
радиационния контрол на околната среда на АЕЦ Козлодуй” на изследвана 
тревна растителност (4 пъти годишно в постове от Козлодуй, Хърлец и Оряхово, 
2 пъти годишно на промишлената площадка и 1 път годишно в постовете от 
Лом, Плевен и Берковица) през периода 1993-1997г., показват, че техногенни 
нуклиди характерни за АЕЦ Козлодуй (137Cs, 60Co и 54Mn) се регистрират само 
на територията на централата.  

Съдържанието на 90Sr в растителността през 1998 г. е 0.302.52Bq/kg 
в.с.т.  Преди пуска на АЕЦ Козлодуй измерените средни стойности са били 4.4 
 0.3Bq/kg в.с.т., а през 1994г. 0.171.64 Bq/kg в.с.т. Резултатите от 
радиационния контрол през 1998 г. на селскостопански продукти от 
пробовземането в четири сектора в 3-km зона показват, че най-голяма бета-
активност има слънчогледа (пити) в сектора източно от АЕЦ “Козлодуй” - 1022 
Bq/kg с.т. и близка до нея - в северния сектор - 915 Bq/kg с.т.  За сравнение през 
1994 г. стойности около 1000Bq/kg в.с.т. са установени в слънчогледа в три 
посоки – N, E и W.  Значително по-малки са стойностите в ечемика (слама) - 288 
Bq/kg в.с.т., царевицата (кочани) - 176 Bq/kg с.т. или около тези стойности в 
различни години. Съдържание на 90Sr- е много по-малко - за слънчоглед 3.36 
Bq/kg с.т.; люцерна - 1.74 Bq/kg в.с.т.; пшеница (слама) - 1.07 Bq/kg в.с.т.; 
ечемик (слама) - 0.83 Bq/kg в.с.т.. 

В годишния доклад “Резултати от радиоекологичния мониторинг на 
околната среда на АЕЦ “Кoзлодуй”-2007 “(ІІІ, 2008) са представени резултати 
от проведени изследвания на тревна растителност 4 пъти годишно в постове 
Козлодуй, Хърлец и Оряхово (гама-спектрометрия и 90Sr), 2 пъти годишно на 
площадките на АЕЦ „Козлодуй” (гама-спектрометрия) и на постовете в Лом, 
Плевен и Берковица (гама-спектрометрия и 90Sr) 1 път годишно. Пробосбора е 
извършван в непосредствена близост до постовете, на същите места, от които са 
вземани почвените проби.  Получените рeзултати за съдържанието на 90Sr в 
тревната растителност са в границите 0.18-2.75 Bq/kg в.с.т., със средна стойност 
1.43Bq/kg в.с.т. Резултатите са съпоставими с измерените от предишни години.   
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Дългогодишните изследвания (1994-2007) на 90Sr на растителностт в 
100km зона за наблюдение показват вариране 0.18-4.75 Bq/kg в.с.т. Преди 
пускането на АЕЦ ”Козлодуй” измерените средни активности са били 4.4 +/- 0.3 
Bq/kg в.с.т. Активността на 137Cs в растителността за 2007 г. е била в границите 
0.80-5.35 Bq/kg в.с.т. Всички проби включително и тези от промишлената 
площадка са показали 54Mn, 60Co и 134Cs по-ниски от съответните МДА.  

Получените резултати за съдържанието на 90Sr в растителността през 
2009 г. са в граници < 0.32 -г- 5.18 Bq/kg в.с.т, със средна стойност 1.31 Bq/kg 
в.с.т. Резултатите са съпоставими с измерените от предишни години. Въз основа 
на резултатите от проведения мониторинг на растителността е направено 
заключението, че  радиоактивността в изследваните проби е в нормални 
граници за тези растителни видове. Не е установено влияние от АЕЦ Козлодуй 
върху растителността извън площадката. Такава констатации са направени и на 
базата на резултатите от проведения мониторинг през 2010 и 2011 г. 

Цялостният анализ на резултатите от проведените проучвания за 
въздействието върху естествената растителност и селскостопанските култури 
показват, че радиоактивността в изследваните проби е в нормални граници за 
изследваните растителни видове и не е установено влияние на АЕЦ”Козлодуй”  
върху растителността извън площадката . 

При оценка степента на въздействие върху ЗЗ са взети предвид 
направените констатации в ДОВОС, че при спазване на технологията и 
контролиране на процесите на дезактивация и демонтаж, извеждането от 
експлоатация може да се извърши безопасно за околната среда и за населението, 
като се очаква радиоактивните газ аерозолни емисии да са в границите на 
допустимото и замърсяването на въздуха в района на АЕЦ “Козлодуй” да бъде 
по-ниско от това, в периода на нормална експлоатация. 

Емисиите на нерадиоактивни вещества във въздуха по време на 
процесите по извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ 
“Козлодуй” ще са под нормативно разрешените нива.  

Анализът на ИП и възможностите за замърсяване на атмосферата в 30-
километровата зона около АЕЦ “Козлодуй” показва, че не се очакват 
съществени промени върху стойностите на метеорологичните елементи и 
състоянието на атмосферата.  

По отношение на водите се очакват и положителни въздействия, 
свързани с извеждането от експлоатация, свързани с елиминирането на 
топлинното замърсяване на р. Дунав, дължащо се на охлаждащи води по време 
на експлоатацията. Термичните изхвърляния ще са незначителни, тъй като след 
спирането на реакторите няма да има топлинни емисии от тези блокове в река 
Дунав. След приключване на извеждането от експлоатация, ще се наблюдава 
подобряване на чистотата на повърхностните и подземните води в засегнатия район. 
Въздействието върху околната среда за България се оценява като незначително 
и не се очаква трансгранично въздействие за румънската територия.  

При ефективно изпълнение на предвидените дейности по дезактивация 
не се очаква въздействие върху почвите от площадката на АЕЦ “Козлодуй”, 
както и прилежащите земи. След провеждане на дезактивацията възможните 
източници на замърсяване на почвите са различни отпадъци, утайки и води, 
които се ползват за технологични нужди. 
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Анализът на предполагаемите източници на въздействия върху почвите, 
свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1-4 и периодът след 
приключване на извеждането от експлоатация показва, че планираните 
дейности не представляват източник на замърсяване на почвите извън 
площадката. След приключване на извеждането от експлоатация се очаква 
редуциране на радиологичните и нерадиологични емисии в околната среда 
(въздух и води). 

По време на извеждане на АЕЦ “Козлодуй” от експлоатация се очаква да 
се генерират течни и твърди радиоактивни отпадъци, като лимитите за 
изхвърлянията на течни отпадъци се приемат значително по-ниски от лимитите 
по време на нормална експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ ”Козлодуй”. 

Оценката за степента на въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитената зона е формирана по показателите: пряко унищожаване на 
части от местообитанията; въздействие върху граничните зони на 
местообитанията; фрагментация (разпокъсване на местообитания); замърсяване 
с вредни вещества при закриване на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и при 
аварии и инциденти по време на реализиране на инвестиционното предложение.  

При формиране на оценките по отделните показатели е взет предвид 
направения в ДОВОС „Анализ за дозовото натоварване на населението от 
наблюдаваната 30km зона на АЕЦ “Козлодуй” от газоаерозолните и течни 
радиоактивни изхвърляния в околната среда от нормалната експлоатация на 5 и 
6 блокове на АЕЦ Козлодуй, процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 
енергоблокове и емисиите от експлоатацията на съоръжението за плазмено 
изгаряне (СПИ) по Проект 5b“ [223]. Оценките са съобразени и с 
разположението на ЗЗ на разстояние над 19 km от площадката на АЕЦ 
Козлодуй.  

Оценките са представени в табличен вид, като с цел опростяване, не са 
включени параметрите за БПС за които се приема, че нямат отношение към  
предполагаемите въздействия. Табличната оценка служи за идентифициране на 
степента на въздействие.  

Таблица 5.6.1-1 Въздействия върху местообитания 91Е0, 1530, 2340, 
3130, 3150, 3270, 6250 

Параметри 
Въздействия 

Обща площ Видов 
състав Инвазивни видове 

Пряко 
унищожение на 
местообитанието 

При реализирането на 
инвестиционното 
предложение не се очаква 
пряко унищожаване на 
местообитания  

Няма 
вероятно 
въздействие  

Няма вероятно 
въздействие 

Граници (екотон) 
на 
местообитанието  

Няма вероятно въздействие 
върху гранични територии с 
местообитанието   

Няма 
вероятно 
въздействие  

Няма  вероятно 
въздействие.  

Фрагментация Няма вероятно въздействие  Няма  
вероятно 
въздействие 

Няма  вероятно 
въздействие 

Опасност от 
пожари 

Няма вероятно въздействие 
при строителството и 

Няма 
вероятно 

Няма вероятно 
въздействие 
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Параметри 
Въздействия 

Обща площ Видов 
състав Инвазивни видове 

експлоатация на обектите. 
Ефектът е дълготраен 

въздействие 

Опасност от 
инцидентни 
замърсявания 
при аварии 

Няма вероятно въздействие  Има много 
слабо 
вероятно 
въздействие. 

Има много слабо 
вероятно въздействие. 

Въз основа на прогнозираните въздействия върху предвидените за 
опазване в защитената зона природни местообитания въздействието на 
инвестиционното предложение се оценява като слабо по степен въздействие, 
което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен спазване 
на най-добрите практики при изграждане, експлоатация и извеждане от 
експлоатация на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”. 

Комплексният анализ на потенциалното въздействие на инвестиционното 
предложение дава възможност да се направи заключението, че реализирането на 
ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху растителността и 
местообитанията на ЗЗ “Цибър” с код BG0000199.  

5.6.1.1 Загуба на местообитания и индивиди 
Не се очаква унищожаване на части от популации на растителни видове 

Centaurea rumelica и Stachys arenariaeformis. Не се очаква унищожаване на 
части от природни местообитания. 1530, 2340, 3130, 3150, 3270, 6250 и 91ЕО, 
които са разположени на разстояние над 19km от площадката на АЕЦ Козлодуй. 

5.6.1.2 Фрагментация 
Не се очаква фрагментация, тъй като дейностите по ИЕ ще се извършват 

в закрити помещения на площадката на АЕЦ Козлодуй и няма да засегнат пряко 
територията на ЗЗ.  

5.6.1.3 Нарушаване на видовия състав 
 Не се очакват промени на флористичния състав, тъй като при спазване 

на възприетите технологични норми на ИЕ и при аварии и инциденти по време 
на реализиране на инвестиционното предложение,  може да се очаква много 
слабо вероятно въздействие върху растителността. 

5.6.1.4 Химически промени 
 При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторита 1-4, не се очакват химични промени на територията на ЗЗ. 

5.6.1.5 Хидроложки промени 
 При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очакват негативни хидроложки промени на територията на 
ЗЗ.  

5.6.1.6 Геоложки промени 
Според ДОВОС цялостното въздействие върху геоложката среда на 

площадката се оценява като негативно, пряко, краткотрайно  за периода на 
демонтажните работи. Но поради отдалечеността на ЗЗ от площадката на АЕЦ 
Козлодуй и при спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 
реакторите 1-4, не се очакват негатини геоложки промени на територията на ЗЗ 
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5.61.7 Други промени 
Не се очакват,тъй като изчисления в ДОВОС кумулативен ефект към 

нормалната експлоатация на 5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй” от емисии 
вследствие процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй” и нормална експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне 
(СПИ, Проект 5b), води до пренебрежимо повишаване на максималните 
индивидуални и колективни ефективни дози с 0.5 до 1%. 

5.6.2 Върху животинските видове  
Не се очаква унищожаване на части от популации на животинските 

видове предмет на опазване в зоната, както и на техни местообитания., които са 
разположени на разстояние над 19 km от площадката на АЕЦ Козлодуй.  

5.6.2.1 Загуба на местообитания и индивиди 
Не се очаква унищожаване на части от популации на животинските 

видове предмет на опазване в зоната, както и на техни местообитания., които са 
разположени на разстояние над 19 km от площадката на АЕЦ Козлодуй. 

5.6.2.2 Фрагментация 
Не се очаква фрагментация, тъй като дейностите по ИЕ ще се извършват 

на площадката на АЕЦ Козлодуй и няма да засегнат пряко територията на ЗЗ.  

5.6.2.3 Нарушаване на видовия състав 
Не се очакват промени на фаунистичния състав, тъй като при спазване на 

възприетите технологични норми на ИЕ, може да се очаква много слабо 
вероятно въздействие върху фауната и животинския свят. 

5.6.2.4 Химически промени 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторита 1-4, не се очакват химични промени на територията на ЗЗ. 

5.6.2.5.Хидроложки промени 
При спазване на възприетата технология в дейностите по ИЕ на 

реакторите 1-4, не се очакват негативни хидроложки промени на територията на 
ЗЗ. 

5.6.2.6 Геоложки промени 
Поради отдалечеността на ЗЗ от площадката на АЕЦ и при спазване на 

възприетата технология в дейностите по ИЕ на реакторите 1-4, не се очакват 
негативни геоложки промени на територията на ЗЗ.  

5.6.2.7 Други промени  
Не се очакват,тъй като изчисления в ДОВОС кумулативен ефект към 

нормалната експлоатация на 5 и 6 блокове на АЕЦ “Козлодуй” от емисии 
вследствие процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ 
“Козлодуй” и нормална експлоатация на съоръжението за плазмено изгаряне 
(СПИ, Проект 5b), води до пренебрежимо повишаване на максималните 
индивидуални и колективни ефективни дози с 0.5 до 1%. 
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6. Предложения за мерки, предвидени за предотвратяване, 
намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните 
въздействия от осъществяване на инвестиционното 
предложение върху защитените зони и определяне на степента 
на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони 
в резултат на прилагането на предложените мерки  

При очакваното пренебрежимо слабо по степен въздействие върху 
защитените зони, то може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки 
освен спазване на най-добрите практики за изграждане, експлоатация и 
извеждане от експлоатация (ИЕ) на ядрени съоръжения. Това се отнася за 
защитените зони „Златията”, „Острови Козлодуй”, „Река Огоста” и “Река Скът”, 
които частично или изцяло попадат в десеткилометровата зона.  

Независимо от това се препоръчва в случай на инциденти да се спазват 
стриктно изискванията и инструкциите в актуализираната и утвърдена редакция 
на Аварийния план на АЕЦ “Козлодуй”, включваща и дейностите при 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4. За отделните защитени зони се 
предлагат следните мерки:  

6.1 Защитена зона „Златията”с код BG0002009 по 
Директивата за птиците  

 Информиране на работещите по ИЕ на 4-те блока за целите и 
предмета на опазване на защитената зона; 

 В случай на инциденти да се спазват стриктно изискванията и 
инструкциите в актуализираната и утвърдена редакция на Аварийния 
план на АЕЦ “Козлодуй”, включваща и дейностите при извеждането 
от експлоатация на блокове 1-4, 

 Поставяне на информационни табели по границите на защитената 
зона в близост до площадката на АЕЦ Козлодуй, както и по шосето 
Козлодуй - Лом при пресичане  терена на защитената зона.  

Препоръчваме провеждане на синхронен (с румънски орнитолози) 
годишен мониторинг по определена схема на гнездещите и зимуващи птици по 
двата бряга на р. Дунав между Долни Цибър и Сомовит, както и на яз. 
Аспарухов вал. Получените данни ще бъдат необходими за проследяване на 
отрицателни тенденции, тяхното анализиране и смекчаване, както и за 
разяснителна работа сред населението на България и Румъния. Те ще бъдат 
използвани пълноценно също и при бъдещи проекти, разширения, промени и 
други дейности на територияна на АЕЦ „Козлодуй“.  

6.2 Защитена зона „Острови Козлодуй”с код BG0000533 по 
Директивата за местообитанията  

 Информиране на работещите по ИЕ на 4-те блока за целите и 
предмета на опазване на защитената зона; 

 В случай на инциденти да се спазват стриктно изискванията и 
инструкциите в актуализираната и утвърдена редакция на Аварийния 
план на АЕЦ “Козлодуй”, включваща и дейностите при извеждането 
от експлоатация на блокове 1-4,. 
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 Провеждане на годишен мониторинг на ихтиофауната (вкл. 
есетровите видове риби, които имат първостепенно значение сред 
застрашената ихтиофауна на река Дунав и на съвременното 
радиационно състояние в границите на ЗЗ).  

6.3 Защитена зона „Река Огоста” с код BG0000614 по 
Директивата за местообитанията  

 Информиране на работещите по ИЕ на блокове 1-4 за целите и 
предмета на опазване на защитената зона;  

 В случай на инциденти да се спазват стриктно изискванията и 
инструкциите в актуализираната и утвърдена редакция на Аварийния 
план на АЕЦ “Козлодуй”, включваща и дейностите при извеждането 
от експлоатация на блокове 1-4.  

6.4 Защитена зона „Река Скът” с код BG0000508 по 
Директивата за местообитанията  

 Информиране на работещите по ИЕ на блокове 1-4 за целите и 
предмета на опазване на защитената зона;  

 В случай на инциденти да се спазват стриктно изискванията и 
инструкциите в актуализираната и утвърдена редакция на Аварийния 
план на АЕЦ “Козлодуй”, включваща и дейностите при извеждането 
от експлоатация на блокове 1-4.  

6.5 Защитена зона „Козлодуй”с код BG0000527 по 
Директивата за местообитанията  

 Информиране на работещите по ИЕ на блокове 1-4 за целите и 
предмета на опазване на защитената зона;  

 В случай на инциденти да се спазват стриктно изискванията и 
инструкциите в актуализираната и утвърдена редакция на Аварийния 
план на АЕЦ “Козлодуй”, включваща и дейностите при извеждането 
от експлоатация на блокове 1-4.  

 Провеждане на годишен мониторинг на двата целеви вида 
гръбначни, както и на техните местообитания. 

6.6 Защитена зона „Цибър” с код BG0000199 по 
Директивата за местообитанията  

 Информиране на работещите по ИЕ на блокове 1-4 за целите и 
предмета на опазване на защитената зона;  

 В случай на инциденти да се спазват стриктно изискванията и 
инструкциите в актуализираната и утвърдена редакция на Аварийния 
план на АЕЦ “Козлодуй”, включваща и дейностите при извеждането 
от експлоатация на блокове 1-4.  

 Провеждане на годишен мониторинг на ихтиофауната (вкл. 
есетровите видове риби, които имат първостепенно значение сред 
застрашената ихтиофауна на река Дунав и на съвременното 
радиационно състояние в границите на ЗЗ), както и другите 
животински видове, предмет на опазване в зоната.  
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7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на 
тяхното въздействие върху защитената зона, включително 
нулева алтернатива  

Разглежданите алтернативи за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 
на АЕЦ “Козлодуй” са както следва:  

- Алтернатива 0 (Без извеждане от експлоатация);  
- Алтернатива 1 (Отложен демонтаж);  
- Алтернатива 2 (Непрекъснат демонтаж).  
Кратко описание и сравнение на така изброените алтернативи е 

направено по-долу и са представени по-важните предимства и недостатъци на 
съответните алтернативи. Описаните по-долу алтернативи се сравняват с така 
наречената “нулева” алтернатива. Тази алтернатива представя ситуацията, която 
би възникнала в случай, че извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 се 
отложи за неограничено време.  

Алтернатива 0: Без извеждане от експлоатация  
Нулевата алтернатива е статусът, който ще се установи след 

окончателното спиране на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и последствията от 
това, ако предлаганата дейност по извеждане от експлоатация не бъде 
осъществена.  

Нулевата алтернатива не изисква финансиране по извеждане от 
експлоатация, но ще е необходимо такова за поддръжка и контрол на блоковете. 
Освобождаването от контрол на площадката за по-нататъшно ползване ще бъде 
отложено в необозримо бъдеще. Освен това, рискът от евентуални изхвърляния 
в околната среда е увеличен (резервоарите, съхраняващи понастоящем РАО не 
са проектирани за дългосрочно съхранение). Също така, тази алтернатива има 
недостатъци от гледна точка на разходите по поддръжка, реконструкция на 
сгради и оборудване, както и контрол от съответните институции, който ще се 
изисква за неопределен период от време.  

Съгласно националното законодателство и изискванията на нормативната 
база, ядрените енергийни блокове следва да бъдат експлоатирани по начин, 
който осигурява тяхната радиационна безопасност и непрекъснат контрол след 
окончателното спиране на реакторите. Поради това, при Нулевата алтернатива, 
определени системи следва да работят в непрекъснат режим и да бъдат 
поддържани.  

Всичко това (завишени радиологични рискове и съответните разходи) 
изключва идеята за Нулевата алтернатива, като подходяща за ядрени 
съоръжения.  

Алтернатива 1: Отложен демонтаж  
Основната характеристика на тази алтернатива (отложен демонтаж) е 

безопасното съхранение на оборудването на първи контур за определен период 
от време (35 години) и след този период започване на демонтажа на 
оборудването.  

Горивото се изважда от всеки блок в рамките на периода, за който важи 
лиценза за експлоатация.  

Тази алтернатива е разгледана в последната редакция на Проекта за 
извеждане от експлоатация от 2005 г. и включва следните 3 етапа:  
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Етап 1: 5-годишен преходен период, включващ:  
- След-експлоатационен период;  
- Подготовка на БС.  
Етап 2: Контролиране на БС в продължение на 35 години;  
Етап 3: Отложен демонтаж.  
Тези три етапа са последователни, т.е. осъществяват се един след друг. 

Двете фази на Етап 1 на след експлоатационен период и Подготовка за БС могат 
и да се застъпят частично.  

Съгласно алтернативата за отложен демонтаж, зоната на безопасно 
съхранение включва двете реакторни отделения (РО1 и РО2), двата спецкорпуса 
(СК1 и СК2), двете вентилационни тръби и свързващите ги естакади.  

Отложеният демонтаж започва след продължително (35 г.) безопасно 
съхранение на съоръженията в тази зона.  След изтичането на този срок от 35 
години на контролиране на Безопасното съхранение (БС), съоръженията се 
демонтират, като се отчита намаляване на радиацията поради естествения 
разпад на изотопите. Следователно, тази алтернатива може да се охарактеризира 
като процес на извеждане от експлоатация с прекъсване, по време на което 
радиоактивното оборудване е в режим на БС и се наблюдава за определен 
период от време, след изтичането на който се извършва демонтаж за 
освобождаване на площадката за неограничено ползване за други цели.  

Основните характеристики на тази алтернатива са:  
- Намаляване на дозовото натоварване;  
- Разработване на нови демонтажни технологии;  
- Натрупване на финансови средства.  

Алтернатива 2: Непрекъснат демонтаж  
Основната характеристика на тази алтернатива е непрекъснатия 

демонтаж на оборудване и съоръжения и постоянния процес на управление на 
отпадъците, както и контролиране на БС, отговарящо на всички изисквания за 
опазване на околната среда и радиационна защита. По време на етапа на БС се 
извършват и демонтажни работи на оборудване извън зоната на БС. Следващият 
етап обхваща отложения демонтаж на оборудването вътре в зоната на БС и 
освобождаването от контрол на площадката и сградите за използването им за 
други промишлени цели.  

Непрекъснатият демонтаж е подбрана комбинация от двата възможни 
варианта:  

- Незабавен демонтаж за определени съоръжения и оборудване;  
- Отложен демонтаж за други съоръжения и оборудване.  
Етапите на Подготовка за БС и Контролиране на БС от първоначалната 

стратегия за ИЕ са обединени в един единствен Етап 1.  
При тази алтернатива подготвителните работи започват по-рано и след 

това се преминава към непрекъснат демонтаж. Съоръженията, свързани с 
преработка на отпадъците са натоварени по-равномерно.  

Подготвителните дейности, като отстраняване на запалими и 
възпламеними материали, отстраняване на азбест и други биха могли да се 
съкратят с две години.  Потенциално тези дейности може да се разширят с други 
такива преди началото на извеждането от експлоатация.  
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Планира се лицензията за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 да 
влезе в сила в средата на 2013 г., а за блокове 3 и 4 – в края на 2013г.  

В такъв случай дейностите по демонтаж може да започнат през 2013 г., 
което е четири десетилетия по-рано от планираното, съгласно Алтернатива 1.  

Алтернативата за непрекъснат демонтаж протича в следните два етапа:  
Етап 1: БС на реакторните отделения и демонтаж извън зоната на БС;  
Етап 2: Отложен демонтаж на оборудването в зоната на БС и 

освобождаването от контрол на площадката и сградите за използването им за 
други промишлени цели.  

Обхватът на БС се ограничава до реакторните отделения на блоковете, 
част от санитарно-битовия корпус и свързващите ги естакади. Спецкорпусите 
остават със специален статут, с цел да се използват за отделните фази на 
дейностите по извеждане от експлоатация.  

Краят на Етап 1 приключва със завършване на демонтажа извън зоната 
на БС.  

Демонтажът на оборудването на спецкорпусите следва да се осъществи в 
края на Етап 2, съгласно алтернативата за непрекъснат демонтаж.  Краят на 
Етап 2 завършва с приключване на демонтажа в зоната на БС.  

Важна задача на демонтажа е постигането на максимална възможност за 
повторна употреба и рециклиране на демонтираните материали, по-специално 
метали.  Това налага доставката и инсталирането на подходяща инфраструктура 
за демонтаж, раздробяване, сортиране, намаляване на обема, дезактивация и 
съоръжения за измервания при освобождаване от контрол, преди да започнат 
дейностите за извеждане от експлоатация.  

За изпълнението на тези етапи са планирани необходимите проекти, най-
важните от тях са:  

- Цех за намаляване на размера и дезактивация на материали; 
- Площадки за съхранение радиоактивни материали от дейностите по 

извеждане от експлоатация на блоковете и за нерадиоактивни отпадъци от 
извеждането от експлоатация.  

- Съоръжение за преработване на твърди РАО с голям коефициент на 
намаляване на обема (Съоръжение за стопяване с плазмена дъга). 

След пускането в експлоатация на Националното хранилище за 
краткоживеещи ниски и средноактивни РАО (НХРАО), потокът от 
кондиционирани радиоактивни отпадъци ще се насочи към площадката на 
НХРАО и по този начин площадката на блоковете ще се освободи от РАО.  

По време на непрекъснатия демонтаж е възможна рекултивация на 
замърсени почви.  

По време на Етап 2 ще започне демонтажът на оборудването в зоната за 
Безопасно съхранение т.е. радиоактивно замърсеното оборудване на първи 
контур.  След него ще се извърши демонтаж на реакторите и активираните 
компоненти около тях. В края на този етап площадката и сградите ще са 
освободени от регулаторен контрол за използване за други промишлени цели.  

Най-приемлива Алтернатива по отношение степента на отрицателно 
въздействие върху разглежданите защитени зони  
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Нулевата алтернатива не е подходяща за извеждане от експлоатация на 
ядрени съоръжения предвид завишените радиологични рискове и съответните 
разходи.  

Въз основа на комплексен анализ на предложените в проекта 
алтернативи за извеждането от експлоатация на блоковете (Нулева алтернатива 
- неизвеждане от експлоатация; Алтернатива 1 - отложен демонтаж и 
Алтернатива 2 - непрекъснат демонтаж се правят следните препоръки:  

По отношение на защитената зона „Златията” се препоръчва 
Алтернатива 2.  

Във връзка с растителността и местообитанията в ЗТ и защитените зони 
„Острови Козлодуй”, „Река Огоста”, „Река Скът” „Козлодуй“ и „Цибър“ като 
най-удачна се възприема Алтернатива 2, тъй като при нея могат да се 
минимизират негативните въздействия върху тези компоненти.  При нулевата 
алтернатива и промеждутъчния период от 35 години при Алтернатива 1 се 
увеличава риска от възможни течове на радиоактивни материали, аварии и 
други източници на негативно въздействие върху растителността и 
местообитанията в ЗЗ.  

По отношение на целевата фауна в ЗТ и в защитените зони „Острови 
Козлодуй”, „Река Огоста”, „Река Скът” „Козлодуй“ и „Цибър“ също може да 
бъде препоръчана като най-ефективна и безопасна Алтернатива 2.  

Въз основа на комплексен анализ на предложените в проекта 
алтернативи за извеждането от експлоатация на блоковете (Нулева алтернатива 
- неизвеждане от експлоатация; Алтернатива 1 - отложен демонтаж и 
Алтернатива 2 - непрекъснат демонтаж, за птиците в ЗЗ „Бистрец” и ЗЗ 
„Сливане на р. Жиу с р. Дунав“, както и за растителността и местообитанията в 
ЗЗ „Coridorul Jiului” с код ROSCI0045, като най-удачна се възприема 
Алтернатива 2, тъй като при нея могат да се минимизират негативните 
въздействия върху тези компоненти. При нулевата алтернатива и 
промеждутъчния период от 35 години при Алтернатива 1 се увеличава риска от 
възможни течове на радиоактивни материали, аварии и други източници на 
негативно въздействие върху растителността и местообитанията в ЗЗ.  
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8. Картен материал  
При изготвяне на оценката е използван следния картен материал 

представен по-долу:  

 
Фиг. 8-1 Районът на АЕЦ „Козлодуй” със защитените зони Натура 

2000 с граници в бял цвят по Директивата за птиците и с жълт цвят – по 
Директивата за местообитанията; 12km зона е отбелязана с бял кръг  
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Фиг. 8-2a Местоположение на бившето Козлодуйско блато (с червен 
контур)  
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Фиг. 8-2b Орнитологична обстановка около АЕЦ „Козлодуй“  
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Фиг. 8-3 Карта на защитената зона „Златията” с код BG0002009 по 

Директивата за птиците  



Доклад за оценка на съвместимост на инвестиционното предложение за 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” 

Ред: 03  
Дата: 2013-04-12  
Реф: П16Д10Ред 03_ДОС 

П16Д10Ред 03_ДОС Статус: Окончателен  
 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

  

ДОС/ Стр.114/147 

 

 
Фиг. 8-4 Защитена зона „Острови Козлодуй”с код BG0000533 по 

Директива за местообитанията  
 



Доклад за оценка на съвместимост на инвестиционното предложение за 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” 

Ред: 03  
Дата: 2013-04-12  
Реф: П16Д10Ред 03_ДОС 

П16Д10Ред 03_ДОС Статус: Окончателен  
 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

  

ДОС/ Стр.115/147 

 

 
Фиг. 8-5 Защитена зона „Река Огоста” с код BG0000614 по 

Директивата за местообитанията  
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Фиг. 8-6 Защитена зона „Река Скът” с код BG0000508 по 

Директивата за местообитанията  
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Фиг. 8-7 Защитена зона „Козлодуй”с код BG0000527 по Директива за 

местообитанията  
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Фиг. 8-8 Защитена зона „Цибър”с код BG0000199 по Директива за 

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

9.1 За отделните защитени зони  
9.1.1 Защитена зона „Златията”с код BG0002009 по Директивата за 

птиците  
Поради всичко гореизложено за тази защитена зона може да се заключи, 

че при спазване на описаната технология и препоръчаните мерки, 
реализирането на ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху 
видовете птици, предмет на опазване в защитената зона „Златията” с код 
BG0002009 по Директивата за птиците.  

9.1.2 Защитена зона „Острови Козлодуй”с код BG0000533 по 
Директивата за местообитанията  

При спазване на възприетата технология на извеждане от експлоатация 
на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и препоръчаните мерки реализацията на 
инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно 
въздействие върху ЗЗ „Острови Козлодуй”с код BG000533 по Директивата за 
местообитанията.  

9.1.3 Защитена зона „Река Огоста” с код BG0000614 по Директивата 
за местообитанията  

При спазване на възприетата технология на извеждане от експлоатация 
на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и препоръчаните мерки, реализацията на 
инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно 
въздействие върху ЗЗ „Река Огоста”с код BG0000614 по Директивата за 
местообитанията.  

9.1.4 Защитена зона „Река Скът” с код BG0000508 по Директивата за 
местообитанията  

При спазване на възприетата технология на извеждане от експлоатация 
на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и препоръчаните мерки, реализацията на 
инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно 
въздействие върху ЗЗ „Река Скът”с код BG0000508 по Директивата за 
местообитанията.  

9.1.5 Защитена зона „Козлодуй”с код BG0000527 по Директивата за 
местообитанията 

При спазване на възприетата технология на извеждане от експлоатация 
на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и препоръчаните е мерки, , реализацията 
на инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно 
въздействие върху ЗЗ „Козлодуй”с код BG0000527 по Директивата за 
местообитанията. 

9.1.6 Защитена зона „Цибър” с код BG0000508 по Директивата за 
местообитанията  

При спазване на възприетата технология на извеждане от експлоатация 
на блоковете 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” и препоръчаните мерки, реализацията на 
инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно 
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въздействие върху ЗЗ „Цибър”с код BG0000199 по Директивата за 
местообитанията. 

9.2 Общо заключение  
Въз основа на всичко гореизложено може да се заключи, че при спазване 

на възприетата технология и препоръчаните мерки, реализирането на ИП няма 
да окаже значително отрицателно въздействие върху следните обекти от 
мрежата Натура 2000 в България: защитената зона „Златията” с код 
BG0002009 по Директивата за птиците, както и върху защитените зони - 
„Острови Козлодуй”с код BG0000533, „Козлодуй”с код BG0000527, „Цибър” с 
код BG0000508 „Река Огоста” с код BG0000614 и „Река Скът” с код BG0000508 
по Директивата за местообитанията.  

Въз основа на резултатите от моделирането на разпространението на  
газообразните емисии и течните изхвърляния в околната среда, представени в 
отчета „Анализ на за дозовото натоварване на населението от 30km 
наблюдавана зона на АЕЦ “Козлодуй” от газоаерозолните и течни радиоактивни 
изхвърляния в околната среда от нормалната експлоатация на 5 и 6 блокове на 
АЕЦ “Козлодуй”, от процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 
енергоблокoве и емисиите от експлоатацията на съоръжението за плазмено 
изгаряне (СПИ)” [223] може да се заключи, че кумулативен ефект от 
реализацията на ИП върху разглежданите зони няма да има.  
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10. 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 
ИП и че не е налице друго алтернативно решение  

Няма.  

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

11.1 Използвани методи на изследване, методи за прогноза 
и оценка на въздействието в защитените зони по Директивата 
за птиците  

Оценките са извършени въз основа на нормативната база по българското 
екологично законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на 
околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените 
територии и произтичащите от тях нормативни документи – правилници, 
наредби и тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними вреди.  Ползвани 
са и „Червена книга на България”, „Орнитологично важните места в България и 
Натура 2000”, „Атлас на гнездящите птици в България”, научни статии за 
орнитофауната на Дунавското крайбрежие  на България и Румъния и др.  

В радиус 30km от АЕЦ “Козлодуй“ от нас са проведени следните 
мониторингови проучвания и огледи на орнитофауната: 

1. Мониторингово проучване на орнитофауната в защитената зона 
„Златията“, което е обхванало:  

 Пролетна миграция между 1 март и 30 април 2008 г.  
 Есенна миграция между 10 август и 31 октомври 2008 г.  
 Гнездови период – май и юни 2008 г. по пет дни;  
 Зимен период – 2 дни от средата на януари 2008 г.  

Резултатите от този мониторинг са включени в отделен доклад (Мичев и 
др., 2009г.).  

2. Теренно проучване на влажните зони по левия бряг на р. Дунав между 
8 и 11 юли 2010 г., част от което е обхванало и блатата при Бистрец (изминатия 
маршрут е очертан чрез GPS с бели квадратчета и линии фиг.11.1-1).  
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Фиг. 11.1-1 Теренно проучване на влажните зони по левия бряг на р. 

Дунав между 8 и 11 юли 2010 г.  
3. Оглед на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ 29 октомври 2009 г. 

4. Оглед на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, защитената зона „Острови 
Козлодуй“, защитената зона „Златията“ и защитените зони при устието на р. 
Цибрица. – 13-15 януари 2013 г. 

Използвани са стандартни методи за определяне на видовия състав на 
птиците и за оценка на тяхната численост и плътност. Изготвена е и оригинална 
наша методика за количествена оценка на степента на отрицателно въздействие 
върху видовете птици-предмет на опазване в защитените зони от мрежата 
Натура 2000. Методиката е изготвена въз основа на многогодишния 
практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни зони, 
защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в страната. 
Поради отсъствие на отрицателно въздействие от разглежданото ИП, тя не е 
приложена тук. 
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11.2 Използвани методи на изследване, методи за прогноза 
и оценка на въздействието в защитените зони по Директивата 
за местообитанията 

11.2.1 Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка 
на въздействието върху типовете местообитания в защитените зони по 
Директивата за местообитанията  

Използувани са флористични, геоботанически и екосистемни методи за 
оценка на съвременното състояние и прогноза за измененията на растителността 
и типовете местообитания.  Теренните проучвания са проведени през периода 
юни-август 2008 г. и септември 2011г.  Оценката за степента на въздействие и 
прогнозата за бъдещи изменения е направена на базата на резултатите от 
теренните проучвания, на съществуващата научна информация и на основните 
нормативни документи, свързани с природозащитното законодателство.  

При разработването на Оценката за съвместимостта по отношение на 
флората и растителността е направен преглед на съществуващите източници на 
информация за флората и растителността (научни публикации, провеждани 
експертизи, снимки, карти, национални и международни нормативни документи 
и др. информационни източници свързани с рационалното ползуване и опазване 
на растителните ресурси и биологичното разнообразие). Анализират се 
публикуваните материали за състоянието на флората и растителността в 
територията, която е обект на въздействие на инвестиционното предложение и 
се провеждат теренни проучвания за оценка на състоянието в критични 
участъци. Таксономичната принадлежност и географското разпространение на 
растенията се определя по Флора на България (т. І-Х, 1962 – 1994г.), 
Определител на висшите растения в България (Кожухаров и др. 1992г.) и 
Конспект на висшата флора на България (Асьов и др. 2002г.). 
Синтаксономичната принадлежност на растителните съобщества се определя по 
Конспект на растителните съобщества в България (Апостолова И, Славова, 
1997г.) и публикации за синтаксони в различни райони на страната след 1995г. 
При теренните проучвания на растителността се прилага еколого-
фитоценотичен метод на изследване в ключови (характерни) участъци, като в 
зависимост от поставените цели се описва флористичния състав на 
растителните съобщества и се дава качествена оценка на фитоценотичната 
структура или се прави количествена оценка на структурата и количественото 
съотношение на видовете.  

При оценка състоянието на екосистемите  се ползват Закона за 
биологичното разнообразие (2013г.), Национален план за опазване на 
биологичното разнообразие (2010г.), Наръчник за Натура 2000 в България 
(2002г), Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992г. за запазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и други международни и 
национални документи. 

11.2.2 Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка 
на въздействието върху целевите животински видове в защитените зони по 
Директивата за местообитанията  

Проучванията се извършват въз основа на нормативната база по 
българското екологично законодателство, адаптирано с европейското - Закона 
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за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за 
защитените територии и произтичащите от тях нормативни документи – 
правилници, наредби и тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними 
вреди.  

Използвани методи за прогноза и оценка на въздействието  
Основните методи за прогноза са сравнително аналитичните. Под 

сравнително аналитични методи се разбира анализ, базиращ се на методи, които 
подлежат на сравнение при оценка на съвременното състояние и на щетите, 
които биха възникнали за биологичното разнообразие, при евентуалното 
реализиране на ИП. Оценката на евентуалните щети е направена аналитично, 
чрез използвани общоприети аксиоми при оценяване на възникващите 
въздействия при определени обстоятелства. Под сравнителни модели от 
практиката се разбира, подобни ситуации, при които се изискват подобни 
анализи и съответно оценки, които не е задължително да бъдат свързани с 
конкретното ИП.  При оценката на въздействието се използва опита на автора и 
сравнителните модели, преведени от практиката. Поради липса на конкретни 
количествени данни за някой видове, е използвана система за оценяване на 
консервационната и природозащитна значимост на видовете. Приоритет в ДОС 
има консервационната значимост на вида, която щади не само видовете с висок 
природозащитен статус, но и видове, които са значими за нашата фауна и 
конкретно за района, но нямат нужния природозащитен статус.  

Прогнозите и оценките на въздействието, включително кумулативното, 
са извършени въз основа на направеното моделиране в „Анализ за дозовото 
натоварване на населението от наблюдаваната 30 km зона на АЕЦ “Козлодуй” 
от газоаерозолните и течни радиоактивни изхвърляния в околната среда от 5 и 6 
блoкове на АЕЦ Козлодуй, от процеса на извеждане от експлоатация на 1-4 
енергоблокове и емисиите от експлоатацията на съоръжението за плазмено 
изгаряне (СПИ) по Проект 5b“ [223], както и на основа на многогодишния 
практически опит, натрупан при проучването на природните местообитания, 
мониторинга на влажни зони, защитените територии, на редки, застрашени и 
защитени видове животни в цялата страна.  Прогнозната оценка е субективна на 
базата на информацията за степента на засягане в проценти на съответните 
хабитати в района на проучването.  



Доклад за оценка на съвместимост на инвестиционното предложение за 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” 

Ред: 03  
Дата: 2013-04-12  
Реф: П16Д10Ред 03_ДОС 

П16Д10Ред 03_ДОС Статус: Окончателен  
 

 
EE nn ee rr gg yy   II nn ss tt ii tt uu tt ee   JJ SS CC

20, Fr. Joliot – Courie Str.1113 Sofia, Bulgaria  Tel:(+359 2) 963 45 76, Fax: (+359 2)963 40 38, 
E- mail: office@eninbg.com  

  

ДОС/ Стр.125/147 

 

11.3 Източници на информация  
11.3.1 По Директивата за птиците  
*** Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7 ал. 3 във връзка с чл. 

6 ал. 1 т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи 
местообитания на видове птици. 

*** Общински план за развитие за периода 2007 – 2013 година. Община 
Козлодуй. 

*** Заповед за обявяване на защитената зона „Златията”.  
Ботев, Б., Ц. Пешев, (ред.). 1985г. Червена книга на Република България. 

т. 2: Животни, София, БАН, 186 с.  
Георгиев, В. 2002г. Зоогеографско райониране на България. В: 

Географски институт при БАН. 2002г. География на България. Физическа 
география, социално-икономическа география. Изд. Форком, София: 373-375. 

Големански и др. (ред.). 2011. Червена книга на Република България. Том 
2. Животни. ИБЕИ-БАН & МОСВ, София, 383 с. 

Граматиков, М. 2005г. Местата с тесен фронт на миграция. – София, 
Инф. бюл. БДЗП, 14: 7-8. 

Игнатов, А., П. Янков, А. Антонов (ръкопис). Златията. Стандартен 
формуляр, Натура 2000, 13 с.  

Игнатов, А., П. Янков, А. Антонов (ръкопис). Златията. Стандартен 
формуляр, ревизиран от екип на БАН, Натура 2000, 13 с.  

Игнатов, А., П. Янков, А. Антонов, Ц. Канчев, В. Спасова. 2007. 
Златията. В: Костадинова, И., М. Граматиков (отг. ред.). 2007. Орнитологично 
важни места в България и Натура 2000. БДЗП, 11, София, 146-148 с. (на бълг. и 
англ. език). 

Костадинова, И., М. Граматиков (отг. ред.). 2007. орнитологично важни 
места в България и Натура 2000. БДЗП, 11, София, 639 с. (на бълг. и англ. език). 

Костадинова, И., М. Граматиков (отг. ред.). 2007. Орнитологично важни 
места в България и Натура 2000. БДЗП, 11, София, 639 с. (на бълг. и англ. език). 

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

Игнатов, А., П. Янков, А. Антонов, Ц. Канчев, В. Спасова. 2007. 
Златията. В: Костадинова, И., М. Граматиков (отг. ред.). 2007. Орнитологично 
важни места в България и Натура 2000. БДЗП, 11, София, 146-148 с. (на бълг. и 
англ. език). 

Иширков, А. 1908-1909. Хидрография на България. Годишник на 
Софийския университет. Историко-математически факултет. 5: 3-54. 

Костадинова, И., М. Граматиков (отг. ред.). 2007. Орнитологично важни 
места в България и Натура 2000. БДЗП, 11, София, 639 с. (на бълг. и англ. език). 

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

Кочев, Х., Д. Йорданов. 1981. Растителността на водоемите в България. 
Екология, опазване и икономическо значение. София, БАН, 183 с. (с англ. и 
руско резюме). 

Мичев, Т. 2008. Мониторинг на птиците на територията за ветроенергиен 
парк „Вълчедръм” (15 октомври 2007 г. – 15 ноември 2008 г.). София, ЦЛОЕ 
при БАН, 77 с. 
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Мичев, Т., Н. Камбурова (съст.). 2012. Национален план за действия по  
опазване на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в България за периода 
2013-2022г. София, МОСВ 
http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Valeri/ NAP_P_crispus_2013-
2022.pdf 

Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. 1997. Фауна на 
България, Aves, Част 2, т. 26, София, Академично издателство ”Проф. Марин 
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Бондев, И. 1991. Растителността на България. С. Университетско 
издателство “Св. Климент Охридски”, 183 с.;  
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в България.  

География на България. Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, София. 
Бондев, Ив. .1991. Растителността на България. Университетско 

издателство “Кл. Охридски”, София.  
Бондев, И. 1997. Геоботаническо райониране, В: География на България. 

1997. Акад. изд. “Проф М. Дринов”.  
Наръчник за Натура 2000 в България. 2002. Природозащитна поредица – 

кн. 5. БДЗП.  
Национален план за опазване на биологичното разнообразие, 2000г. 
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