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ДОКЛАД 

 
ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА  

“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН“ 

С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ: 

BG0000374 „БЕБРЕШ“, BG0001014 „КАРЛУКОВО“ ПО ДИРЕКТИВА 92/43 ЕИО 

И ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000332 „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ“  

ПО ДИРЕКТИВА 2009/147 НА ЕО 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Проектът за Общ устройствен план на община Роман (ОУПО), наричан по-нататък 

ПЛАНА, е разработен в изпълнение на сключен Договор за проектиране между Община 

Роман и НЦТР ЕАД, след проведена процедура по ЗОП. ПЛАНЪТ се изготвя на 

основание на чл. 105 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и § 123 от Преходни 

и заключителни  разпоредби на същия закон. 

Компетентен орган по екологичната част на Общия устройствен план е РИОСВ - 

Враца. Съгласно писмо с изх. № В-1684 от 15.08.2014г. и последващо писмо с изх.№ В-

1592 от 21.07.2017 г на компетентния орган – РИОСВ Враца, „Проектът на Общия 

устройствен план на община Роман” подлежи на процедура по оценка на 

съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Община Роман заема югоизточната част на област Враца в Северозападна 

България. На изток граничи с областите Плевен и Ловеч, а на юг със Софийска област. 

Общинските и граници са на запад – с община Мездра, на север – с община Бяла 

Слатина, на изток – с общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, а на юг с общините 

Правец и Ботевград. 

Заема площ от 301,52 кв. км. 

 

Защитени територии  
Съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ) и сайта на Изпълнителната 

агенция по околна среда (http://www.eea.government.bg/zpo/bg/result2.jsp) на 

територията на община Роман попадат следните Природни забележителности. 

- „Пещера Гълъбарника”, обявена със Заповед No.1799 от 30.06.1972 г., бр. 

59/1972 на Държавен вестник;   

- „Пещери Самуилица едно и две”, обявена със Заповед No.1799 от 30.06.1972 г., 

бр. 59/1972 на Държавен вестник. 

- „Скално образувание Червеница”, обявена със Заповед No.3039 от 3.10.1974 г., 

бр. 88/1974 на Държавен вестник. 

- „Скално образувание Чуклите”, обявена със Заповед No.1427 от 13.05.1974 г., 

бр. 44/1974 на Държавен вестник. 

 Предвижданията на ОУП не засягат защитени територии и не противоречат 

на режимите им определени със заповедите за обявяването им. 

 

Защитени зони 
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Защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” попадащи 

на територията на община Роман, са: 

 

- ЗЗ BG0000374 „Бебреш” за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приет с Решение № 122/2.03.2007 

на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007). 

- ЗЗ BG0001014 „Карлуково” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приет с Решение № 

122/2.03.2007 на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007). 

- ЗЗ BG0000332 „Карлуковски карст” за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-788/29.10.2008 на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 

105/2008). 

 

В отговор на изпратени писма за искане на достъп до обществена информация,  е 

предоставена информация от МОСВ (Решение № ЗД-4/7.01.2019), РИОСВ – Враца 

(Решение № 13/21.12.2018г.), РИОСВ – София (Писмо с изх. № 544/23.01.2019г), 

РИОСВ – Плевен (Писмо изх.№ 5839(2)/8.01.2019 г, относно границите на ЗЗ, 

картирани местообитания и видове, както и инвестиционни предложения, които се 

намират в защитени зони BG0000374 “Бебреш”, BG0001014 „Карлуково“ по Директива 

92/43 и защитена зона  BG0000332 „Карлуковски карст” по Директива 2009/147. 

 

ЗЗ BG0000374 „Бебреш” по Директива 92/43 ЕИО за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

Нови територии с проекта на ОУП на община Роман са за вилна зона в имот с 

НТП пасища и мери с площ от 0,123 ха, което е 0,002% от площта на зоната. Т.е. 

кумулативния ефект върху защитената зона ще се увеличи с 0,002% при реализацията 

на предварителния проект на ОУП на община Роман. 

Кумулативният ефект от реализацията на ОУП на община Роман върху ЗЗ  

„Бебреш” е незначителен и се определя като допустим процент нарушение от 

територията на защитената зона. 

  

ЗЗ BG0001014 „Карлуково” по Директива 92/43 ЕИО за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна 

Нови територии с проекта на ОУП на община Роман са имоти в УЗ за стопанска 

инициатива, с площ 4,349 ха, което е 0,015% от площта на зоната. 

Кумулативния ефект ще се увеличи с 0,015% и ще достигне 0,717% от площта на 

зоната. 

Кумулативният ефект от реализацията на ОУП на община Роман върху ЗЗ  

„Карлуково” не е значителен и се определя като допустим процент нарушение от 

територията на защитената зона. 

 

ЗЗ BG0000332 „Карлуковски карст” по Директива 2009/147 ЕО за опазване на 

дивите птици 

Нови територии с проекта на ОУП на община Роман са имоти в УЗ за стопанска 

инициатива, с площ 0,192 ха, което е 0,001% от площта на зоната. 

Кумулативния ефект ще се увеличи с 0,001% и ще достигне 0,730% от площта на 

зоната. 
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Кумулативният ефект от реализацията на ОУП на община Роман върху ЗЗ  

„Карлуковски карст” не е значителен и се определя като допустим процент нарушение 

от територията на защитената зона. 

При прилагане на предварителния проект на ОУП на община Роман, 

кумулативния ефект върху защитените зони няма да окаже неблагоприятно 

въздействие върху тях. 

 

Предварителният проект на Общ устройствен план на Община Роман, засяга част от 

територията на защитените зони. Устройствените зони, в голяма част са със 

съществуващо застрояване в момента или одобрени подробни устройствени 

планове. В предварителният проект на ОУПО на територията на ЗЗ попадат 

новопроектирани УЗ с площ от 0,123 ха в зона BG0000374 „Бебреш”, 4,349 ха в 

зона BG0001014 „Карлуково”, 0,192 ха в зона BG0000332 „Карлуковски карст”. 

 

За изготвяне на настоящата оценка са използвани резултатите от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“. Някои от природните местообитания и местообитанията на видове са 

новоустановени в процеса на картиране по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, и затова 

не фигурират в съответните официални стандартни формуляри за набиране на данни за 

защитените зони. Реципрочно, някои от природните местообитания и местообитанията 

на видове, включени в съответните стандартни формуляри, не са потвърдени на терен в 

процеса на картиране, и затова за тях няма площни данни. За нуждите на настоящия 

доклад са извършени посещения на терен в землищата на населените места от община 

Роман. 

ЗЗ BG0000374 „Бебреш” по Директива 92/43 ЕИО за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

Въздействие на плана върху типове природни местообитания е отчетено при два 

типа местообитания – 6210 и 91М0. 

Негативното въздействие от реализацията на предварителния проект на ОУП на 

община Роман, върху видовете животни, предмет на опазване в защитена зона BG 

BG0000374 „Бебреш” по Директива 92/43 се свежда главно до отнемане на 

слабопригодни потенциални местообитания, за малка площ от защитената зона.  

При оценка на въздействието върху видовете е отчетено отрицателно въздействие 

върху пет вида прилепи, предмет на опазване в ЗЗ „Бебреш”. При всички видове 

въздействието е с много ниска степен – степен 1, т.е. дейността има много слабо 

отрицателно въздействие. Въпреки това за пълно отстраняване на отрицателното 

въздействие са разработени мерки в т. 6 от ДОСВ.  

 

ЗЗ BG0001014 „Карлуково” по Директива 92/43 ЕИО за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна 

Въздействие на плана върху типове природни местообитания е отчетено при едно 

местообитание – 6210. 

Негативното въздействие от реализацията на предварителния проект на ОУП на 

община Роман, върху видовете животни, предмет на опазване в защитена зона BG 

BG0001014 „Карлуково” по Директива 92/43 се свежда главно до отнемане на 

слабопригодни потенциални местообитания, за малка площ от защитената зона.  

При оценка на въздействието върху видовете е отчетено отрицателно въздействие 

върху 11 вида бозайници, от които осем вида прилепи и един вид влечуго, предмет на 
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опазване в ЗЗ „Карлуково”. При всички видове въздействието е с много ниска степен – 

степен 1, т.е. дейността има много слабо отрицателно въздействие. Въпреки това за 

пълно отстраняване на отрицателното въздействие са разработени мерки в т. 6 от 

ДОСВ.  

 

ЗЗ BG0000332 „Карлуковски карст” по Директива 2009/147 ЕО за опазване на 

дивите птици 

При оценка на въздействието върху видовете птици е отчетено отрицателно 

въздействие в ниска степен (оценка 1) за 18 вида птици, предмет на опазване в ЗЗ 

„Карлуковски карст”. Реализацията на плана може да предизвика много слабо  

отрицателно въздействие от нарушаване на трофични и гнездови местообитания за тези 

видове, както и безпокойство при някои видове, описани по-горе. Въздействието се 

определя като слабо, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация.  

Въпреки това за пълно отстраняване на отрицателното въздействие са разработени 

мерки в т. 6 от ДОСВ.  

 

Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се превантивен 

контрол: 

Мярка 6.1.1. Преди реализирането (строителството) на всеки конкретен елемент 

на ОУП (за всяко отделно инвестиционно предложение, преди всичко за жилищно и 

вилно застрояване), да се преминава процедура по реда на Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР). Всички предвидени ПУП, включени в устройствени зони в ОУП на 

община Роман да бъдат задължително подлагани на процедура по екологична оценка и 

оценка за съвместимост. 

Инвестиционни предложения, планове, програми или проекти, за които се 

изисква оценка на степента на въздействие с предмета и целите на опазване на 

защитените зони, по реда на ЗБР, да се одобряват само след произнасяне със съответния 

административен акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при 

съобразяване на препоръките от извършените оценки, както и с условията на 

съответния административен акт.  

Цели на предложената мярка: Предотвратяване или минимализиране на 

отрицателните въздействия върху защитените зони, произтичащи от реализацията на 

всички устройствени зони, предвидени в ОУП на община Роман. 

 

Мярка 6.1.2. От направената оценка върху новопредвидените УЗ и включените 

в тях имоти с предварителния проект на ОУП на община Роман, въздействието върху 

целеви видове и природни местообитания е в много ниска степен или липсва, поради 

което не се налагат конкретни мерки относно тези УЗ. 

Предлагаме превантивни мерки  във вече съществуващите УЗ (в ЗЗ BG0000374 

„Бебреш” и BG0001014 „Карлуково”, в т. 6.2 от ДОСВ), в които са установени природни 

местообитания с висока консервационна стойност, да бъдат съгласувани с компетентния 

орган, при бъдещ инвеститорски интерес.   

Цели на предложената мярка: Предотвратяване или минимализиране на 

отрицателните въздействия върху защитените зони. 

 

Конкретни смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно 

отстраняване на неблагоприятните въздействия върху ЗЗ BG0000374 „Бебреш”, 

BG0001014 „Карлуково”, BG0000332 „Карлуковски карст”. 
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Смекчаващи мерки относно ЗЗ BG0000374 „Бебреш” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна 

 

Мярка 6.2.1. Да не се премахва и изсича дървесна растителност, без съгласуване 

с компетентния орган, в имот с № 36436.125.131 в земл. на с. Караш, предвиден за зона 

за производствено-складови дейности. 

 Цели на предложените две мерки: 

 Превантивно намаляване на отрицателното въздействие върху картирано 

природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори. 

Мотиви за предложената мярка: 

 Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на имот с № 

36436.125.131 в земл. на с. Караш е картирано природно местообитание 91M0 Балкано-

панонски церово-горунови гори. Същото в общата оценка на състоянието в ЗЗ „Бебреш“ 

(BG0000374) е Неблагоприятно-незадоволително. 

 

Мярка 6.2.2. Площите на имоти с №№ 68432.104.9901 и 68432.104.5 в земл. на с. 

Средни рът, заети от местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) да 

останат незастроени или да бъдат предназначени за озеленяване, паркове и градини, 

като се определи специално екологично изискване за запазване на съществуващата 

естествена растителност. 

 Цели на предложените две мерки: 

 Превантивно намаляване на отрицателното въздействие върху картирано 

природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

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

Мотиви за предложената мярка: 

 Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на имоти с №№ 

68432.104.9901 и 68432.104.5  в земл. на с. Средни рът е картирано природно 

местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Също общата оценка 

на състоянието му в ЗЗ „Бебреш“ (BG0000374) е Неблагоприятно-незадоволително. 

 

Смекчаващи мерки относно ЗЗ BG0001014 „Карлуково” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна 

 

Мярка 6.2.3. Предлагаме местообитание 6210 в границите на имот с № 

35910.402.8 в земл. на с. Камено поле да се запази, а евентуално бъдещо застрояване да 

е извън границите на местообитанието. 

 Цели на предложената мярка: 

 Намаляване на отрицателното въздействие върху картирано природно 

местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

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

Мотиви за предложената мярка: 

 Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на имот с № 

35910.402.8 в земл. на с. Камено поле е картирано природно местообитание 6210 

*Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
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Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Общата оценка на състоянието му в ЗЗ 

„Карлуково“ (BG0001014) е Неблагоприятно-лошо. 

 

Мярка 6.2.4. Предлагаме застрояването в имот с № 35910.657.830 в земл. на с. 

Камено поле да се запази в границите на съществуващите постройки, а останалата част 

от имота да бъде предназначени за озеленяване, паркове и градини, като се определи 

специално екологично изискване за запазване на съществуващата естествена 

растителност. 

 Цели на предложената мярка: 

 Намаляване на отрицателното въздействие върху картирано природно 

местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

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

Мотиви за предложената мярка: 

 Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на имот с № 

35910.657.830 в земл. на с. Камено поле е картирано природно местообитание 6210 

*Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Общата оценка на състоянието му в ЗЗ 

„Карлуково“ (BG0001014) е Неблагоприятно-лошо. 

 

Мярка 6.2.5. Предлагаме местообитание 6210 в границите на имот с № 

40645.22.129 в земл. на с. Кунино, да бъде запазено, а застрояването да се извършва 

извън границите на местообитание 6210, като максимално се запази съществуващата 

естествена растителност. 

 Цели на предложената мярка: 

 Намаляване на отрицателното въздействие върху картирано природно 

местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

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

Мотиви за предложената мярка: 

Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на имот с № 

40645.22.129 в земл. на с. Кунино е картирано природно местообитание 6210 

*Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Общата оценка на състоянието му в ЗЗ 

„Карлуково“ (BG0001014) е Неблагоприятно-лошо. 

 

Мярка 6.2.6. Предлагаме максимално да се запази местообитание 6210 в 

границите на действащите кариери в земл. на с. Кунино, като добивните дейности да се 

извършват извън границите на местообитание 6210 и максимално се запази 

съществуващата естествена растителност. 

 Цели на предложената мярка: 

 Намаляване на отрицателното въздействие върху картирано природно 

местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

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

Мотиви за предложената мярка: 

Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на действащите 

кариери в земл. на с. Кунино е картирано природно местообитание 6210 

*Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
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Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Общата оценка на състоянието му в ЗЗ 

„Карлуково“ (BG0001014) е Неблагоприятно-лошо. 

 

Мярка 6.2.7. Възстановяването на дейностите в имот с № 35910.77.460 

(съществуваща кариера, северозападно от село Камено поле, с НТП територии за 

суровини за промишлеността и строителството в скали с площ 2,666 ха), да започне 

след оценка на въздействието върху предмета и целите на ЗЗ «Карлуково», тъй като 

понастоящем към имота няма изградена инфраструктура (пътна връзка, съответстваща 

на предвидените дейности, електрозахранване и водоподаване). 

Цел на предложената мярка:  

Опазване на потенциални и ловни местообитания на бозайници (вкл. и прилепи), 

целеви видове в ЗЗ BG0001014 „Карлуково“. 

 

Смекчаващи мерки относно ЗЗ „Карлуковски карст” (BG0000332) за опазване 

на дивите птици. 

 

Мярка 6.2.8. Началото на строителните дейности в УЗ за стопанска инициатива 

(имот с № 40645.182.230) в землището на с. Кунино, попадащ в границите на 

защитената зона за опазване на дивите птици, да са извън размножителния сезон на 

птиците, който е от 15.04. до 30.06. 

Цели на предложената мярка: 

Намаляване на степента на въздействие върху гнездящите видове птици описани в 

т. 5.1.3 от ДОСВ - Горска чучулига (Lullula arborea), Градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), Полска бъбрица (Anthus campestris) и Червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

 

Заключенията за степента на отрицателно въздействие върху защитените зони са 

съобразени с изискванията и критериите на чл. 22 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони. 

Предварителният проект на Общия устройствен план на община Роман няма да 

повлияе и промени целостта на защитените зони от Националната екологична мрежа. 

Предвидените дейности не са в противоречие с целите на опазване на защитените зони.  

Нови територии с проекта на ОУП на община Роман в защитена зона „Бебреш“ 

(BG0000374), са за вилна зона в имот с НТП пасища и мери с площ от 0,123 ха, което е 

0,002% от площта на зоната. 

При оценка на въздействието върху видовете и местообитанията е отчетено 

отрицателно въздействие върху два вида природни местообитания и пет вида прилепи. 

Въздействието върху целевите видове животни е в ниска степен. 

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие 

върху картирано природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови 

гори в ЗЗ „Бебреш“ (BG0000374) ще бъде сведено до 0 %.  

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие 

върху картирано природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на 

орхидеи) в ЗЗ „Бебреш“ (BG0000374) ще бъде сведено до 0 %. 

 

Териториите с общо предназначение от ОУП на община Роман, които могат да 

окажат потенциално въздействие върху защитена зона за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна „Карлуково“ (BG0001014), заемат 43,896 ха, 

което представлява 0,152 % от площта на защитената зона. 
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Нови територии с проекта на ОУП на община Роман в ЗЗ „Карлуково“ 

(BG0001014) са за стопанска инициатива, с площ от 4,349 ха, което е 0,015% от 

площта на зоната. 
При оценка на въздействието върху видовете и местообитанията е отчетено 

отрицателно въздействие върху едно природно местообитание, 11 вида бозайници, от 

които осем вида прилепи и един вид влечуго. Въздействието върху целевите видове 

животни е в ниска степен. 

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие 

върху картирано природно местообитание 6210 *Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на 

орхидеи) в ЗЗ „Карлуково“ (BG0001014) ще бъде сведено до минимум или ще бъде 

намалено до 0,064 %. 

 

Новопроектирана УЗ в предварителния проект на ОУП на община Роман в ЗЗ 

„Карлуковски карст” (BG0000332) е единствено зона за стопанска инициатива, имот № 

40645.182.230 (0,192 ха), което е 0,001% от територията на ЗЗ BG0000332 

„Карлуковски карст”. 

При оценка на въздействието върху видовете птици е отчетено отрицателно 

въздействие в ниска степен (оценка 1) за 18 вида птици, предмет на опазване в ЗЗ 

„Карлуковски карст”. Реализацията на плана може да предизвика много слабо  

отрицателно въздействие от нарушаване на трофични и гнездови местообитания за тези 

видове, както и безпокойство. 

 

Предложените смекчаващи мерки гарантират, че в резултат от изпълнението на 

ОУП на община Роман, няма да бъде повлияно благоприятното природозащитно 

състояние на природните местообитания, на местообитанията и на популациите на 

видовете, представляващи предмет на опазване в ЗЗ „Карлуковски карст” (BG0000332), 

ЗЗ „Бебреш” (BG0000374), ЗЗ „Карлуково“ (BG0001014), предвид определенията на § 1, 

т. 1 и 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.  

 

ОУП на община Роман няма да предизвика фрагментация на гореописаните 

защитени зони. Няма да бъде предизвикана фрагментация на природни местообитания, 

популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в 

защитените зони. След изпълнение на плана, елементите, характеризиращи структурата 

на защитените зони, ще останат непроменени. 

 

Въз основа на критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС и от направените 

изводи върху местообитанията, видовете животни и птици, предмет на опазване в 

ЗЗ BG0000374 “Бебреш” и BG0001014 „Карлуково“ по Директива 92/43 и защитена 

зона  BG0000332 „Карлуковски карст” по Директива 2009/147 заключението е 

следното: 

При изпълнението на предложените мерки (т. 6 от ДОС) и нормативно 

установени режими, предварителния проект на ОУП на община Роман, няма да 

окаже значително въздействие върху целостта и природозащитните цели на 

защитени зони BG0000374 “Бебреш” и BG0001014 „Карлуково“ по Директива 

92/43 и защитена зона  BG0000332 „Карлуковски карст” по Директива 2009/147 

Предварителния проект на ОУПО на община Роман е съвместим с предмета и 

целите на опазване на защитените зони.  

 


