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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 
 

 

 

Списък на природни местообитания с потенциално разпространение на територията на община Ловеч 

 
Към предложение за стандартен формат за раздел „Лечебни растения” към ОПООС по чл. 50 от ЗЛР 

Съставил: Чавдар Гусев, Росен Цонев, Георги Попгеоргиев 

 

 

EUNIS код Ниво Българско име 
C 1 Вътрешни повърхностни води 

C1 2 Повърхностни стоящи води  

C1.2 3 Постоянни мезотрофни водоеми 

C1.21 4 Бентосни съобщества на мезотрофни водни тела  

C1.22 4 Свободно-плаваща растителност на мезотрофни водни тела  

C1.23 4 Вкоренена подводна растителност на мезотрофни водни тела  

C1.24 4 Вкоренена плаваща растителност на мезотрофни водни тела  

C1.25 4 Подводни килими от харови водорасли в мезотрофни водни тела  

C1.27 4 Планктонни съобщества на мезотрофни води  

C1.3 3 Постоянни еутрофни водоеми  

C1.31 4 Бентосни съобщества на еутрофни водни тела  
C1.32 4 Свободно-плаваща растителност на еутрофни водни тела  

C1.33 4 Вкоренена подводна растителност на еутрофни водни тела  
C1.34 4 Вкоренена плаваща растителност на еутрофни водни тела  

C1.35 4 Планктонни съобщества на еутрофни води  

C1.6 3 Временни водоеми  

C1.62 4 Мезотрофни временни водоеми 

C1.63 4 Еутрофни временни водоеми 

C1.65 4 Богати на варовик мезотрофни временни водоеми  
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C1.68 4 Бентосни съобщества на временните водоеми 

C1.69 4 Вкоренена плаваща растителност на временните водоеми 

C2 2 Повърхностни течащи води 

C2.1 3 Извори и поточета от изворите 

C2.12 4 Извори с твърда вода 

C2.19 4 Калцифилна растителност на изворни поточета  

C2.1A 4 Мезотрофна растителност на изворните поточета  

C2.1B 4 Еутрофна растителност на изворните поточета  

C2.2 3 Постоянни, бързотечащи, турбулентни водни течения  

C2.24 4 Водопади 

C2.26 4 Калцифилна олиготрофна растителност на бързо-течащи реки 

C2.27 4 Мезотрофна растителност на бързо-течащи води  

C2.28 4 Еутрофна растителност на бързо-течащи води 

C2.3 3 Постоянни, бавно-течащи водни течения  

C2.31 4 Епипотамални течения  
C2.32 4 Метапотамални и хипопотамални течения  

C2.33 4 Мезотрофна растителност на бавно-течащи води  

C2.34 4 Еутрофна растителност на бавно-течащи води  

C2.5 3 Временни течащи води  

C3 2 Крайбрежна зона на вътрешните повърхностни водни тела  

C3.1 3 Богати на хелофити водни тела  

C3.11 4 Съобщества на малки хелофити в бавно течащи води  

C3.2 3 Съобщества на тръстики и други хелофити в периферията на водоемите  

C3.21 4 Съобщества на тръстика  

C3.22 4 Съобщества на езерен камъш 

C3.23 4 Съобщества на папур 

C3.24 4 Крайбрежни средновисоки нежитни хелофити в плитки водоеми  

C3.25 4 Крайбрежни съобщества на средновисоки житни треви 
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C3.26 4 Съобщества на кушево  

C3.4 3 Бедни на видове речни легла или периферия на водоеми с амфибийна растителност  

C3.41 4 Евро-Сибирски многогодишни полуводни съобщества  

C3.5 3 Периодично наводнявани брегове с пионерна и ефемерна растителност 

C3.51 4 Евро-Сибирски ниски едногодишни съобщества  

C3.52 4 Съобщества на бутрак в периферията на водоеми  

C3.53 4 Евро-Сибирски едногодишни съобщества на кални брегове 

C3.55 4 Речни чакълести брегове с рядка растителност  

C3.6 3 Брегове от подвижни и меки седименти без растителност  

C3.61 4 Речни пясъчни брегове без растителност 

C3.62 4 Речни чакълести брегове без растителност 
C3.63 4 Речни тинести брегове без растителност 

C3.65 4 Оголващи се езерни тини без растителност  

C3.7 3 Брегове от твърди субстрати без или с рядка растителност  

C3.71 4 Периодично оголващи се скали и скални блокове в речното легло  

D 1 Торфища и тресавища 

D5 2 Съобщества на тръстика и острици без постоянни води  

D5.1 3 Тръстикови съобщества във водоеми без стоящи води 

D5.11 4 Тръстикови съобщества във водоеми без стоящи води 

D5.12 4 Съобщества на камъш във водоеми без стоящи води 

D5.13 4 Съобщества на папур във водоеми без стоящи води 

D5.2 3 Съобщества на острици във водоеми без стоящи води 

D5.21 4 Съобщества на острици 

D5.22 4 Съобщества на циперус 

D5.3 3 Торифща и блата доминирани от дзука 

D6 2 Вътрешно солени и бракични водоеми 

D6.1 3 Вътрешни солени водоеми  

D6.12 4 Съобщества на жерардова дзука и пълзящ пирей  
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E 1 Тревни съобщества  

E1 2 Сухи тревни съобщества  

E1.1 3 Вътрешни пясъци и скали с отворена растителност 

E1.11 4 Евро-Сибирски съобщества на трошляци  

E1.2 3 Многогодишни калцифилни тревни съобщества и базични степи 

E1.21 4 Гръко-Балкански степи на дива чубрица 

E1.22 4 Аридни субконтинентални степи 

E1.23 4 Мезоксерофитни субконтинентални ливадни степи 

E1.E 3 Отъпкани тревни съобщества от едногодишни видове 

E2 2 Мезофитни тревни съобщества 

E2.2 3 Сенокосни ливади в низини и котловини 

E2.25 4 Континентални ливади 

E2.6 3 

Агротехнически подобрени, подсяти и силно наторени тревни съобщества включително на 

стадиони и в паркове  

E2.61 4 Сухи или влажни агротехнически подобрени тревни съобщества  
E2.62 4 Преовлажнени агротехнически подобрени тревни съобщества  

E2.63 4 Поляни на стадиони 

E2.64 4 Поляни в паркове  

E2.65 4 Малки изкуствени тревни площи 

E2.7 3 Неуправлявани мезофилни ливади 

E2.8 3 Отъпкани мезофилни тревни съобщества от едногодишни видове 

E3 2 Сезонно влажни и преовлажнени ливади 

E3.4 3 Преовлажнени до влажни еутрофни и мезотрофни ливади 

E3.43 4 Субконтинентални крайречни ливади 

E3.44 4 Съобщества на наводнени терени 

E5 2 Горски окрайнини, сечища и вискотревия 

E5.1 3 Антропогенни тревни съобщества 

E5.11 4 Тревни съобщества в низините доминирани от високи нитрофилни треви 
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E5.12 4 Плевелни съобщества на наскоро изоставени урбанизирани и субурбанизирани конструкции 

E5.13 4 Плевелни съобщества в наскоро изоставени селскостопански конструкции 

E5.14 4 Плевелни съобщества в наскоро изоставени кариери и мини 

E5.15 4 Рекултивирани територии засети с високи треви 

E5.2 3 Термофилни тревни ивици на прехода на гората 

E5.21 4 Ксеро-термофитни ивици на прехода на гората 

E5.22 4 Мезофитни тревни ивици на прехода на гората  

E5.3 3 Съобщества на орлова папрат 

E5.33 4 Супра-средиземноморски съобщества на орлова папрат 

E5.4 3 Преовлажнени или наводнени високотревия и ливади 

E5.41 4 Стени или завеси от многогодишни високи треви край реките  
E5.42 4 Високо-тревни съобщества на преовлажнените ливади 

E5.43 4 Засенчени ивици на прехода на гората 

E7 2 Тревни съобщества с навлизане на горска растителност 

E7.2 3 Субконтинентални паркови гора 

F 1 Храсталаци 

F3 2 Умерено и средиземноморско-планински храсталаци 

F3.1 3 Храсталаци на умерения климат 

F3.17 4 Храсталаци на леска 

F3.2 3 Субсредиземноморски широколистни храсталаци 

F3.24 4 Субконтинентални и континентални широколистни храсталаци 

F9.1 3 Крайречни красталаци 

F9.12 4 Крайречни върбови храсталаци в низини и предпланини 

FA 2 Живи плетове 

FB 2 Храстови плантации 

FB.3 3 Храстови плантации за декоративни нужди или за плодове 

FB.31 4 Овощни гори от високи храсти или ниски дървета 

FB.32 4 Плантации от декоративни храсти 
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FB.4 3 Лозя 

FB.41 4 Традиционни лозя 

FB.42 4 Интензивно обработвани лозя 

G 1 Гори и други горски територии 

G1 2 Широколистни листопадни гори 

G1.1 3 Крайречни гори и галерии доминирани от елша, бреза, топола и върба 

G1.11 4 Крайречни върбови гори 

G1.6 3 Букови гори 

G1.69 4 Мизийски букови гори 

G1.7 3 Термофилни листопадни гори 

G1.73 4 Източни гори на космат дъб 

G1.76 4 Балкано-Анатолийски термофилни дъбови гори 

G1.7C 4 Смесени термофилни гори 

G1.A 3 Мезо- и Еутрофни гори на дъб, габър, ясен, липа и бряст 

G1.A1 4 Мезотрофни и еутрофни гори на дъб-ясен и габър 

G1.A3 4 Гори на обикновен габър 

G1.A5 4 Гори на липа 
G1.A6 4 Не-крайречни гори на бряст 

G1.C 3 Изкуствено създадени широколистни горски плантации 

G1.C1 4 Тополови плантации 

G1.C2 4 Плантации на екзотични дъбове 

G1.C3 4 Плантации на бяла акация 

G1.C4 4 Плантации от други широколистни видове 

G1.D 3 Овощни гори  

G1.D2 4 Плантации на орех 

G1.D4 4 Плодни овощни градини 

G1.D5 4 Високостъблени овощни градини 

G3 2 Иглолистни гори 
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G3.1 3 Гори на смърч и ела 

G3.1J 4 Плантации от смърч 

G3.4 3 Гори на бял бор  

G3.4F 4 Плантации на бял бор 

G3.5 3 Гори на черен бор 

G3.57 4 Плантации на черен бор 

G3.F 3 Изцяло изкуствени иглолистни плантации 

G3.F1 4 Иглолистни плантации от местни видове 

G4 2 Смесени широколистни и иголистни гори 

G4.F 3 Смесени горски плантации 

G5 2 Ивици от дървета, изкуствено създадени гори, сечища 

G5.1 3 Ивици от дървета 

G5.2 3 Групи от залесени широколистни видове 

G5.3 3 Групи от залесени вечнозелени видове 

G5.4 3 Малки изкуствено създадени иглолистни гори 

G5.5 3 Малки изкуствено създадени смесени гори 

G5.6 3 Сечища в период на възстановяване 

G5.61 4 Широколистни храсталачни гори 

G5.62 4 Смесени храсталачни гори  

G5.7 3 Издънкови гори и млади плантации 

G5.71 4 Издънкови млади гори 

G5.72 4 Млади широколистни листопадни плантации 

G5.74 4 Млади иглолистни плантации 

G5.75 4 Млади смесени плантации 

G5.8 3 Сечища  

G5.81 4 Сечища в широколистни гори  

G5.83 4 Сечища в смесени гори  

G5.84 4 Тревисти съобщества в сечища 
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G5.85 4 Храсталаци в сечища 

H 1 Вътрешни местообитания без растителност или с рядка растителност  

H1 2 Пещери 

H3 2 Скали 

H3.2 3 Базични и ултра-базични вътрешни скали 

H3.2A 4 Илиро-Гръко-Балкански скали с очиболец 

H3.2E 4 Голи варовикови вътрешни скали 

H3.5 3 Почти голи скални варовикови повърхнини 

H3.51 4 Скални повърхнини, плочи и куполи 

H3.6 3 Ерозирали и натрошени скални материали 

H3.61 4 Ерозирали и натрошени скални материали без растителност 
H3.62 4 Ерозирали и натрошени скални материали с растителност 

H5.5 3 Опожарени територии без или с рядка растителност 

H5.51 4 Наскоро опожарени територии 

H5.52 4 Опожарени територии с рядка растителност 

H5.6 3 Отъпкани територии 

H5.61 4 Черни пътища 

I 1 Временно или постоянно култивирани територии 

I1 2 Ниви и зеленчукови градини 

I1.1 3 Интензивни земеделски монокултури 

I1.11 4 Големи интензивни земеделски монокултури (>25ha) 

I1.12 4 Средни интензивни монокултури (1-25ha) 

I1.13 4 Малки по реазмери интензивни земеделски монокултури (<1ha) 

I1.2 3 Цветни градини и оранжерии 

I1.21 4 Големи цветни градини и оранжерии 

I1.22 4 Малки цветни градини 

I1.3 3 Обработваеми площи обработвани с ниско-интензивни методи 

I1.5 3 Голи обработвани или изоставени земи  
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I1.51 4 Голи обработвани площи  

I1.52 4 Изоставени работни земи с едногодишни плевели 

I1.53 4 Изоставени работни земи с едногодишни и многогодишни плевели 

I1.54 4 Изоставени наводнени работни земи с едногодишни плевели 

I2 2 Паркове и градини 

I2.1 3 Големи по площ паркове и градини 

I2.11 4 Паркови цветни лехи, беседки и декоративни храсти 

I2.2 3 Малки по площ паркове и градини  

I2.21 4 Декоративни градински площи 

I2.23 4 Малки паркове и градски площади 

I2.3 3 Наскоро изоставени паркове и градини 

J 1 Застроени, индустирални и други изкуствено създадени местообитания 

J1 2 Сгради на големи и малки градове и села 

J1.1 3 Жилищни сгради в градове и градски центрове  

J1.2 3 Жилищни сгради в села и периферии на градове  

J1.3 3 Градски и крайградски обществени сгради 

J1.31 4 Стари градски стени  

J1.4 3 Градски и крайградски промишлени и търговски обекти в активна употреба 

J1.41 4 Градски и крайградски търговски единици 

J1.42 4 Градски и крайградски фабрики  

J1.5 3 Изоставени сгради в големи градове, градове и села 

J1.51 4 Градски и крайградски запуснати площи 

J1.6 3 Градски и крайградски строежи и разрушени терени  

J1.7 3 Летни вили с висока плътност на застрояване 

J2 2 Строежи с ниска плътност на застрояване 

J2.1 3 Летни вили с ниска плътност на застрояване 

J2.2 3 Селски обществени сгради  

J2.3 3 Селски промишлени и търговски обекти в активно ползване  
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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

J2.4 3 Селскостопански строежи 

J2.41 4 Селскостопански сгради (не изолирани) 

J2.42 4 Изолирани селскостопански сгради  

J2.43 4 Оранжерии 

J2.5 3 Граници на обекти  

J2.51 4 Огради  

J2.6 3 Неизползвани строежи в селата  

J2.61 4 Запуснати площи със селскотопански строежи 

J2.7 3 Селски строежи в процес на събаряне 

J3 2 Промишлени обекти за добив на полезни изкопаеми  

J3.2 3 Действуващи кариери за полезни изкопаеми по открит способ 

J3.3 3 Наскоро изоставени кариери и други площи за добив на полезни изкопаеми по открит способ 

J4 2 Транспортна мрежа и други територии с твърда настилка  

J4.1 3 Неизползвани пътища, ж.п. линии и други територии с твърда настилка  

J4.2 3 Шосейна мрежа 

J4.3 3 Ж. п. мрежа 

J4.6 3 Алеи и територии за рекреация 

J4.7 3 Гробищни паркове  

J5 2 Изкуствени водоеми и свързани с тях структури  

J5.3 3 Изкуствени сладководни стоящи водоеми  

J5.31 4 Басейни и езера с изцяло изкуствен субстрат 

J5.32 4 Интензивно управлявани рибарници  

J5.5 3 Фонтани и каскади  

J6 2 Депа за отпадъци  

J6.1 3 Строителни отпадъци  

J6.2 3 Места за депониране на битови и строителни отпадъци  

J6.4 3 Земеделски и градинарски отпадъци  

J6.41 4 Големи купчини с отпадъци от земеделски и градинарски продукти  
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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

J6.42 4 Торища  

J6.5 3 Промишлени отпадъци  

J6.51 4 Минна шлака  

J6.52 4 Купчини с детрит и скрап  

X 1 Комплексни местообитания  

X07 2 Интензивни земеделски култури с ивици от естествена и полуестествена растителност  

X09 2 Гористи пасища  

X10 2 Мозайки с преобладаване на горска растителност  

X11 2 Големи паркове  

X13 2 Територии с нарядко залесени широколистни листопадни дървета 

X15 2 Територии с нарядко залесени иглолистни дървета 
X16 2 Територии с нарядко залесени широколистни и иглолистни дървета 

X24 2 Малки домашни градини в градовете около центъра  
X25 2 Домашни градини в селата и градските периферии 

 


