
ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ 
ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

1 

 

 

Доклад 
за оценка степента на въздействие на 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 
ИСПЕРИХ 

 

върху предмета и целите на опазване на защитени зони 
BG0000168 „Лудогорие“ ПО ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА 
ВИДОВЕТЕ и BG0002062 „Лудогорие“ ПО ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕЕС 

ЗАОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ 

 
 
 

 

 

 

ноември, 2018 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 

2 

Екип изготвил:  
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА 
ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА  

“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красимир Киров: 

/Ръководител екип ДОСВ, Еколог, Експерт по птици, прилепи, херпетофауна, 

местообитания, ЕО, ОВОС, НЕМ/ 

 

 

 

 

 

 

Мариета Иванова: 

/Еколог, Експерт по местообитания, ЕО, ОВОС и НЕМ/ 

 

 

 
 
 

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 

3 

СЪДЪРЖАНИЕ 

0. УВОД 5 
1. Анотация на инвестиционното предложение 6 
2. Описание на характеристиките на други планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на 
разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план  могат 
да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона 

30 

3. Описание на елементите на плана, които самостоятелно или в комбинация 
с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха 
могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или 
нейните елементи. 

33 

4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на 
управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване 
(отчитане) при изготвяне на плана, програма и проект/инвестиционно 
предложение. 

38 

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на плана 
върху предмета и целите на опазване на защитените зони 

Описание и анализ на въздействието на плана върху природните 
местообитания и видове  – предмет на опазване в защитената зона 

Описание и анализ на въздействието на плана, върху целостта на 
защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни 
цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, 
нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки 
промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията 
на плана 

65 

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 
намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 
осъществяване на плана,  върху защитената зона и определяне на степента 
им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в 
резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 

156 

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие 
върху защитената зона, включително нулева алтернатива по отношение на 
местоположение, капацитет на урбанизираната територия и други 

158 

8. Картен материал с местоположението на плана спрямо защитените зони  и 
техните елементи 

158 

9. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие 158 
10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 от збр и предложение за конкретни 

компенсиращи мерки по чл 34. от ЗБР (когато заключението по т. 9, е че 
предметът на опазване на съответните ЗЗ ще бъде значително увреден от 
реализирането на плана, и че не е на лице друго алтернативно решение) 

160 

11. Използвани методи на изследване, методи за прогноза и оценка на 
въздействието, източници на информация 

165 

12. Използвана литература 168 
 ПРИЛОЖЕНИЯ 169 
 Декларации от експертите, изготвили доклада по ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта 
на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 
и целите на опазване на защитените зони 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 

4 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 
ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

адрес: град Исперих, ул. "Васил Левски" № 70, 

П.К. 7400 

Централа община: 08431 / 21-78 

Факс: 08431 / 21-84 

е-мейл: isperih@isperih.bg 

Кмет на Община Исперих: Бейсим Руфад Расим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isperih@isperih.bg


ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 

5 

Увод 

Докладът за оценка степента на въздействие от прилагането на Общ устройствен план 
(ОУП) на Община Исперих върху предмета и целите на опазване на защитените зони се 
извършва на основание чл. 31 – 34 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 35-37 

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на за-

щитените зони (Наредбата за ОС) и е съобразен с изискванията поставени с писмо на РИОСВ 
– Русе № АО2696/3/04.09.2018 г.  

Докладът се изготвя като приложение към Доклад за екологична оценка на ОУП и има 
за цел да се определят и оценят възможните въздействия от прилагането на Общ устройствен 
план на Община Исперих върху защитени зони „Лудогорие” с код BG0000168, определена за 
опазване на природни местообитания и местообитания на видове от дивата флора и фауна и 
защитени зони „Лудогорие” с код BG00002062, определени за опазване на дивите птици. 

Докладът е преработен и допълнен от колектив от експерти в обхвата и при спазване на 
критериите и изискванията на чл. 21, 22 и 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и в съответствие с чл. 9, 
ал. 1 на Наредбата.  

 В Оценката за степента на въздействие са взети предвид и следните принципи: 
 Принципът на предпазливост, залегнал като основа за опазване на околната среда в 

Договора за създаване на ЕС, в конкретния случай възприет като приемане на възможно най-

лошия сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на научните предпоставки за 
съществуване на такова въздействие. 

 Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката. 
 Връзката между чл.6 (3) на Директива 92/43/ЕИО за местообитанията, изискващ 

оценка на последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата като цяло от една 
страна и чл.2 (2) на Директивата, посочващ, че мерките предприети по тази директива следва 
да водят до опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус на 
видовете и местообитанията; 
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1. Анотация на Общия устройствен план (ОУП). Характеристика на 
предвижданите дейности. Информация за контакт с възложителя. 

1.1. Анотация на Общия устройствен план (ОУП). 
Настоящият проект  за Общ устройствен план на Община Исперих е изготвен в 

изпълнение на Договор №92 от 05.12.2017 г. сключен между ОБЩИНА ИСПЕРИХ и 
„ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД гр. Шумен. 

Проекта е изготвен съгласно Техническото задание за изработване на Общ устройствен 
план на Община Исперих. 

Основание за разработването на Общ устройствен план на Община Исперих е преди 
всичко фактът, че общината не притежава актуален устройствен план, който е важен 
документ за нейното пространствено развитие, стои в основата на управлението на 
териториите, опазването на околната среда, реализирането на важни за общината 
инвестиционни инициативи, гарантира устойчивото развитие на териториите и 
съвместяването на разнообразни интереси. 

Целите и приоритетите в развитието на Община Исперих, заложени в приетите и 
действащи стратегически и планови документи налагат мобилизирането на целия местен 
потенциал – човешки, инвестиционен, териториален за да може да се постигне търсеното 
ускоряване на развитието на общината. Разширяването на урбанизираните територии се 
обосновава с прилагането на по-високи стандарти за различните функционални системи и 
устройствени среди. Наред с това идват възможностите и задълженията за опазване на 
околната среда, възможностите за развитие на туризма (с акцент на спортния и културно – 

историческия туризъм), възможностите за ефективно използване на природните ресурси, 
възможностите за задоволяване на нуждите на бизнеса и др. 

Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от регионално 
значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания 
за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически документи от по-

високо ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на прогнозите на тези 
документи върху развитието на територията на общината. Общия устройствен план се явява 
ключов документ за постигане на устойчиво развитие на общината.  

Основание за изготвянето на Общия устройствен план на община Исперих дава 
Решението на Общинския съвет № 425 (Протокол № 47/20.10.2014 г.). Плановото задание е 
също е одобрено от Общинския съвет с Решение № 425/20.10.2014 г. на Общинския съвет-

Исперих. То е съгласувано с Министерство на културата (Становище № 33-НН-

479/01.07.2016 г.), и с РИОСВ Русе (Становище изх. № АО2696/11.06.2014 г.). 
1.2. Информационно-техническа основа за изработване на ОУПО 

  От основно значение за разработването на ОУПО е осигуряването и 
използването на максимално актуална информация, отразяваща достатъчно точно текущата 
ситуация и тенденции. Дейността по информационното осигуряване има няколко основни 
аспекта: 

 Анализиране на различните заинтересовани страни към изготвянето на ОУП на 
община Исперих и техните нужди. 

 Намиране и организиране на необходимите изходни данни за анализа с цел 
създаване на система от териториални социално-икономически индикатори. Тъй като 
информационната обезпеченост на анализа е от критично значение за успешното изпълнение 
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на договора, е необходимо да бъдат внимателно проучени и оценени изходните данни и да 
бъдат идентифицирани информационните дефицити и недостатъците в качеството на 
данните. За целта е създаден работен механизъм за анализ на информационната 
обезпеченост. С помощта на този инструмент се създаде основата за събиране, оценка и 
обработка на източници на данни и информация и индикатори при осъществяването на 
дейностите по проекта. 

 Фактическото събиране, обработка и интеграция на необходимите данни в 
централизираната географска база, част от специално разработеното за целите на проекта 
специализирано ГИС приложение. То служи също както като платформа за събиране и 
анализ на данни и генериране на информация, така и за осигуряване на широк достъп до 
информационните ресурси, разработения ОУП на община Исперих и неговото управление. 

Създаването на адекватна информационна платформа за събиране, интегриране, 
обработка и анализ на информацията е от основно значение за ефективното планиране и 
управление на територията. Именно информационната база се явява свързващото звено 
между очакванията, свързани с плана на различните категории заинтересовани страни и 
наличния потенциал и реалните сравнителни предимства на територията. Казано с други 
думи, информационната осигуреност е елементът, който осигурява задълбочен и 
реалистичен поглед върху територията и пространственото поведение на свързаните с нея 
природни и социални системи. 

В тази връзка е разработено специализирано ГИС приложение, насочено към събиране, 
обработка, интеграция, анализ и визуализация на данни и информация, свързани територията 
на община Исперих. Географските Информационни Системи /ГИС/ отдавна са се наложили 
като основен инструмент за подпомагане вземането на решения при планирането и 
управлението на териториалните системи. ГИС технологията подпомага организирането на 
данните, свързани с територията и улеснява разбирането и пространственото асоцииране на 
съществуващите проблеми, като същевременно осигурява мощни инструменти за анализ и 
синтез на необходимата информация за тяхното разрешаване. Тази пространствено-

реферирана информация е ресурс от критично значение в процеса на вземане на решения при 
управлението на регионалното развитие и устройство на територията. 

В този смисъл ГИС и другите, свързани с тях геоинформационни технологии 
позволяват постигането на по-голяма обективност на информацията за реалния свят и 
значително подобряват информационното осигуряване на вземаните решения, засягащи 
управлението на територията като интегриран комплекс от отделни разнородни аспекти. 
ГИС технологията осигурява единна интеграционна среда за различните по характер и 
генезис данни и информация за територията, като по този начин позволява системно 
разглеждане, анализиране и решаване на проблемите, в това число интегриране на 
проблемите на околната среда в регионалното развитие и устройството на територията. 

Общият устройствен план на общината определя общото (преобладаващото) 
предназначение на най-едрите структурни части на територията и общият режим на тяхното 
устройство. Това са териториите на населените места и селищните образувания 
(урбанизираните територии), земеделските територии, горските територии, защитените 
територии и нарушените територии за възстановяване. Режимът на устройство на всяка от 
посочените територии и на техните съставни подразделения се изразява с най-общи цели, 
мерки, ограничения и изисквания за опазване, използване, изграждане и развитие на 
териториите.  

Съчетаването на методите и подходите на планиране на регионалното развитие и на 
планиране на териториалното устройство би обогатило едновременно и двете дейности и 
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резултатите от тях. Такъв подход би доближил тези дейности плътно до същността на добро 
комплексно планиране. Много важно е при планиране на регионалното развитие да се 
открояват  дългосрочните прогнози и сценарии на развитие, да се очертава бъдещият образ 
на съответния район и съответната територия и оттам да се откриват по-близките 
краткосрочни цели и задачи.  

За изпълнение на поставените цели и постигане на желаните резултати подходът, който 
е използван за изготвянето на ОУПО, ще се основава на някои основни принципи, а именно: 

Принцип на устойчивостта – спазване преди всичко изискванията за 
екологосъобразност на общите устройствени концепции и на всяко от конкретните 
устройствени решения. Изготвения  ОУПО трябва да осигури икономично разходване на 
всички природни ресурси при организиране на територията, особено на невъзобновимите и 
на първо място на поземления ресурс. По този начин ще се създадат устройствени условия за 
осигуряване на стабилност в развитието на първичния сектор – фундамент на местната 
икономика и едновременно ще се осигурят възможности за алтернативна реализация на 
потенциалите на ценните природни ресурси в посока диверсификация на стопанските 
активности и създаване на многоотраслова структура, в която все по - голям дял ще заемат 
малките и средните предприятия, базирани на местни ресурси и съвременни технологии, 
включително инициативи в областта на туризма, чрез популяризиране и развитие на 
културното и природното наследство на общината. Не на последно място, прилагането на 
този принцип допринася за подобряване качеството на живот на населението, за опазване на 
биоразнообразието, както и за предпазването от кризисни ситуации, възникващи в резултат 
на физико-геоложки процеси в земната основа, производствени аварии и природни бедствия. 

Принцип на приемствеността – насърчаване на онези устройствени решения (при 
наличие на такива), които прибавят нови положителни качества към вече създаденото, а не 
го отричат и разрушават. При изготвяне на ОУПО ще се анализират предходните планове и 
проекти по отношение степента на тяхната приложност и постигнати резултати, направените 
инвеститорски „стъпки”, в т.ч. и променени предназначения на земята, като индикатори за 
инвестиционен интерес и ориентир за устройствените предвиждания. В съответствие с 
разпоредбата на чл. 103а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ще бъдат съобразени 
предвижданията на действащите подробни устройствени планове. В пълна степен ще бъдат 
взети предвид предвижданията на стратегическите и планови документи в сферата на 
регионалното развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво в частите им, 
отнасящи се за пространственото развитие на предметната територия и в частност – 

конкретните мерки и проекти, включени в Общинския план за развитие на Община Исперих 
за периода 2014 – 2020 г. 

Принцип на реализма – формулираните постижими цели, инвестиционните и 
организационните усилия, необходими за чиято реализация, да са съизмерими с мащаба на 
ресурсите, които могат реално да бъдат осигурявани общо от публичния и частния сектори. 

Принцип на солидарността – търсене на баланс между индивидуалните и групови 
интереси от една страна и интересите на териториалната общност в цялост от друга страна, 
като се отчита, че в своята същност те не могат да бъдат конфликтни, тъй като и 
общностните интереси са сбор от определен тип индивидуални интереси (за здраве, за чист 
въздух и зелени площи, за образование и т.н.). Освен това ще се търси и баланс между 
интересите на различните социални категории, в т.ч. специална грижа за уязвимите групи, 
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каквито са например децата, и за онеправданите категории от населението – семействата с 
ниски доходи, хората в неравностойно положение, старите хора. Прилагането на този 
принцип се основава и на равнопоставеността на различните видове собственост. 

Принцип на партньорството – прилагането на същия е от изключително значение, 
както за постигане на надеждни и стабилни устройствени решения, така и за увеличаване на 
ресурсния потенциал за реализирането им. Това ще стане чрез активно партниране с 
представителните структури на бизнеса, с гражданските сдружения и движения при работни 
срещи по време на проектирането на ОУП на Община Исперих. Ще се търси и 
взаимодействие и координиране на усилията с централните ведомства, реализиране на 
междуобщински инициативи. 

Принцип за интегрираността – ще се изразява в прилагането на методически подход, 
отчитащ влиянието на разнопосочни фактори на развитието и използването на 
териториалните ресурси, на търсене на възможности за съвместяване на разнопосочни 
интереси с превес на тези с изразен публичен характер. Принципа за интегрираност ще бъде 
допълнен и с изискването за координация на устройственото планиране със стратегическото 
планиране и програмиране, на екологическите изисквания и др. 

Принцип на публичност на устройствените решения – ще се търси осигуряването на 
активното участие на жителите на общината в обсъждания на Предварителния проект на 
ОУП и отчитане на техните предложения. 

Принцип за дългосрочност – съгласно действащата нормативна уредба в 
устройственото планиране, срокът на действие на ОУП е 15-20 години. Прилагането на този 
принцип при разработване на ОУП на Община Исперих ще бъде съобразен изцяло с 
обективни прогнозни разчети за протичащите на територията процеси, които да отчитат 
очакваното въздействие на фактори със стимулиращо и със задържащо влияние. 
Предлаганите устройствени решения ще бъдат относително устойчиви във времевия 
хоризонт на действие на ОУП. 

Предлаганият подход е съобразен с идентифицираните нужди на Възложителя и 
съответства напълно на целите и резултатите на договора/проекта. Базира се на натрупан 
капацитет и професионален опит и създава реална възможност за мултиплициране и 
приемственост на добрите национални и европейски практики. 

Цели, задачи и методи на работа 

Целите на Общия устройствен план на една община се определят на първо място от 
Закона за устройство на територията, с чл. 104, ал. 1, (изм. Обн. ДВ бр. 65/2003 г.). 

Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на териториите на 
общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища. 
Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата структура и 
преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на 
техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-

историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени 
планове. 

Закона за устройство на територията, изм. и доп. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г. 
В Плановото задание за изработване на Общ устройствен план на Община Исперих са 

формулирани цели, задачи и приоритети за развитие, които следват матрицата на 
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стратегическите документи и определят основните насоки и очакваните резултати от 
реализацията на плана. 

Основната стратегическа цел на Общия устройствен план на Община Исперих е да 
създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена 
среда в урбанизираните и извънурбанизираните територии. 

За изпълнение на тази цел е необходимо: 
 Развиването на съществуващи функции на населените места в общината, 

адаптирането им към бъдещата визия за устойчиво развитие и съответно установяване на 
нови такива; 

 Определяне на функционалното предназначение на терените с техните параметри; 
 Развитие на елементите на техническата инфраструктура; 
 Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и 

опазване на околната среда; 
 Опазване обектите на културното наследство; 
 Определяне на правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които да довеждат до 

изпълнение на гореописаните цели и задачи на плана. 
Преработен вариант на планово задание за изработване на Общ устройствен план 

на Община Исперих, 2016 г. 
За да бъдат изпълнени поставените в предоставеното задание от Възложителя общи 

изисквания, основните задачи на ОУП на Община Исперих, при разработването му от 
нашия екип ще бъдат: 

 Документален анализ на законодателни, програмни, стратегически и планови 
документи на България и на ЕС, на исторически сведения и публикации за региона и за 
общината; 

 Многофакторен анализ на компонентите и факторите на средата за установяване на 
тяхното текущо състояние и за определяне на местния потенциал за развитие; 

 Сравнителен анализ на заложените в различни документи за територията 
стратегически цели и предвиждания, на добри примери от нашата и чуждестранна практика 
за устойчиво развитие на територията; 

 Експертна оценка на текущото състояние и на екологичните, социалните, 
икономическите и пространствените въздействия на антропогенната дейност върху 
природните компоненти на средата, върху ландшафта, културното наследство и 
биологичното разнообразие. 

 Стандартни статистически методи за анализ и прогноза на демографските тенденции 
и рискове; 

 Икономически и иконометрични методи за изследване на социално-икономическото 
развитие на общината. 

 Определяне на общата структура на територията - предмет на плана, и 
преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението 
и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, 
защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници, 
нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи и териториите със 
специално, с друго или със смесено предназначение; 
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 Определяне на общият режим на устройство на всяка от горе упоменатите 
териториите, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, 
използване, изграждане и развитие; 

 Определяне на извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична 
държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство; 

 Определяне разположението на мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с 
териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от 
национално значение; 

 Определяне на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни 
бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита; 

 Определяне на  териториите за активно прилагане на ландшафтно устройствени 
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена 
защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ; 

 Определяне на територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността 
на страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони; 

 

Освен гореспоменатите основни задачи на ОУП, регламентирани в Наредба №8 от 14 
юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, с изработването на ОУП на 
община Исперих ще бъдат осъществени и някои специфични задачи, касаещи дългосрочното 
развитие на общината, спрямо изискванията на устойчивото развитие, а именно: 

 Да се осигури възможност за създаване на добри условия за обитаване и труд на 
населението; 

 Да се осигури оптимален баланс между частните и обществените интереси. ОУП на 
Община Исперих ще е изработен така, че да защитава и гарантира частната собственост, но в 
същото време и да дава възможност за реализация на необходимите обществени 
мероприятия. Важен елемент от тази задача ще бъде и балансът между отделните и различни 
частни интереси; 

 Да се равнопоставят различните видове собственост при определяне на 
функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените. Когато 
определени мероприятия от обществен интерес имат търговска привлекателност, то за 
реализацията на тези мероприятия ще се търси възможност за включване на всички 
заинтересовани собственици и инвеститори, включително и частни; и обратно – за 
реализацията на непопулярни мерки, свързани със забрани за видове дейности или 
отчуждаване на имоти, ще се подхожда внимателно за да се избегне високата степен на 
накърняване на частния интерес, тъй като несъобразяването с тези постановки може да 
доведе освен до негативен отзвук от качествата на ОУП, така и до практическото забавяне на 
прилагането му, предвид възникване на възражения и съдебни спорове; 

 Да се определят точно функционалните зони и режими спрямо прилежащите 
строителни и регулационни граници на селищата и селищните образувания, както и спрямо 
други административни и териториални ограничители, респ. при съобразяване с Плана за 
земеразделянето на територията, като се определят границите и местоположението на 
устройствените зони и се конкретизират допустимите и забранени дейности в тях; 
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 Да се определят изискванията при използването, опазването и застрояването на 
терените в различните устройствени зони; 

 Да се определят насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии 
и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии, с оглед 
постигане на оптимална териториална структура; 

 Да се предвидят мерки и да се осигурят възможности за възстановяване на 
нарушените територии и да се определи последващото им предназначение; 

 Да се осигури възможност за подходящо развитие на комуникационно – 

транспортната инфраструктура и обвързването й с националната инфраструктура; 
 Да се отразят съществуващите и предвиди необходимите нови трасета и 

прилежащите им терени и да се осигури спазване на сервитутните зони за провеждане на 
съоръженията на техническата инфраструктура; 

 Да се определи начина на ползване и устройството на поземлените имоти, съобразно 
конкретното им предназначение; 

 Да се отразят всички защитени зони и защитени територии и да посочат всички 
наложени спрямо тях ограничителни условия за ползване, като същевременно се гарантира 
опазването на биологичното разнообразие; 

 Да се отразят всички съществуващи кариери, като за същите се укажат 
необходимите хигиенно-защитни зони и изисквания за начин на ползване и стопанисване, 
гарантиращ максимална защита и ползване на прилежащите им терени, съгласно 
предвижданията на ОУП; 

 Да се направят инфраструктурни проучвания за потенциала на територията и да се 
оценят възможностите за организиране на наличните обекти на културно - историческо 
наследство, като културни центрове за посещение; 

 Да се представи цялостна стратегия за опазване на културното и историческо 
наследство, която да бъде неразделна част от политиката за развитие на селищните и извън 
селищните територии на общината; 

 Да се представи концепция за развитие на туризма, при балансирано и устойчиво 
използване на селищните и извън селищните територии, при умело използване на 
природните и антропогенни фактори, като за целта се предвиди създаване на зони за 
осъществяване на ежедневен, седмичен и годишен отдих и се осигури възможност за 
развитие на нови видове туризъм – екологичен, селски, религиозен, културен и др.; 

 Да се обвържат съществуващите и предвидени терени за озеленяване за широко 
обществено ползване в селищната среда с нови и съществуващи паркове и горски паркове в 
единен зелен организъм, като освен това се предвидят терени за спорт и развлечения и 
специфични терени за озеленяване, с цел осъществяване защита на зоните за обитаване от 
промишлени зони и други замърсители; 

 Да се прецизират границите на съществуващите зони за отдих; 
 Да се обследва съществуващото състояние на териториите с устройствен режим за 

обществено обслужване и да се преструктурират според създалите се необходимости; 
 Да се изготви комуникационно-транспортен план за елементите на транспортната 

инфраструктура, като неразделна част от ОУП; 
 Да се осигурят възможности за оперативно действие на Общинската администрация. 

Общият устройствен план на община Исперих ще бъде изработен така, че да служи като 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 

13 

практически инструмент в ръцете на Общинската администрация за ефективно управление 
на Територията. За тази цел той ще е едновременно достатъчно ясен и точен и ще дава 
възможности за бързо привеждане в съответствие с новите условия и изискванията на 
конюнктурата. Тази задача е изключително важна, тъй като в настоящия момент процесите в 
икономиката и пространственото изграждане на средата са с висока степен на 
непредвидимост, даже и в близко бъдеще. Много бързо изменящите се условия могат да 
направят и най – добрият план неприложим, ако той не съдържа в себе си възможности за 
развитие. В този смисъл, изработеният от екипа ни Общ устройствен план на община 
Исперих ще бъде прецизиран така, че да балансира между силно рестриктивни и фиксирани 
режими за някои от териториите, спрямо общо допустими режими, с възможност за бързата 
им конкретизация или промяна с ПУП; 

 Да се даде възможност конкретни намерения и мероприятия, заложени в него, да се 
обвържат с международни програми за финансиране; 

 Да се изгради прогноза за урбанистично развитие, съответстваща на Националния, 
Регионалния, Областния и Общински планове и стратегии за развитие; 

 Да се даде възможност за интегриране на устройственото и пространствено развитие 
на територията в по – високи устройствени нива. 

Всички национални стратегически документи, в които е заложено изготвянето на 
ОУП съответстват и са в синхрон с приетите нормативни документи в рамките на ЕС, 
като част от вътрешното законодателство на страната ни.  

Общият устройствен план на общината дава възможност за реализиране на основните 
приоритети залегнали в стратегическите документи за регионално развитие, в т.ч.: 

Прогнозен срок на действие на ОУПО 

Съгласно ЗУТ и чл. 17, ал. 3 от Наредба №8 за обема и съдържанието на 
устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен 
период от 15-20 години. 

Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Исперих, настоящият 
ОУП ще бъде с прогнозен период до 2033 г. 

Развитие на териториите 

С проекта на ОУПО Исперих, се определят видове територии с основно 
предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени с 
устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  

В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват 
самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: обекти на недвижимото 
културно наследство, терени за гробищни паркове, техническа инфраструктура, транспортна 
инфраструктура, за обществено-обслужващи дейности, със специално предназначение за 
озеленяване, паркове и градини. 

В териториалното устройство, функционалното зониране се използва като начин за 
моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони (райони, участъци) 
с препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. 

Съвременното разбиране на функционалното зониране се разглежда като изходна база 
за бъдещото устройство на съответната територия. 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 

14 

 Целите на функционалното зониране са насочени към: 
 Осигуряване на оптимални режими на използване на територията; 
 Ефективно разполагане на различни видове стопанска дейност. 
 

Съгласно чл.16 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, с 
Общият устройствен план на общината се определят границите на урбанизираните 
територии, които са „строителна граница на населено място“. 

За територията на Община Исперих има действащи регулационни планове на 

населените места. Това е причина за наличието на контактни територии (зони), където има 
застъпване или „бели петна“ на териториите по КВС, кадастралните и регулационните 
планове, т.е. реална точна граница между КВС и кадастрален/регулационен план не 
съществува. Установените несъответствия в общата граница между урбанизираните 
територии и земеделски земи и горски земи се отстраняват по реда на ЗКИР, поради което 
този проблем ще бъде актуален до изработването и одобряването на кадастрална карта за 
съответното населено място с неговото землище, съответно за цялата община. В предвид 
гореописаното състояние и проблеми в одобрените и действащи планове, за това населено 
място приемаме в ОУПО за съществуваща строителната граница на населено място, 
границата на имотите, които са с НТП по КВС (Кадастрална карта) са „жилищни територии“.  

 

Следвайки направените до момента диагнози, изводи и проектираната посока на 
урбанистично развитие, отчитайки действащите за територията на общината планове и 
програми за устойчиво развитие, както и стратегиите от по-високо ниво, ОУПО предлага 

модел на бъдещо развитие в мащаби, съответстващи на реалния потенциал на територията. 
Основа за зониране на териториите с общо предназначение, устройствени зони, 

самостоятелни терени и режими е изработения Опорен план на Община Исперих. Балансите 
на територията на Община Исперих са изцяло на база действащите кадастрални карти и 
карти за възстановена собственост на населените места и землищата им. 

На база изработения Опорен план са отчетени следните основни проблеми, във връзка с 
устройственото планиране: 

- Действащата кадастрална карта на град Исперих – индустриална зона, Приета със 
Заповед №РД-18-16/06.06.2005г. на директора на АГКК, застъпва част от земеделската 
територия на гр.Исперих по действащата Карта за възстановена собственост, застъпва част 
от действащата карта за възстановена собственост на землището на с.Лъвино; 

- Масово, в границите на дефинираните като урбанизирани територии в  
кадастралните карти на селата в общината, присъстват земеделски и горски територии; 

- В землището на с.Йонково се намира с.Малко Йонково, което съответно няма свое 
землище; 

- Застъпването на различните видове планове и карти, действащи на територията на 
общината ( КВС, Кадастрални карти, Регулационни планове), е съпроводено с наличието на 
„бели петна“ и/или застъпване; 

- Налични са отделни имоти, в повечето случаи в непосредствена близост до 
строителната граница на населените места, които са с фактическо ползване, различно от 
функционалното им предназначение; 
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С предвижданията на Общ устройствен план на Община Исперих, е намерено решение 
на описаните проблеми.  

Дефинирана е проектна землищна граница: 
1) Между землищата на гр.Исперих и с.Лъвино, като са взети предвид както 

действащите планове и карти на територията на двете землища (приоритетно границата на 
урбанизираната територия по действащата Кадастрална карта на гр.Исперих – индустриална 
зона), така и фактическото ползване на територията, както и инвестиционните намерения и 
виждания на Община Исперих за бъдещо териториално и социално-икономическо развитие; 

2) Между с.Йонково и с.Малко Йонково. Преди повече от 10 години е започната 
процедура по определянето на землище на с.Йонково. Тази процедура по една или друга 
причина не е финализирана. В Общинска администрация и в Общинска служба земеделие 
няма данни за точната проектна землищна граница. Проектантският екип на ОУПО Исперих 
даде на Община Исперих предложение за проектна землищна граница между селата Йонково 
и Малко Йонково, която беше одобрена. Във връзка със сложната процедура, която следва да 
се премине, за да бъде тази землищна граница приета и необходимостта от експертно 
становище на редица институции, които да се произнесат във връзка с точното положение на 
границата, в Правила и нормативи за прилагане на Общ устройствен план на Община 
Исперих е указано, че реализирането на проектната граница е свързано с конкретизиране на 
точното ѝ положение. Гореописаното е предпоставка тази проектна землищна граница да не 
е обвързана с площ на ново землище на с.Малко Йонково. 

Дефинирана е нова строителна граница на населените места. С нея се приобщават 
територии в непосредствена близост до съществуващите строителни граници. В общия 
случай това са застроени терени, които имат фактическо ползване, различно от 
функционалното си предназначение; производствени терени – бивши стопански дворове, 
ползването на които не е свързано с отглеждане на животни и отделяне на вредни газове. За 
село Голям Поровец са изключени от урбанизираната територия необработваеми земи. При 
определянето на нова строителна граница са взети предвид действащите планове и карти за 
конкретната територия, фактическото ѝ ползване, инвестиционните намерения на Общината. 

Проектирани са устройствени зони и терени със самостоятелен устройствен режим, 
спазвайки изискванията на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя. 

 

 Жилищни устройствени зони и територии 

Потребностите от жилищни територии се изчислява  по нормативен принцип, съгласно 
Чл.14 от „Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони“. Административният център на Общината – гр. Исперих спада към 
категорията „много малки градове“. Селата Китанчево и Подайва са в категорията на 
„средни села“. Малко село е Катунец. Към „малки села“ се причисляват всички останали 
села в общ. Исперих, с изключение на с. Конево, което попада в категория „много малки 
села“. 

От направения анализ на съществуващото положение на жилищните територии в 
общината се налага изводът, че всички населени места надхвърлят нормативно изискуемата 
жилищна площ. Голямата площ, която се пада на жител, се обяснява  с факта, че 
преобладаващите населени места са от селищен тип, при които имат много малко население 
и заемат относително по-голяма територия. Този извод и демографската прогноза за 
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намаляване на населението, са достатъчно основание да не се предвижда разширяване на 
селищните територии в тази насока. 

 Въпреки така направените изводи, на места се открояват застроени поземлени имоти, 
които се ползват за жилищни нужди, в непосредствена близост до строителната граница на 
населените места, но са с различно функционално предназначение. Наличен е проблемът със 
застъпване и бели петна на регулационните планове на населените места в общ. Исперих с 
картите за възстановена собственост и/или Кадастрални карти. Тези проблеми са намерили 
своето решение в проекта за ОУПО. При зонирането на жилищните територии и 
определянето на новата строителна граница на населените места в общината, са взети 
предвид и единичните жилищни и застроени имоти от картите за възстановена собственост и 
кадастралните карти, които са в непосредствена близост до населените места. 

Увеличение на жилищните територии е предвидено за с. Старо селище, с. Печеница, с. 
Конево, с. Китанчево и гр.Исперих. 

Поради застъпване на кадастралната карта на гр. Исперих и картата на възстановената 
собственост на с. Лъвино се проектира нова землищна граница. Проблемът е отразен в 
ОУПО, като засегната територия остава в землището на гр. Исперих.  

Във връзка с устройване на отделните зони в селата Бърдоква, Вазово, Йонково, 
Къпиновци, Лудогорци, Лъвино, Малко Йонково, Малък Поровец, Подайва, Райнино, 
Свещари, Средоселци, Тодорово и Яким Груево жилищните територии намаляват. В с. 
Белинци жилищните площи не се променят.  

Основното жилищно застрояване на населените места в общината е ниско (Жм).  
В град Исперих е обособена Жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно 

застрояване, във връзка със съществуващи такива на место.  
С ОУПО Исперих се обособяват територии с режим на допустима промяна на 

предназначението в Жилищна устройствена зона. Предвижданията са за територии в 
непосредствена близост до строителната граница на с. Драгомъж. Целта е освен окрупняване 
на териториите, обезпечаването на нуждата от нови жилищни територии на местата, където 
има реален интерес от тях.  

 

 Терени за обществено-обслужващи дейности 

 Към тях спадат всички общински и частни имоти свързани с администрация, 
културата, търговията, учебни заведения, здравни заведения, социални услуги и др. с 
обществено-обслужващи дейности територии.   

След подробно разглеждане на отделните терени на база действащите регулационни и 
застроителни планове, част от тях са приобщени към устройствени зони, в които наличието 
им, както и обособяването на нови терени от този тип е допустимо. Това е едната причина, 
поради която се отчита намаляване на площта на териториите с обществено-обслужващи 
функции. Трябва да се отчете, че в част от картите за възстановена собственост, имотите на 
населените места са дефинирани като обществено-обслужващи. След зониране на 
територията с ОУПО, тази площ се разпределя в различни по вид устройствени зони и 
терени. 

 

 Устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена централна 
зона (Ц) 
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 Такъв тип устройствена зона е обособен за централните части на гр. Исперих. Те са с 
преобладаващ обществено-обслужващ характер. Обхващат административни и делови 
сгради, социални, просветни, учебни, културни, религиозни и др. обществени дейности, 
търговски и други обслужващи сгради и комплекси, хотели и заведения за хранене и 
развлечения, жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение и др. 

 

 Смесена обществено – обслужваща  производствено-складова зона (Соп) 
Устройствената зона обхваща територии - бившите стопански дворове, 

производствено-складови и обществено-обслужващи терени. Като цяло устройствените зони 
Соп са с производствено-обслужваща функция,  предимно с безвредни промишлени 
производства, животновъдни комплекси спазващи санитарно-хигиенните изисквания, 
обществено обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на хранително-вкусовата 
промишленост и др. 

Този тип устройствена зона е предвидена във връзка с развитие на логистична дейност, 
предвид наличните производствени мощности и предвижданията за такива. 

С ОУПО Исперих се обособяват територии с режим на допустима промяна на 
предназначението в Смесена обществено-обслужваща производствено - складова 
устройствена зона (Соп). Тези територии са с насоченост към възможност за създаване на 
логистични центрове, предвид локация си – в непосредствена близост до границите на 
населените места, по протежение на главни пътища, в близост до железопътната 
инфраструктура. С обособяването на територии с режим на допустима смяна на 
предназначението в Смесена обществено-обслужваща производствено - складова 

устройствена зона, се дава заявка за привличане на инвеститорски интерес, респективно 
развитие на икономиката, повишаване на трудовата заетост.  

 

 Устройствени зони и терени за производствени и складови дейности 

Предвижданията за териториите с производствени функции са свързани с 
присъединяване на съществуващи производствени терени към урбанизираната територия на 
населените места при непосредствена близост до съществуващата строителна граница.  

Част от производствено-складовите територии са приобщени към Устройствена зона от 
вида Смесена обществено-обслужваща производствено-складова (Соп). Такива са територии 
в населените места Малък Поровец, Делчево, Яким Груево и Исперих. 

На места са установени налични производствени терени, които са с различно 
функционално предназначение на земята.  

Предимно – производствените устройствени зони (Пп) се застрояват с производствени, 
складови и обслужващи сгради и съоръжения. Допуска се изграждане на здравни пунктове, 
магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, 
административни сгради и научно-експериментални бази към предприятията, гаражи и 
паркинги, както и жилища за охраната. 

 

 Ваканционно селище (Ос) 
Обособяването на този вид устройствена зона е свързано както със съществуващи 

терени с рекреационни функции, така и с наличието на привлекателни територии за развитие 
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на такъв вид дейност. Новообособени са зони за ваканционно селище в близост до водните 
площи на селата Малък Поровец и Голям Поровец.  

В обхвата на зоната могат да се изграждат: 
1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, вили, 

санаториуми, къмпинги, бунгала и др.п.; 
2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти; 
3. сгради за обществено - обслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, обекти 

за хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти и 
др.п.; 

4. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, плувни 
басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси, 
хоби-ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.; 

5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване; 
6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни алеи и 

площи, велосипедни алеи, скиорски пътеки и плацове, станции на въжени линии, яхтени 
пристанища и др.п.; 

7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове, 
ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни централи, 
мрежи на техническата инфраструктура, електроподстанции, трансформаторни постове, 
помпени станции, пречиствателни станции и пр. 

 

 Терени за спорт и атракции 

Обхващат стадиони, спортни площадки и др.спортно обекти.  Устройват се с  ПУП и в 
съответствие с чл.33 от Наредба 7/2003 на МРРБ, като площта на територията за спорт и 
развлечения в населените места и крайселищните територии се определя спрямо броя на 
населението – за села от 15-20 кв.м/жител, като минималната озеленена площ е 20% от 
площта на УПИ.  

Спазват се техническите изисквания и условията за безопасност и се изпълняват всички 
изисквания за изграждане на достъпна среда 

 

 Терени за озеленяване, паркове и градини 

Тези територии са предназначени за изграждане на озеленени площи за широко 
обществено ползване в населените места. Териториите с режим за озеленяване се устройват 
при условията на чл.30 и чл.32 от Наредба 7/2003 на МРРБ. 

 На необходимите места са осигурени изолационни озеленени пояси, между 
производствените и останалите зони. 

 

 Терени за гробищни паркове 

Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен 
устройствен режим за гробищни паркове.Те се разполагат и устройват в съответствие с 
Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването 
и пренасянето на покойници. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 
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Гробищните паркове са увеличени с ОУПО, във връзка с изчерпването капацитета на 
съществуващите такива и създалата се необходимост от обособяването на нови които са 
конкретно указани от общината. Общата площ с която са увеличени терените е 14.74 ха. 

 

 Терени за инженерно-техническа инфраструктура 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове инженерно-

техническа инфраструктура – със специфични особености и изисквания. Конкретните 
устройствени терени се определят с ПУП. 

Предвиждания в сферата на инженерно – техническата инфраструктура са свързани с 
прокарване на нови трасета на газоразпределителната мрежа в рамките на новата строителна 
граница на гр.Исперих. Не се предвижда проектиране и изграждане на нови междуселищни 
разпределителни газопроводи на територията на общината. 

Водоснабдяването е повсеместно осигурено в границите на общината. Осигуряването 
на новопроектираните устройствени зони е осигурено, като изключенията за териториите 
извън границите на населените места следва да бъдат решени посредством локални 
водоизточници, поради липсата на рентабилност. Канализация е налична единствено в 
гр.Исперих. Изграждане на канализационна инфраструктура на останалата част от 
населените места на общината не се предвижда към момента. Съгласно „Консултативна 
програма за укрепване на капацитета на ДКЕВР и оптимизиране на разходите за привеждане 
в съответсвие с Директива 91/271/ЕИО“  за средна гъстота на населението (между 750 и 2000 
лица на кm2 и 12<лица/ 100 m канал<21) и ниска гъстота (по-малко 750 лица на кm2 и лица/ 
100 m канал<12) не е рентабилно изграждането на ПСОВ и канализационна инсталация. За 
целта в тези населени места, икономически по изгодни са индивидуални пречиствателни 
съоръжения (изгребни ями, септични ями със системи за инфилтрация (при условие, че е 
налице пропусклива почва и достатъчна площ), септична яма с филтърна система за 
вторично пречистване (при недостатъчна площ или непропусклива почва), модулна ПСОВ с 
третично пречистване). 

Като бъдещи инвестиционни проекти за рехабилитация и разширение на ВиК мрежата 
(изготвени проекти за ВиК инфраструктурата), община Исперих разполага с 3 бр. подготвени 
инвестиционни проекти за: 

 - „Изграждане на част от V етап на канализационната мрежа гр.Исперих“; 

 - "Съществуващи водоснабдителни системи-Община Исперих", подобект 
„Реконструкция на външни водопроводи: от събирателна шахта при шахтови кладенци 2, 3 и 
4 до ПС „Димитрово”, от ПС „Димитрово” до разпределителна шахта с. Тодорово”. 

 - „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Лудогорци” до напорен водоем 
„Лудогорци” , община Исперих”; 

Община Исперих е добре електрифицирана, като на места липсват данни за точните 
трасета на съществуващи електропроводи. Такъв проблем съществува за онези населени 
места, които имат действаща кадастрална карта, в която липсват данни за линейната 
инфраструктура.  

Съобщителната мрежа е в добро състояние. Потребностите на територията на общината 
са напълно осигурени.  
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 Терени за транспорт и комуникация  
Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове 

транспортно-комуникационна инфраструктура Конкретните устройствени терени се 
определят с ПУП. 

В населените места, които са осигурени с карта на възстановената собственост като 
цифров модел, населените места са дефинирани с един поземлен имот, в който няма указана 
транспортна инфраструктура, в балансите на предвижданията на ОУП тези площи са взети 
предвид на база на действащите регулационни и застроителни планове и предвид 
осигуряването на достъп до новопроектираните устройствени зони. 

Предложени са два селскостопански пътя (между селата Йонково и Малко Йонково и 
Средоселци - Подайва), които да придобият статут на общински пътища. Целта е 
осигуряване на бърза и удобна връзка между селата. Двата пътя се използват масово. Във 
връзка с това общината е положила трошено-каменна настилка на единия от тях. Следва да 
се проведат нормативно изискуемите процедури и след двата пътя да се приведат в 
съответния за статута вид. 

С ОУПО е предложено изграждането на кръгово движение на няколко места в 
гр.Исперих, които според проектантския екип са ключови за осигуряване на безопасното 
провеждане на пътно-транспортно движение в града. Това са: 

- кръстовището свързващо улиците „Вежен“, „Арда“, „Ахинора“ и „Димитър 
Полянов“; 

- кръстовището свързващо улиците „Лудогорие“, „Хан Аспарух“ и „Христо Ясенов“; 

- кръстовището свързващо улиците „Христо Ботев“, „Цар Освободител“ и „Васил 
Левски“; 

- кръстовището свързващо улиците „Васил Левски“, „Александър Стамболийски“ и 
„Ком“ 

 

През територията на Община Исперих има изградена железопътна инфраструктура. ДП 
„НКЖИ“ и Интегрираната транспортна стратегия на Република България не предвиждат 
реализация на железопътни проекти в периода на действие на плана. 

 

 Нарушени територии 

Към тях спадат депата за битови и друг вид отпадъци - сметища, както и териториите за 
добив на полезни изкопаеми- кариери. 

Депата за отпадъци намаляват с ОУПО във връзка конкретно решение на Общински 
съвет за смяна предназначението на част от имотите в необработваеми земи. 

 

 Защитени територии 

Към този тип територии спадат всички природни забележителности, защитени 
територии и зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и Закона за 
защитените територии. Те са отразени в ОУПО и са имани предвид при зонирането на 
територията. 

 

Природна забележителност 
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На територията на Община Исперих няма конкретни имоти, които в цифровите модели 
на територията да имат НТП „Природна забележителност“. Налични са 13 на брой Вековни 
дървета в землищата на гр.Исперих, с.Лудогорци и с.Подайва, които са указани в ОУПО 
посредством условен знак. 

 

Защитените територии обявени според изискванията на Закона за защитените 
територии 

На територията на Община Исперих това са: 
 Защитена местност“Божурите” - в землищата на с. Подайва; 
 Защитена местност“Находище на червен божур” - в землищата на с. Печеница; 
 

Защитени зони от Националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие 

ЗЗ „Лудогорие” - BG0002062 на територията на землищата на с.Вазово, с.Голям 
Поровец, с.Драгомъж, гр.Исперих с.Йонково, с.Лудогорци, с.Малко Йонково, с Райнино, 
с.Малък Поровец, с.свещари и с.Старо селище.  

ЗЗ „Лудогорие” - BG0000168 на територията на землищата на с.Вазово, с.Голям 
Поровец, с.Драгомъж, гр.Исперих с.Йонково, с.Лудогорци, с.Малко Йонково, с Райнино, 
с.Малък Поровец, с.свещари и с.Старо селище.  

 

Всички видове терени и имоти, попадащи в защитени зони по ЗБР, подлежат на 
режими, определени със заповед за обявяването на защитените зони и стандартни 
формуляри и съответно планове за управление на защитените зони след тяхното 
приемане. 

 

Санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за 
питейно-битово водоснабдяване  

Това са пояси около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово  
водоснабдяване и минерални извори, които ограждат тези площи, ползват се със специален 
статут и дейностите, които могат да се извършват в тях са строго регламентирани с Наредба 
№3 от 16 Октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците. Предвижданията на 
ОУПО са за обособяване на проектни СОЗ за онези водоизточници и съоръжения, за които 
няма обособени такива. Определени са като проектни СОЗ Пояс I съвпадащ като граници с 
имота, в  който съответното съоръжение попада.  

Проектни СОЗ са определени в:  
- с.Райнино за  ТК-Райнино; 
- с. Подайва за ТК-ПС“Подайва“. 

Точните координати на Пояси I, II и III са подадени от ВиК-Исперих. 
 

Терени за обекти на недвижимото културно наследство 

В ОУПО на Община Исперих са обособени терени за обекти на недвижимото културно 
наследство, съгласно Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените 
планове,  във връзка с налични обекти – недвижими културни ценности (НКЦ) в тях. Те са 
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със самостоятелен устройствен режим и специфични особености и изисквания по смисъла на 
чл. 79 от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП.  

Нови терени от този тип са обособени в границите на населените места, за 
локализираните архитектурно-строителни обекти НКЦ, на територията на Община Исперих.  

Във връзка с конкретни полигони, предоставени от Националния археологически 
институт с музей към БАН са обособени терени за обекти недвижимото културно 
наследство.  

 

Защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство 

Във връзка с Закона за културното наследство, границите на обектите – недвижими 
културни ценности, заедно с тяхната охранителна зона, представляват защитени територии 
за опазване на недвижимото културно наследство. В ОУПО са определени охранителни зони 
на обектите НКЦ по следния начин: 

- в границите на населените места – съгласно чл.79, ал.5 от Закона за културното 
наследство; 

- извън границите на населените места – за археологическите обекти на недвижимото 
културно наследство – съгласно Писмо 545/ 27.02.2001г. на НИПК. 

 

Историко-археологически резерват „Сборяново“ 

Границата на резервата е определена посредством подадена от ИМ-Исперих 
информация за граници и площи. 

За територията на Културно-историческата зона, обхващаща местността “Сборяново” и 
територията между селата Малък Поровец и Свещаре, обявана с Разпореждане на МС №19 
от 08.12.1988 г. за обявяване на резервати: “Обявява културно-историческата зона, 
обхващаща местността “Сборяново” и територията между селата Малък Поровец и Свещаре, 
Разградска област за историко-археологически резерват /ДВ бр.96 от 1988г./ се спазват 
Указания на МК и МСАБ от 03.1990 г. за опазване и охрана на ПК и използване на 
територията на ИАР “Сборяново” и охранителната му зона /Писмо № РД-00-10 на МК от 
25.04.1990 г./. 

 

Охранителна зона на газопровод 

Тази зона е дефинирана във връзка с "Наредба № 6/25.11.04 г. за технически правила и 
нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, 
съхранение, разпределение и доставка на природен газ" и наличните данни в картите за 
възстановена собственост на населените места в Община Исперих, където съответните зони 
са налични като граници. В рамките на тази зона са въведени ограничения в ползването, 
регламентирани в цитираната Наредба. 

 

Зона на превантивна устройствена защита на електропровод 

Във връзка с Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии, в ОУПО Исперих е дефинирана зона за превантивна устройствена 
защита на електропровод. Зоната е определена съгласно чл.621 от Наредбата, като в обхвата 
ѝ не е разрешено разполагането на сгради и съоръжения. 
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 Земеделски територии 

Към тези територии се причисляват : 
 Обработваеми земи (ниви); 
 Обработваеми земи (трайни насаждения); 
 Необработваеми земи. 

 

Най - голям дял в обработваемите земи в общината имат нивите за сметка на трайните 
насаждения.  

По отношение на земеделските територии, попадащи в защитени зони по ЗБР – те 
подлежат на режими и съответно планове за управление на защитените зони. Земеделски 
земи, които не попадат в режим на превантивна защита, се устройват по реда на Закона за 
опазване на земеделските земи и свързаните с него подзаконови нормативни актове. 

 

 Гори 

Проектното решение на ОУПО е за максимално опазване на горските територии. Към 
горските територии се причисляват и тези в земеделски земи с НТП „гори и храсти в 
земеделски земи“.  

Проектът за ОУПО е изцяло съобразен с утвърдените Горскостопански и 
Ловностопански планове. 

Управлението и опазването на горските територии, попадащи в защитените зони по 
Закона за биологичното разнообразие, се съобразява с плановете за управление на 
съответните защитени зони. 

Режим на устройство и параметри за натоварване на устройствените зони 

С проекта на ОУПО Исперих, се определят видове територии с основно 
предназначение, типове и разновидности на устройствени зони и самостоятелни терени с 
устройствени режими, спрямо изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Разновидностите на 
устройствените зони включват занижени застроителни показатели, предназначени за 
прилагане на ограничителните режими във връзка с наличието на Защитени територии, 
обявени според изискванията на Закона за защитените територии и Защитени зони от 
Националната екологична мрежа (част от Европейската екологична мрежа Натура 2000). 

В териториите с основно предназначение и в устройствените зони се обособяват 
самостоятелни терени с устройствен режим, предназначени за: обекти на недвижимото 
културно наследство, терени за гробищен парк, техническа инфраструктура, транспортна 
инфраструктура, за обществено-обслужващи дейности, със специално предназначение и за 
озеленяване, паркове и градини, за спорт и атракции. 

В териториалното устройство функционалното зониране се използва като начин за 
моделиране на обекта, в резултат на което територията се разделя на зони (райони, участъци) 
с препоръчителни за тях видове дейности и режими на ползване. Границите на 
устройствените зони, териториите  и самостоятелните терени се определят по имотни 
граници, квартали, трасета от различен клас на транспортната техническа инфраструктура  и 
на комуникационно - транспортната система, естествени делители - водни течения, дерета и 
други елементи на релефа. 
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С настоящия проект за ОУПО Исперих са определени следните режими на устройство 
и параметри за натоварване на устройствените зони и самостоятелни терени с устройствени 
режими: 

 

 Жилищна устройствена зона и терени с преобладаващо ниско застрояване с 
височина до 10м  (Жм) 

Жилищната устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10м, 
означена с „Жм“, се прилага за устройство на жилищните територии в населените места в 
общината и единични самостоятелни терени . 

Показателите за устройствена зона Жм са следните: 
 

Наименование 

на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Жм от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 10м (3 ет.) 

 

В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и 
други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. 
Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в съответствие 
с Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 
 

 Жилищна устройствена зона и терени с преобладаващо комплексно застрояване 
(Жк) 

Жилищната устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване, означена с 
„Жк“, се прилага за устройство на жилищни територии в гр.Исперих. 

Показателите за устройствена зона Жк са следните: 
 

Наименование 

на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Жк от 20 до 50 от 0,6 до 2,0 от 40 до 60 15 

 

В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и 
други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. 
Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в съответствие 
с чл.17, ал.(1) и (2) от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

Минимум една трета от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с 
дървесна растителност 

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 

25 

 Терени за обществено-обслужващи дейности (Оо) 
Предназначена за изграждане предимно на обекти за обществено обслужващи дейности 

– образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни и 
делови услуги, търговия и др. видове дейности от третичния и четвъртичния сектор 
(финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и 
други). 

 

Наименование 

на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Оо 60 2,0 20  

 

Към терените за детски заведения, училища, болници и заведения за социални грижи се 
прилагат показателите определени в чл. 40, 41, 43, 44 от Наредба №7 на МРРБ от 2003 г. 

Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде с дървесна растителност 

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
 

 Устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена централна 
зона (Ц) 

Смесените централни устройствени зони са предназначени за многофункционално 
ползване. В обхвата им могат да се изграждат административни и делови сгради, сгради за 
социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности, търговски 
и други обслужващи сгради и комплекси, жилищни сгради, в т.ч. със смесено 
предназначение, хотели и заведения за хранене и развлечения, сгради за безвредни 
производствени и занаятчийски дейности, бензиностанции, газостанции и надземни и 
подземни гаражи и паркинги за леки автомобили, сгради, мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура. 

В териториите от разновидност "смесена централна зона" се устройват открити 
представителни площадни пространства, пешеходни зони, паркове и градини. 

 

Наименование 

на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Ц 

 

от 30 до 60 

 

 

от 1,0 до 2,0 

 

 

от 30 до 50 

 

 

 

 

Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 
растителност.  

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
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 Смесена обществено-обслужваща производствено-складова устройствена зона 

(Соп) 
Устройствената зона обхваща територии в непосредствена близост до бившите 

стопански дворове и производствено-складовите терени. Като цяло устройствените зони 
„Соп“ са с предназначение за изграждане на малки и средни предприятия,  предимно с 
безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси спазващи санитарно-

хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на 
хранително-вкусовата промишленост и др. 

Устройствена зона Соп има допустими устройствени показатели в следния вид: 
 

Наименование 

на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Соп от 30 до 70 от 1,0 до 2,2 от 30 до 50  

 

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 

растителност. 
 

 Устройствена зона и терени за предимно производствени и складови дейности 
(Пп) 

Устройствената зона и терени за предимно производствени и складови дейности са 
предвидени за застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. 

 

Наименование 

на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Пп от 40 до 80 от 1,0 до 2,5 от 20 до 40  

 Допуска се изграждане на здравни пунктове, магазини и заведения за обществено 
хранене за ежедневните нужди на работещите, административни сгради и научно-

експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната. 
Допустими са и дейности свързани с управлението на отпадъците, в т. число, но не 

само: рециклиране, предварителна обработка (сепариране, разглобяване, балиране, 
брикетиране, пакетиране, претоварване), закрити складове за силно действащи отровни 
вещества и минерални торове, компостиране, обезвреждане на неопасни отпадъци и др. при 
спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Глава 6,  Раздел III и 
свързани подзаконови актове. 

 Не се допускат дейности по депониране на битови отпадъци. 
Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 
 

 Устройствена зона за ваканционни селища (Ос) 
Устройствените зони и терени за ваканционните селища са предназначени за отдих и 

рекреационни дейности. Застрояват се предимно със средства за подслон.  
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Наименование 

на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 

Площ (%) 
H макс. 
(етажи) 

Ос 30 1,2 50  

 

Половината от площта за озеленяване трябва да бъде осигурена за дървесна 
растителност. 

 

 Терени за гробищни паркове 

Това са терени със специфични особености и изисквания и със самостоятелен 
устройствен режим за гробищни паркове. Те се разполагат и устройват в съответствие с 
Наредба №2/2011 г. на МЗ за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването 
и пренасянето на покойници. По периферията на гробищните паркове в рамките на 
регулационните им граници се предвижда задължителна изолационна зеленина, в която се 
допуска разполагане на колумбарийни стени. Изпълняват се всички изисквания за 
изграждане на достъпна среда. 

Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 
 

 Терени за водни площи 

 В урбанизирани територии за водните течения се осигурява задължителен сервитут, 
както следва — мин. 3 м двустранно на коритото, и допълнително по още мин. 6 м за улици 
(алеи) за провеждане на инженерната инфраструктура и за обслужване на речното корито. 
Въз основа на допълнителни проучвания се допуска шестметровият сервитут да се 
разположи едностранно.  

Извън урбанизирани територии, за водните течения се отнасят разпоредбите на Закона 
за водите (ЗВ) и на ЗООС. 

 

 Терени за транспортна инфраструктура 

Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различните видове 
транспортно-комуникационна инфраструктура Конкретните устройствени терени се 
определят с ПУП. 

 

 Терени за инженерно- техническа инфраструктура 

Терени, предвидени за изграждане на електрически подстанции, телефонни централи, 
радио и телевизионни и други телекомуникационни централи, за пречиствателни станции за 
питейни и отпадни води и др. 

Показателите на застрояване се определят с подробните устройствени планове 
съобразно правилата и нормативите, определени с Наредба №7 на МРРБ от 2003 г., както и 
другите приложими подзаконови актове. 

 

 Терени за добив на полезни изкопаеми 

В терените за добив на полезни изкопаеми се допуска изграждането на временни 
обекти, свързани с технологията на добива на подземни богатства и на необходимата 
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техническа инфраструктура. За всеки конкретен случай параметрите на застрояване се 
доказват чрез специализиран подробен план (генплан) по чл.111 ЗУТ. 

 

 Терени за спорт и атракции 

Обхващат стадиони, спортни площадки и др.спортно обекти. Устройват се с  ПУП и в 
съответствие с чл.33 от Наредба 7/2003 на МРРБ, като площта на територията за спорт и 
развлечения в населените места и крайселищните територии се определя спрямо броя на 
населението – за села от 15-20 кв.м/жител, като минималната озеленена площ е 20% от 
площта на УПИ.  

 Спазват се техническите изисквания и условията за безопасност и се изпълняват 
всички изисквания за изграждане на достъпна среда 

 

 Терени за озеленяване, паркове и градини 

Тези територии са в и извън границите на урбанизираните територии и са 
предназначени за изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване в 
населените места. Териториите с режим на озеленяване се устройват при условията на чл.30 
и чл.32 от Наредба 7/2003 на МРРБ. 

 

 Терени за обекти на недвижимото културно наследство 

Това са обособени терени, с разположени недвижими културни ценности (НКЦ) в тях. 
Имат самостоятелен устройствен режим и специфични особености и изисквания по смисъла 
на чл. 79 от ЗКН. Конкретните устройствени параметри се определят с ПУП. 

Прилагат се разпоредбите на Закона за културното наследство (ЗКН) и Наредба № Н-12 

от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за 
определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите 
на вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимите културни ценности на 
Министерство на културата 

 

Баланс на територията 

Балансите на съществуващото положение са на база данните за начина на трайно 
ползване (НТП) от цифровите модели – кадастрални карти и карти за възстановена 
собственост в обхвата на землищата на Община Исперих. Балансите в част предвиждания се 
основават на проектните площи на устройствените зони и терени в ОУПО, като водещи в 
населените места са действащите регулационни и застроителни планове. 

 По данните от съществуващото положение се отличава преобладаването на 
обработваемите земи-ниви, следвани от необработваемите земи и гори. Най – малък дял от 
земеделските земи имат трайните насаждения. ОУПО Исперих предвижда развитие насочено 
към новообособената територия за гори в съответствие утвърдените Горскостопански и 
Ловностопански планове. 

Данни за съществуващо и проeктно положение по  вид територия са показани в 
приложените баланси в табличен вид. 
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ОБЩИНА ИСПЕРИХ       

  
  

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 
СЪЩЕСТВУВАЩО 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЕ 

I ТЕРИТОРИИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ площ (ха) % от територията площ (ха) % от 
територията 

площ (ха) 

  1 Урбанизирани територии           

  1.1 Жилищни функции 1407.04 3.50 1535.87 3.82 128.83 

  1.2 Терени за обществено-обслужващи функции 658.50 1.64 77.94 0.19 -580.56 

  1.3 Територии за спорт и атракции 7.89 0.02 27.99 0.07 20.10 

  1.4 Територии за многофункционално ползване от тип смесена централна зона 0.00 0.00 25.91 0.06 25.91 

  1.5 Територии за смесена обществено-обслужваща производствено-складова дейност 0.00 0.00 105.56 0.26 105.56 

  1.6 Територии с рекреационни функции, курортни дейности и вилни зони 8.95 0.02 15.54 0.04 6.59 

  1.7 Терени за производственo-складови и стопански функции 359.34 0.89 393.46 0.98 34.12 

  1.8 Терени за озеленяване, паркове и градини 16.20 0.04 64.73 0.16 48.53 

  1.9 Терени за гробищни паркове 82.56 0.21 97.30 0.24 14.74 

  2 Земеделски територии     0.00     

  2.1 Ниви 24191.74 60.15 23931.24 59.50 -260.50 

  2.2 Трайни насаждения 1301.29 3.24 1225.16 3.05 -76.13 

  2.3 Необработваеми земи 2043.84 5.08 1864.22 4.64 -179.62 

  3 Горски територии     

 

    

  3.1 Гори  8618.51 21.43 8875.33 22.07 256.82 

  3.2 Други горски територии в земеделски земи 130.20 0.32 63.92 0.16 -66.28 

  4 Територии заети от водни площи 106.05 0.26 147.90 0.37 41.85 

  5 Територии за транспорт и комуникации 1105.90 2.75 1370.44 3.41 264.54 

  6 Територии за инженерно-техническа инфраструктура 32.20 0.08 19.96 0.05 -12.24 

II ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ     0.00     

  1 Територии за опазване на културното наследство 64.58 0.16 295.69 0.74 231.11 

  2 Територии за добив на полезни изкопаеми 72.12 0.18 71.76 0.18 -0.36 

  3 Депа за отпадъци 11.62 0.03 8.60 0.02 -3.02 

    Общо: 40218.53 100.00 40218.53 100.00 0.00 
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2. Описание на характеристиките на други планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или 
одобряване, които в съчетание с оценявания ОУП могат да окажат неблагоприятно 
въздействие върху защитените зони. 

2.1. ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
„Лудогорие“ (BG0000168). 

 

2.1.1. Територията на Област Разград. 
Според наличните данни в поддържаните регистри на електронните страници на 

РИОСВ – Русе и МОСВ, в територията на ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168) са одобрени 
следните планове, програми, проекти и инвестиционни предложения: 

Община Кубрат 
- „Изграждане на ПСОВ на с. Беловец“, с площ 3,831 дка – не са засеганти природни 

местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване; 
- „Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 

територия на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат – не са засеганти природни 
местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване. 

В процедура по извършване на оценка за степента на въздействие върху защитената 
зона е инвестиционно предложение „Основен ремонт и реконструкция на път RAZ 3066/II-
23, Тетово – Кубрат / Беловец – местност „Мющерека“, с площ 51,735 дка в земл. на с. 
Беловец (Решение № РУ-007-ОС/2009 г.). Не се откриват налични данни за последващи 
административни актове по това инвестиционно предложение. 

В  процедура  по  извършване  на  оценка  за  степента  на  въздействие  върху 
защитената зона е „Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – 

строителни материали в площ „Слави камък“, с площ 0,95 кв.км в земл. на с. Тетово 
(Решение № 131-ОС/2009 г. на МОСВ). Не се откриват налични данни за последващи 
административни актове по този проект. 

Община Исперих 
- „Ферма за полусвободно отглеждане на дива свиня и волиер за ловни птици“, с площ 

60 дка в  земл. на гр. Исперих – не са засеганти природни местообитания и местообитания на 
видове, представляващи предмет на опазване; 

- „Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на ВиК ООД, гр. Исперих – не са засеганти природни местообитания и 
местообитания на видове, представляващи предмет на опазване. 

Община Завет 
- „Изграждане на смесена канализационна мрежа, довеждащ колектор и ПСОВ“, с площ 

5 дка в земл. на с. Брестовене – не са засеганти природни местообитания и местообитания на 
видове, представляващи предмет на опазване; 

- „ПУП – ПРЗ за производствени и складови дейности“, с площ 22,674 дка в землището 
на с. Брестовене – не са засеганти природни местообитания и местообитания на видове, 
представляващи предмет на опазване. 

В процедура по извършване на оценка на въздействието върху околната среда е 
инвестиционно  предложение  „Разработване  на  кариера  за  добив  на  индустриални 
материали: смектит – илитови алевролити“, с площ 422,93 дка в земл. на с. Брестовене 
(Решение  №  РУ-97-ПР/2009  г.).  Не  се  откриват  налични  данни  за  последващи 
административни актове по това инвестиционно предложение. 

В процедура по извършване на оценка на въздействието върху околната среда е 
инвестиционно предложение „Изграждане  на  комплекс  за  300  бр.  телета“,  с  площ 15,603 
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дка в земл. на с. Веселец (Решение № РУ-72-ПР/2010 г.). Не се откриват налични данни за 
последващи административни актове по това инвестиционно предложение. 

 

2.1.2. Територията на Област Русе. 
Според наличните данни в поддържаните регистри на електронните страници на 

РИОСВ – Русе и МОСВ, в територията на ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168) са одобрени 
следните планове, програми, проекти и инвестиционни предложения: 

Община Русе 

- „Технологичен план за залесяване на 70 дка в земл. на с. Тетово“ – не са засеганти  
природни  местообитания  и  местообитания  на  видове,  представляващи предмет на 
опазване. 

Община Сливо поле 

-  „Изграждане  на  сондажен  тръбен  кладенец  за  напояване  на  технически култури“ 

в земл. на с. Черешово – не са засеганти природни местообитания и местообитания на 
видове, представляващи предмет на опазване; 

- „Изграждане на въздушно електропроводно отклонение“, с дължина 70 м в земл. на с. 
Черешово – не са засеганти природни местообитания и местообитания на видове, 
представляващи предмет на опазване. 

 

2.1.3. Територията на Област Силистра. 

Според наличните данни в поддържаните регистри на електронните страници на 
РИОСВ – Русе и МОСВ, в територията на ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168) са одобрени 
следните планове, програми, проекти и инвестиционни предложения: 

- „Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия на „ВиК“ ООД, гр. Силистра – не са засеганти природни местообитания и 
местообитания на видове, представляващи предмет на опазване. 

Община Дулово 
- „Добив на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ „Правда“, 

с  площ  138,26  дка  в  земл.  на с.  Правда –  засяга  0,055 %  от  природно местообитание 
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 

- „Монтаж на ветрогенератор за производство на електроенергия за собствени нужди“, 

с  площ  25,000  дка  в  земл.  на с.  Чернолик  –  не  са  засеганти  природни местообитания и 
местообитания на видове, представляващи предмет на опазване; 

- „Залесяване на общински терени с дъбови фиданки на площ от 625,775 дка“ в земл. на 
с. Овен – не са засеганти природни местообитания и местообитания на видове, 
представляващи предмет на опазване. 

Община Главиница 
- „Създаване на трайни насаждения от орехи“, с площ 130,000 дка в земл. на с. Осен  –   

не   са   засеганти  природни  местообитания  и  местообитания  на  видове, представляващи 
предмет на опазване. 

 

В ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168) са съгласувани, общо, 2 бр. горскостопански програми, 
20 бр. план – извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта, 8 бр. 
горскостопански планове, 3 бр. ловностопански планове, 1 бр. план за противопожарна 
защита на горите и 1 бр. Лесоустройствен проект. 

 

2.2. ЗЗ за опазване на дивите птици „Лудогорие“ (BG0002062). 
2.2.1. Територията на Област Разград. 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 

32 

Според наличните данни в поддържаните регистри на електронните страници на 
РИОСВ – Русе и МОСВ, в територията на ЗЗ „Лудогорие“ (BG0002062) са одобрени 
следните планове, програми, проекти и инвестиционни предложения: 

Община Кубрат 
- „Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 

територия на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат – не са засеганти видове птици и 
техни местообитания, представляващи предмет на опазване. 

В  процедура  по  извършване  на  оценка  за  степента  на  въздействие  върху 
защитената зона е инвестиционно предложение „Основен ремонт и реконструкция на път 
RAZ 3066/II-23, Тетово – Кубрат / Беловец – местност „Мющерека“, с площ 51,735 дка в 
земл. на с. Беловец (Решение № РУ-007-ОС/2009 г.). Не се откриват налични данни за 
последващи административни актове по това инвестиционно предложение. 

В процедура по извършване на оценка за степента на въздействие върху защитената 
зона е „Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – строителни 
материали в площ „Слави камък“, с площ 0,95 кв.км в земл. на с. Тетово (Решение № 131-

ОС/2009 г. на МОСВ). Не се откриват налични данни за последващи административни актове 
по този проект. 

Община Исперих 
- „Преустройство на част от ресторант в работилница за преработка на прясно мляко с 

капацитет до 2 т/ден и производство на кисело мляко“, с площ 1,336 дка в земл. на с. 
Драгомъж – не са засеганти видове птици и техни местообитания, представляващи предмет 
на опазване; 

- „ПУП – ПЗ за обособяване на нов имот с отреждане за техническа инфраструктура 
(път)“, с площ 0,229 дка в земл. на с. Малък Поровец – не са засеганти видове птици и техни 
местообитания, представляващи предмет на опазване; 

- „Изготвяне на ПУП – ПЗ за изграждане на приют за безстопанствени кучета“, с площ  
0,208  дка  в  земл.  на  гр.  Исперих –  не  са  засеганти  видове  птици  и  техни 
местообитания, представляващи предмет на опазване; 

- „Интегриран проект за водния цикъл на град Исперих“ – не са засеганти видове птици 
и техни местообитания, представляващи предмет на опазване; 

- „Изграждане на хотелски комплекс със заведение за обществено хранене“, с площ 
1,407 дка в земл. на с. Малък Поровец – не са засеганти видове птици и техни 
местообитания, представляващи предмет на опазване; 

- „Ферма за полусвободно отглеждане на дива свиня и волиер за ловни птици“, с площ  
60  дка  в  земл.  на  гр.  Исперих  –  не  са  засеганти  видове  птици  и  техни местообитания, 
представляващи предмет на опазване; 

- „Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия  на  ВиК  ООД,  гр.  Исперих  –  не  са  засеганти  видове  птици  и  техни 
местообитания, представляващи предмет на опазване. 

Община Завет 
- „Електрозахранване на приемо – предавателна станция на мобилен оператор“, с площ  

2,756  кв.м  в  земл.  на  с.  Веселец  –  не  са  засеганти  видове  птици  и  техни 
местообитания, представляващи предмет на опазване; 

- „Изграждане на фермерска мандра за преработване на мляко до 20 т/ден“, с площ  
23,102  дка  в  земл.  на  с.  Веселец  –  не  са  засеганти  видове  птици  и  техни 
местообитания, представляващи предмет на опазване. 

2.2.2. Територията на Област Русе. 
Според наличните данни в поддържаните регистри на електронните страници на 

РИОСВ – Русе и МОСВ, в територията на ЗЗ „Лудогорие“ (BG0002062) са одобрени 
следните планове, програми, проекти и инвестиционни предложения: 
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Община Русе 

- „Технологичен план за залесяване на 70 дка в земл. на с. Тетово“ – не са засеганти 
видове птици и техни местообитания, представляващи предмет на опазване. 

2.2.3. Територията на Област Силистра. 
 Според наличните данни в поддържаните регистри на електронните страници на 

РИОСВ – Русе и МОСВ, в територията на ЗЗ „Лудогорие“ (BG0002062) са одобрени 
следните планове, програми, проекти и инвестиционни предложения: 

- „Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 
територия  на  „ВиК“  ООД,  гр.  Силистра –  не  са  засеганти  видове  птици  и  техни 
местообитания, представляващи предмет на опазване. 

Община Дулово 
- „Добив на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ „Правда“, 

с площ 138,26 дка в земл. на с. Правда – очаква се отрицателно въздействие с малка степен 
върху птиците, предмет на опазване; 

- „Монтаж на ветрогенератор за производство на електроенергия за собствени нужди“, 

с площ 25,000 дка в земл. на с. Чернолик – не са засеганти видове птици и техни 
местообитания, представляващи предмет на опазване; 

- Строеж на навес – склад със застроена площ 290 кв.м“ в земл. на с. Руйно – не са  
засеганти  видове  птици  и  техни  местообитания,  представляващи  предмет  на опазване; 

- „Залесяване на общински терени с дъбови фиданки на площ от 625,775 дка“ в земл.   
на   с.   Овен   –   не   са   засеганти   видове   птици   и   техни   место-обитания, 
представляващи предмет на опазване. 

Община Главиница 
- „Създаване на трайни насаждения от орехи“, с площ 130,000 дка в земл. на с. Осен – 

не са засеганти видове птици и техни местообитания, представляващи предмет на опазване. 
В ЗЗ „Лудогорие“ (BG0002062) са съгласувани, общо, 2 бр. горскостопански програми, 

21 бр. план – извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта, 8 бр. 
горскостопански планове, 3 бр. ловностопански планове, 1 бр. план за противопожарна 
защита на горите и 1 бр. Лесоустройствен проект. 

2.3. Заключение. 
От представените данни, може да се направи заключението, че в 2 защитени зони  са  

сравнително  запазени  от  натоварване  с  планове,  програми,  проекти  и инвестиционни 
предложения. Като рискови могат да се отбележат Технологичните планове в горите, тъй 
като те са свързани с местообитания от приоритетна значимост. 

Одобрените, до момента, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения 
засягат в много малка степен предмета на опазване на 2 защитени зони и не могат да 
предизвикат неблагоприятно въздействие или да повлияят върху целите на опазване. По 
отношение на 5 защитени зони, разглежданият ОУП на община Исперих предвижда  
устройствено  планиране,  предимно  на  територии,  които  са  с  вече съществуващо 
застрояване и изградени инфраструктурни елементи. 

 

3. Описание на елементите на ОУП, които самостоятелно или в комбинация с 
други планове, програми, проекти и инвести-ционни предложения биха могли да 
окажат значително въз-действие върху защитените зони от Националната екологична 
мрежа. 

 В тази точка, са представени баланса на територията и устройствени показатели, 
според предвижданията на ОУП и неговите елементи. 

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

Таблица 1 Баланс на територията – проект. 
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БАЛАНС НА 
ТЕРИТОРИЯТА 

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТ 

площ (ха) % от територията площ (ха) % от територията 

Урбанизирани 
територии 

        

Жилищни функции 1407.04 3.50 1535.87 3.82 

Терени за обществено-

обслужващи функции 658.50 1.64 77.94 0.19 

Територии за спорт и 
атракции 7.89 0.02 27.99 0.07 

Територии за 
многофункционално 
ползване от тип 
смесена централна зона 0.00 0.00 25.91 0.06 

Територии за смесена 
обществено-

обслужваща 
производствено-

складова дейност 0.00 0.00 105.56 0.26 

Територии с 
рекреационни 
функции, курортни 
дейности и вилни зони 8.95 0.02 15.54 0.04 

Терени за 
производственo-

складови и стопански 
функции 359.34 0.89 393.46 0.98 

Терени за озеленяване, 
паркове и градини 16.20 0.04 64.73 0.16 

Терени за гробищни 
паркове 82.56 0.21 97.30 0.24 

Земеделски 
територии     0.00   

Ниви 24191.74 60.15 23931.24 59.50 

Трайни насаждения 1301.29 3.24 1225.16 3.05 

Необработваеми земи 2043.84 5.08 1864.22 4.64 

Горски територии     

 

  

Гори  8618.51 21.43 8875.33 22.07 

Други горски 
територии в 
земеделски земи 130.20 0.32 63.92 0.16 

Територии заети от 
водни площи 106.05 0.26 147.90 0.37 

Територии за 
транспорт и 
комуникации 1105.90 2.75 1370.44 3.41 

Територии за 
инженерно-
техническа 
инфраструктура 32.20 0.08 19.96 0.05 

ЗАЩИТЕНИ И 
НАРУШЕНИ 
ТЕРИТОРИИ     0.00   

Територии за 
опазване на 
културното 
наследство 64.58 0.16 295.69 0.74 

Територии за добив 
на полезни изкопаеми 72.12 0.18 71.76 0.18 

Депа за отпадъци 11.62 0.03 8.60 0.02 

Общо: 40218.53 100.00 40218.53 100.00 
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С настоящия проект за ОУПО Исперих са определени следните режими на устройство 
и параметри за натоварване на устройствените зони и самостоятелни терени с устройствени 
режими: 

 
 Жилищна устройствена зона и терени с преобладаващо ниско застрояване с 

височина до 10м  (Жм) 
Жилищната устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с височина до 10м, 

означена с „Жм“, се прилага за устройство на жилищните територии в населените места в 
общината и единични самостоятелни терени . 

Показателите за устройствена зона Жм са следните: 
 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Жм от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 10м (3 ет.) 
 

В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и 
други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. 
Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в съответствие 
с Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

 

Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 
 

 Жилищна устройствена зона и терени с преобладаващо комплексно застрояване 
(Жк) 

Жилищната устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване, означена с 
„Жк“, се прилага за устройство на жилищни територии в гр.Исперих. 

Показателите за устройствена зона Жк са следните: 
 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Жк от 20 до 50 от 0,6 до 2,0 от 40 до 60 15 

 

В партерните етажи на жилищните сгради е допустимо изграждането на търговски и 
други обслужващи обекти, гаражи, работилници с функции, съвместими с обитаването. 
Отделни поземлени имоти могат да се отредят с ПУП за нежилищни функции в съответствие 
с чл.17, ал.(1) и (2) от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. 

Минимум една трета от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с 
дървесна растителност 

  

 Терени за обществено-обслужващи дейности (Оо) 
Предназначена за изграждане предимно на обекти за обществено обслужващи дейности 

– образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни и 
делови услуги, търговия и др. видове дейности от третичния и четвъртичния сектор 
(финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и 
други). 
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Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Оо 

 

60 

 

 

2,0 

 

 

20 

 

 

 

 

Към терените за детски заведения, училища, болници и заведения за социални грижи се 
прилагат показателите определени в чл. 40, 41, 43, 44 от Наредба №7 на МРРБ от 2003 г. 

Минимум 50% от озеленената площ трябва да бъде с дървесна растителност 

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
 

 Устройствена зона за многофункционално ползване от тип смесена централна 
зона (Ц) 

Смесените централни устройствени зони са предназначени за многофункционално 
ползване. В обхвата им могат да се изграждат административни и делови сгради, сгради за 
социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности, търговски 
и други обслужващи сгради и комплекси, жилищни сгради, в т.ч. със смесено 
предназначение, хотели и заведения за хранене и развлечения, сгради за безвредни 
производствени и занаятчийски дейности, бензиностанции, газостанции и надземни и 
подземни гаражи и паркинги за леки автомобили, сгради, мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура. 

В териториите от разновидност "смесена централна зона" се устройват открити 
представителни площадни пространства, пешеходни зони, паркове и градини. 
 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Ц 
от 30 до 60 

 

от 1,0 до 2,0 

 

от 30 до 50 

 

 

 
 

Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 
растителност.  

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
 

 Смесена обществено-обслужваща производствено-складова устройствена зона 

(Соп) 
Устройствената зона обхваща територии в непосредствена близост до бившите 

стопански дворове и производствено-складовите терени. Като цяло устройствените зони 
„Соп“ са с предназначение за изграждане на малки и средни предприятия,  предимно с 
безвредни промишлени производства, животновъдни комплекси спазващи санитарно-

хигиенните изисквания, обществено обслужване, жилища, спорт, търговия, предприятия на 
хранително-вкусовата промишленост и др. 

Устройствена зона Соп има допустими устройствени показатели в следния вид: 
 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Соп от 30 до 70 от 1,0 до 2,2 от 30 до 50  

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 

37 

Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. 
Една четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна 

растителност. 
 
 Устройствена зона и терени за предимно производствени и складови дейности 

(Пп) 
Устройствената зона и терени за предимно производствени и складови дейности са 

предвидени за застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. 
 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Пп от 40 до 80 от 1,0 до 2,5 от 20 до 40  
  

Допуска се изграждане на здравни пунктове, магазини и заведения за обществено 
хранене за ежедневните нужди на работещите, административни сгради и научно-

експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната. 
Допустими са и дейности свързани с управлението на отпадъците, в т. число, но не 

само: рециклиране, предварителна обработка (сепариране, разглобяване, балиране, 
брикетиране, пакетиране, претоварване), закрити складове за силно действащи отровни 
вещества и минерални торове, компостиране, обезвреждане на неопасни отпадъци и др. при 
спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Глава 6,  Раздел III и 
свързани подзаконови актове. 

 Не се допускат дейности по депониране на битови отпадъци. 
Минимум една трета от озеленената площ е с висока дървесна растителност. 
 
 Устройствена зона за ваканционни селища (Ос) 
Устройствените зони и терени за ваканционните селища са предназначени за отдих и 

рекреационни дейности. Застрояват се предимно със средства за подслон.  
 

Наименование 
на зоната 

Макс. 
Плътност на 

застр. (%) 
Макс. Кинт 

Мин.озеленявана 
Площ (%) 

H макс. 
(етажи) 

Ос 30 1,2 50  

 
Половината от площта за озеленяване трябва да бъде осигурена за дървесна 

растителност. 
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4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на 
опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на ОУП. 

Защитените зони, попадащи на територията на община Исперих са по: Директива 
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – Директива 
2009/417/ЕЕС за опазване на дивите птици – „Лудогорие“ /BG0002062/ - 91389,0638 ха, 

Директива 92/43/ЕЕС - BG0000168 Лудогорие за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна с площ 59 447,4621 ха. Обхваща землищата на общините: Силистра 
Тутракан, Главиница, Алфатар, Дулово, Ситово/Област Силистра/, Самуил, Разград, Завет, 
Кубрат, Исперих/Област Разград/, Ветово и Сливо поле/Област Русе/, разположено на 
територията на община Исперих 

В териториалния обхват на Община Исперих попадат следните защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии : 

- Защитена местност „Божурите“ в землището на с.Подайва, Община Исперих, 
обявена със Заповед № 534/25.09.1978г. на Председателя на Комитета за опазване на 
природната среда (ДВ, бр.86/1978), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед 
№РД-1199/24.09.2003г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.91/2003г.) и с 
актуализирана площ със Заповед №РД-557/12.07.2007г. на Министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр.68/2007г.). 

- Защитена местност „Находище на червен божур“ в землището на с.Печеница, 
Община Исперих, обявена със Заповед № 534/25.09.1978г. на Председателя на Комитета за 
опазване на природната среда (ДВ, бр.86/1978), прекатегоризирана със Заповед №РД-

81/30.01.2004г.. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.16/2004г.) и с 
актуализирана площ със Заповед №РД-558/12.07.2007г. на Министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр.68/2007г.). 

Таблица 2 Защитени зони на територията на община Исперих 

Код на 
защитена 

зона 

Име на защитена 
зона 

Тип на защитена зона 

BG0002062  Лудогорие Защитена зона по директивата за птиците 

BG0000168  Лудогорие Защитена зона по директивата за местообитанията 

 
4.1. Защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна /Директива 92/43/ЕЕС/ са: 
4.1.1. Защитена зона „Лудогорие“.  
Тя е с код BG0000168 в Регистъра на защитените зони и е от тип К – Защитена зона по 

Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците. 
Има обща площ 59 447 ха, разположена е в континенталния биогеографски район при 
географска дължина E 26° 48' 38" и географска ширина N 43° 48' 29" при средна надморска 
височина 200 м. Обявена е с Решение на №611/16.10.2007г, ДВ бр.85/2007г. Зоната заема 
части от общините Исперих /в землищата на селата Вазово, Голям Поровец, Лудогорци, 
Драгомъж, гр. Исперих, Йонково, Малък Поровец, Райнино, Свещари и Старо селище/, 

Завет, Исперих, Кубрат, Разград, Русе, Силистра и др. Защитената зона попада в територии, 
контролирани от РИОСВ-Русе. Защитената зона е обявена с цел 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 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000168&siteType=HabitatDirective
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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 место- обитания и местообитания на видове, както и на популации 
на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. Защитената зона се 
разпростира в южната част на община Исперих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзорна карта на защита зона BG0000168 „Лудогорие“ 
 

Предмет на опазване са: 
Природни местообитания: 
 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 

albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi 

 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик /Festuco-

Brometalia/ /*важни местообитания на орхидеи/ Semi-natural dry grasslands and scrubland 

facies on calcareous substrates /Festuco Brometalia//*important orchid sites/ 

 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества Pannonic loess steppic grasslands 

 8310 Неблагоустроени пещери Caves not open to the public. 

 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове Tilio-

Acerion forest of slopes, screes and ravines. 

 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with 
Quercus petraea and Carpinus betulus. 

 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with Quercus pubescens 

 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Euro-Siberian steppic woods with 

Quercus spp. 

 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile 

oak forests. 

 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods. 
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Таблица 3 Природни местообитания в защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ с 
природозащитен статус 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 

КОД Пр
. 

ИМЕ Покр., ха Предс
т. 

Отн. 

площ 

Прир. 
ст. 

Цялост
. оц. 

6110 * 

Отворени калцифилни или 

базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi 

21.99556 A C A A 

6210 * 

Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху 

варовик(Festuco-Brometalia) 

(*важни местообитания на 

орхидеи) 

713.36954 C C B C 

6250 * 
Панонски льосови степни тревни 

съобщества 
680.67344 A B B A 

8310  Неблагоустроени пещери 28 броя B C C B 

9180 

* 
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни склонове 
11.29501 D    

91G0 * 
Панонски гори с Quercus petraea 

и Carpinus betulus 
727.63693 C C C C 

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 32.6961 C C C C 

91I0 * 
Евро-сибирски степни гори с Quercus 

spp. 
8689.43553 B A A A 

91M0  
Балкано-панонски церово-горунови 

гори 
14110.4496 B C B B 

91Z0  Мизийски гори от сребролистна липа 5003.69288 A A B B 

 

В стандартния формуляр се съдържа информация за наличието на местообитание 91H0
 *Панонски гори с Quercus pubescens с площ от 32.6961 ха, но реално в защитената 
зона не се среща съгласно наличната информация от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. 

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 
albi 

Отворени ксерофилни пионерни съобщества върху плитки варовикови или алкални 
почви с преобладаване на пролетни едногодишни и сукулентни растения, най-често Sedum 

album, S. acre, S. hispanicum от съюз Alysso alyssoidis-Sedion albi. Формират неголеми петна в 
карстовите райони в ниските - до 700-1000 m н.в., континентални региони на страната. 
Подобни съобщества могат да възникнат върху изкуствени субстрати - депозити от кариери, 
но те не бива да се вземат под внима-ние. От тях също трябва да се изключат и терофитните 
среди-земноморски степи – клас Thero-Brachypodietea, които се срещат в най-южните части 
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на страната. Растения: Alyssum alyssoides, Acinos arvensis, Arabis recta, Arenaria serpillifolia, 

Cerastium spp., Erophila verna, Jovibarba heuffelii, Holosteum umbellatum, Medicago minima, 

Minuartia setacea, Poa bulbosa, Paronychia cephalotes, Saxifraga tridactylites, Scleranthus 

annuus, Sedum spp., Sempervivum spp., Teucrium montanum, Syntrichia ruralis, Grimmia 

pulvinata. Разпространение в България: Ниските карстови райони в цяла България - 

Предбалкана, су-ходолията на Лудогорието, каньоните в Дунавската равнина, ниските 
планини в Западна България (Софийско). Местообитания, с които най-често се свързва или 
формира комплекси: 

40A0, 6210, 6240, 6250, 62А0, 91H0, 91M0. 
Навсякъде това местообитание заема малки площи и обра-зува комплекси в зависимост 

от съотношението на голите скални разкрития и местата с тънката почвена покривка с 
многогодишните тревни съобщества от клас Festuco-Brometea и с отворените ксеротермни 
гори и храсталаци, които на такива места са доминирани най-често от Quercus pubescens, 

Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Paliurus spina-christi. 

При извършено картиране природно местообитание 6110* е установено в ЗЗ Лудогорие 
с обща площ от 3,2 хa.  

Липсва фрагментация в рамките на местообитанието. 
В повече от 90% от площта на полигоните на природното местообитание се наблюдават 

открити варовикови субстрати, покрити с мъхове и лишеи. 
Голяма част от установените на терен видове са типични за природното местообитание: 

Achillea ageratifolia, A. clypeolata, Allisum saxatile, Convolvulus cantabrica, Erophila verna, 

Festuca rupicola, Hieracium pilosella, Holosteum umbellatum, Jovibarba heuffelii, Minuartia 

caespitosa, Sedum acre, S. album 

Местообитанието заема много малки площи на открити варовикови субстрати на по-

малка надморска височина. Това основно са терасите на ръбовете на скалните каньони и 
ждрела. Характерно е че участват терофити и ниски сукулетни в съчетание с богатство на 
мъхове и лишеи. Развитието му е предимно през зимата и пролетта, когато на скалите 
влагата е още достатъчна. През лятото мъховете и лишеите изпадат в анабиоза. Формират 
неголеми петна в карстовите райони в ниските (до 700-1000 м н.в.) континентални региони 
на страната. 

Опазва се в 116 защитени зони. В границите на защитените зони се опазват 76,7% от 
площите на природно местообитание 6110*. Площ на национално ниво – 2 224,4 ха. В 
Континенталния биогеографски регион се намират 1971,87 ха от площите на природно 
местообитание 6110*. В Алпийския попадат 166,93 ха, а в Черноморския – 85,56 ха. 

 

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 
Brometalia) (важни местообитания на орхидеи) 

Ксеротермни до мезоксеротермни тревни съобщества на варовикова основа от разред 
Festucetalia valesiacae. Предс-тавени са както от континентални или субконтинентални па-

сища или ливадни степи, така и от многогодишни тревни съ-общества на варовити склонове 
от субсредиземноморските региони. Много от тези съобщества са вторични - на мястото на 
унищожени гори. Видовият състав е изключително разно-образен. Най-често доминират 
Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa spp., Festuca valesiaca и по-рядко 
многогодишни Bromus spp. в предпланините на Западна България. Важните места с орхидеи 
се определят на основата на един или няколко от следните критерии: • местообитание с 
участие на голям брой видове орхидеи. • местообитание на популация от поне един вид 
орхидеи, смятани като нетипични за тази територия. • местообитание на един или няколко 
вида орхидеи, смятани като редки за тази територия. Растения: Chrysopogon gryllus, 

Dichanthium ischaemum, Stipa capillata, S. pennata agg., Festuca valesiaca, Brachypodium 

pinnatum, Bromus inermis, B. erectus, Poa angustifolia, Anthyllis vulneraria, Coronilla varia, 

Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus giganteus, D. moesiacus, 
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Eryngium campestre, Koeleria macrantha, Filipendula vulgaris, Convolvulus cantabrica, Salvia 

nemorosa, Leontodon crispus, Medicago falcata, Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia conopsea, 

Ophrys mammosa, O. cornuta, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, O. 

tridentata, Origanum vulgare, Polygala vulgaris, P. major, Primula veris, Sanguisorba minor, 

Scabiosa columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium, Helianthemum nummularium, Fumana 

procumbens, Adonis vernalis, Euphorbia nicaeensis, Silene otites, Thymus spp. Разпространение в 
България: В цяла България до около 1000 м н.в. 

При извършено картиране природно местообитание 6210 е установено в ЗЗ Лудогорие 

на площ от 713.36954 хa.  
В повече от 90% от площта на полигоните на природното местообитание доминиращ 

вид е Chrisopogon gryllus. Липсва фрагментация в рамките на местообитанието. Голяма част 
от установените на терен видове са типични за природното местообитание: Aegilops spp., 

Anthoxanthum odoratum, Asperula cynanchica, Bromus spp., Centaurea orientalis, Chrysopogon 

gryllus, Convolvulus cantabrica, Coronilla varia, Dichantium ischaemum, Eryngium campestre, 

Festuca valesiaca, Leucanthemum vulgare, Medicago spp., Origanum vulgare, Poa angustifolia, 

Potentilla recta agg., Salvia nemorosa, Thymus spp. 

Важните места за орхидеи се определят, ако в конкретно местообитание се срещат 
голям брой орхидеи, ако е установена популация поне на един вид от тях, но той е нетипичен 
за тази територия, и ако сa установени един или няколко вида орхидеи, редки за тази 
територия. 

Опазва се в 85 защитени зони. В защитените зони се намират 92,8% от площите на 
природно местообитание 6210. Площ на национално ниво – 117245,06 ха. Природно 
местообитание 6210 е разпространено в три биогеографски региона, като разпределението на 
площите е както следва: Континентален регион – 91146,53 ха , Алпийски регион –и 16903,05 
ха, Черноморски регион – 9195,48 ха. 

 

6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества 
 

Доминирани от житни треви степи и пасища на льосови въз-вишения. Дебелината на 
льоса достига до 30-50 м и е покрит с черноземни почви с различна степен на деградация. В 
за-висимост от мощността на почвата преобладават или гъсто-туфести степи, доминирани от 
Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa tirsa, или на местата с разкри-тия на льоса 
по-отворени съобщества на Stipa capillata, Agropyron cristatum, Kochia prostrata. Запазени са 
само по склоновете на някои стръмни льосови форми. В състава на тези съобщества се 
срещат много типични степни видове. 

Растения: 
Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa tirsa, Artemisia austriaca, Astragalus 

vesicarius, A. austriacus, A. onobrychis, A. ponticus, A. pubiflorus, Agropyron cristatum, 

Centaurea stereophylla, Dianthus pontederae ssp. kladovanus, Crambe tataria, Nonea pulla, Salvia 

nemorosa, S. nutans, S. argentea, S. aethiopis, Rindera umbellata, Phlomis tuberosa, Festuca 

valesiaca, Falcaria vulgaris, Sternbergia colchiciflora, Elymus elongatus, Chamaecytisus supinus, 

Ch. austriacus, Ch. kovacevii. 

Разпространение в България: 
В Северната Дунавска равнина – около Бяла, Свищов, Нико-пол, Оряхово, Козлодуй, 

Лом и др. 
Съобразно данните от проведеното картиране през 2012 г., природно местообитание 

6250* е представено в ЗЗ Лудогорие с обща площ от 680.67344 хa.  
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8310  Неблагоустроени пещери 

Пещери, които не са благоустроени и достъпни за широката публика, включително 
техните водни тела, обитавани от тясно специализирани, приоритетни за опазване или 
ендемични видове. 

Растения: Само мъхове и водораслови килими на входовете на пещерите. 
Животни: 
Изключително специализирана, високо ендемична и реликт-на фауна. Предимно 

безгръбначни, които живеят единствено в пещерите и подземните води - твърдокрили 
насекоми – Carabidae и многоножки - Lithobiidae. Пещерните водни без-гръбначни са 
основно ендемични и реликтни ракообразни - Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda и 
водни мекотели - Hydrobiidaе. Пещерите са изключително важно местооби-тание за 
прилепите - много от тях застрашени, а 10 вида в България се размножават също в тях - 

Rhinolophus sp., Myotis myotis, M. blythii, M. capaccinii, M. emarginatus, Miniopterus 

schreibersii. В някои пещери гнездятколонии на Pyrrhocorax graculus, а привходните части се 
обитават от Columba livia, Hirundo daurica, Strix aluco, Bubo bubo. 

Разпространение в България: 
Карстовият релеф, включително пещерите, са характерни за района на Североизточна 

България - Поломието, суходолията - Суха и Хърсовска река, долините на реките Искър, Вит, 
Осъм, Янтра; Предбалкана; Стара планина; Краището - Ко-нявска, Земенска, Осоговска 
планина; Северен Пирин; части от Южен Пирин и Славянка; Западни Родопи - Добростански 
масив, Триградско-Ягодински район, горно поречие на р. Арда. На територията на Източни 
Родопи са разпространени вулкански пещери в андезити. 

Съобразно данните от проведеното картиране и данните от ГКП, природно 
местообитание 8310 е представенo в зоната с общо 28 пещери. 

Използван публично достъпния вариант на Главната картотека на пещерите (ГКП) в 
България поддържана от членовете на Българската федерация по спелеология. Общата 
дължина на картираните подземни галерии в регистрираните пещери е пресметната на 1,8 
km. 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 

Мезофилни гори с доминиране на Carpinus betulus и/или Quercus petraea agg. върху 
колувиални – свлечени от горната част на хълмовете, свежи, плитки почви, на варовикова 
основа. Те се срещат на сенчести, влажни склонове и долове, в суходолията и каньони-те на 
Северна България. Имат характер на интразонална расти-телност в пояса на ксеротермните 
дъбови гори, защото са силно фрагментирани и сa на малка надморска височина (150-500 м 
н.в.). В състава им участват, както типични мезофилни видове от съюза Carpinion, така и по-

ксерофитни видове от околните дъбови гори. Типични растения: Carpinus betulus, Quercus 

petraea agg. (вкл. Quercus daleschampii), Q. robur, Q. cerris, Tilia cordata, Acer campestre, Ruscus 
aculeatus, R. hypoglossum, Carex pilosa, Euphorbia amygdaloides, Symphytum tuberosum, 

Dentaria bulbifera, Glechoma hirsuta, Festuca heterophylla, Evonymus verrucosus, Sorbus 

torminalis, Galium pseudaristatum, Viola mirabilis, V. reichenbachiana, Convallaria majalis, 

Hedera helix, Galanthus elwesii, Lathyrus vernus, Doronicum orientale, Corydalis spp., Anemone 

ranunculoides. Разпространение в България – Северна България – Предбалкана, южните части 
на Дунавската равнина и в Лудогорието, по-рядко на други места в страната. 

Местообитания, с които най-често се свързва или формира комплекси 91I0, 91H0. 
91M0, 91Z0. 
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Природно местообитание 91G0 е представено в ЗЗ Лудогорие с обща площ от 
727.63693 ха.  

Видовият състав на приземната растителност е типичен за този тип гори: Brachipodium 

sylvaticum, Viola odorata, Arum maculatum, Geum urbanum, Mycelis muralis, Geranium 

robertianu, Galium aparine, Asplenium ruta-muraria, Campanula bononiense, Hedera helix, 

Parietaria communis. 

Полигоните на природно местообитание 91G0 в защитената зона се намират в много 
добро състояние и отговарят напълно на изискванията за благоприятно природозащитно 
състояние по отношение на повечето параметри с изключение на общо заеманата площ 
спрямо референтната стойност. 

 

91H0 Панонски гори с Quercus pubescens 

Разредени, ксерофитни дъбови гори, доминирани от Quercus pubescens, върху много 
сухи (често с южно изложение) места със скелетни, плитки почви на варовикова основа, 
която се разкрива като различни по големина скални блокове. Заради континенталните 
условия и антропогенното влияние горите са предимно фрагментарни и имат храсталачен 
облик. Видо-вият им състав е богат, често включва сухолюбиви видове от ксеротермните 
пасища или окрайнините на горите. Това местообитание е свързано с варовиковите 
възвишения на местата с континентален климат. 

Растения: 
Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. frainetto, Q. cerris, Fraxinus ornus, Acer 

monspessulanum, Carpinus orientalis, Sorbus domestica, Cornus mas, Geranium sanguineum, 

Pyrus pyraster, Buglossoides purpurocaerulea, Campanula bononiensis, Filipendula vulgaris, Carex 

michelii, Euphorbia polychroma, Lactuca quercina, Limodorum abortivum, Acanthus balcanicus, 

Orchis purpurea, O. simia, Paeonia peregrina, Dictamnus albus, Scorzonera hispanica, Echinops 

sphaerocephalus, Laser trilobum, Helleborus odorus, Althaea cannabina, Chamaecytisus albus, 

Potentilla micrantha, Pulmоnaria mollis, Tanacetum corymbosum, Viola suavis, V. hirta. 
Разпространение в България: 
В Северна България – в Предбалкана и части от Дунавската равнина; в Североизточна 

България и в предпланините и нис-ките планини на Западна България. 
Местообитания, с които най-често се свързва или формира комплекси: 
40A0, 91АА, 91I0, 91M0. Горите от космат дъб често формират мозайки със сухите, 

варовити пасища и храсталачните гори на Carpinus orientalis. 

Природно местообитание 91Н0 е представено в ЗЗ Лудогорие с обща площ от 
32.6961  хa. Съгласно СДФ. Съгласно данните на МОСВ, получени по реда на ЗДОИ, 
това местообитание не се среща в рамките на ЗЗ Лудогорие. 

Видовият състав на приземната покривка в това местообитание е типичен. Нейното 
обилие не е високо (30%), което е обусловено от относително добре развития склоп на 
дървесния етаж. Някои от най-типичните видове са: Bromus sterilis, Calistegia sylvatica, 

Hedera helix, Stelaria media, Hypericum perforatum, Galium aparine, Urtica dioica, Geum 

urbanum, Parietaria communis. 

 

91I0 Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 
Ксеротермни дъбови гори, доминирани от Quercus cerris, а на Добруджанското плато – 

от Quercus pedunculiflora. Срещат се в регионите с най-континентален климат. Във видовия 
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им състав участват както типични за ксеротермните дъбови гори елементи, така и някои 
лесостепни елементи. 

Растения: 
Quercus cerris, Q. pubescens, Q. pedunculiflora, Q. petraea, Acer campestre, A. tataricum, 

Sorbus domestica, Cotinus coggygria, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus 

verrucosus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Rhamnus catharticus, Ulmus minor, 

Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, Dactylis glomerata ssp. aschersoniana, Geum 

urbanum, Latyrus niger, Lychnis coronaria, Trifolium campestre, Polygonatum latifolium, 

Pulmonaria mollis, Tanacetum corymbosum, Crocus flavus, Iris sintenisii, Vincetoxicum 

hirundinaria. 

Разпространение в България: 
Разпространени са основно върху льосовите повърхнини на Дунавската равнина 

(асоциация Cotino-Quercetum cerris) и Североизточна България върху деградирали 
черноземни поч-ви. 

Местообитания, с които най-често се свързва или формира комплекси: 
91H0, 91M0. Навсякъде тези местообитания са силно фраг-ментирани и заобиколени от 

обработваеми площи. Често доминирането на Cotinus coggygria е резултат от сечи и па-ша на 
домашни животни. 

Съобразно данните от проведеното картиране през 2012 г., природно местообитание 
91I0 е представено в ЗЗ Лудогорие с обща площ от 8689.43553 хa.  

Отчетената склопеност на първия дървесен етаж терена природното местообитание е 7. 
Церът (Quercus cerris) е основен компонент на растителните съобщества в рамките на 
природното местообитание и участието им е винаги 6. Видовият състав на приземната 
растителност е типичен за този тип гори: Allium fuscum, Betonica officinalis, Brachypodium 

sylvaticum, Dactylis glomerata, Festuca heterophylla, Geum urbanum, Lathirus niger, Muscari 

tenuifolium. 

91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

Субконтинентални ксеротермни дъбови гори, доминирани основно от Quercus cerris и 
Q. frainetto. В предпланините участва и Q. petraea agg., а в Странджа – Q. polycarpa. 

Формират ксеротермния дъбов пояс между 150-600 (800) м в цялата страна. Срещат се на 
сухи, но сравнително богати сиви горски и канелени почви. Флористичният им състав е 
разнообразен и зависи от екологичните условия. Условно могат да бъдат разделени на три 
групи: 

А) Континентални смесени дъбови гори – срещат се по местата с континентален и 
преходно-континентален климат. Б) Субсредиземноморски смесени дъбови гори – те са 
разпространени в южните части на страната и в състава им участват много 
средиземноморски елементи. В) Евксински гори на Quercus polycarpa – разпространени са 
само в Странджа и Източна Стара планина. В състава им участват много вечнозелени видове. 
Типични растения: А) Quercus petaea agg., Q. cerris, Q. frainetto, Acer tataricum, Ligustrum 
vulgare, Festuca heterophylla, Brachypodium sylvaticum Potentilla micrantha, Tanacetum 

corymbosum, Campanula persicifolia, Viscaria vulgaris, Lychnis coronaria, Silene viridiflora, 

Hieracium racemosum, Galium pseudoaristatum, Lathyrus niger, Peucedanum alsaticum, 

Bupleurum praelatum, Helleborus odorus, Crocus flavus, Physospermum cornubiense. Б) Quercus 
cerris, Q. frainetto, Q, pubescens, Fraxinus ornus, Acer monspessulanum, A. hyrcanum, Paliurus 

spina-christi, Colutea arborescens, Coronilla emerus, Juniperus oxycedrus, Huetia cynapioides, 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 
46 

Steffanovia daucoides, Cistus incanus, Asphodeline liburnica, Hypericum montbretii. В) Quercus 
polycarpa, Q. frainetto, Fagus orientalis, Rhododendron ponticum, Daphne pontica, Ilex colchica, 

Epimedium pubigerum, Calluna vulgaris, Erica arborea, Hypericym calycinum, Pyracantha 

coccinea. Primula acaulis ssp. rubra. 

Разпространение в България: В цялата страна до около 800 (1000) м н.в. 
Местообитания, с които най-често се свързва или формира комплекси Формират 

плавни преходи с евросибирските степни гори (91I0) в Северна България, с горите на космат 
дъб в Южна България; и с източния бук в Странджа и Източна Стара планина. 

Природно местообитание 91M0 е представено в ЗЗ Лудогорие с обща площ от 
14110.4496 хa.  

Видовият състав на приземната растителност е типичен за този тип гори: Aremonia 

agrimonoides, Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocаerulea, Tanacetum corymbosum, 
Teucrium chamaedrys, Brachypodium sylvaticum, Fragaria vesca, Althaea cannabina и други. 

 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

Ксерофитни до мезоксерофитни гори с доминиране на Tilia tomentosa, разпространени в 
континенталните региони на Северна България. Срещат се главно в хълмистите равнини и в 
предпланините - най-големи са масивите в Лудогорието, на северни и източни склонове 
върху разнообразна основа: льос, варовик и др. На места липата вторично е разширила 
разпространението си основно в резултат на избирателното изсичане на дъбовете - Quercus 

cerris, Q. petraea agg., Q. robur, с които често образуват смесени ценози. В състава на тези 
гори влизат както ксеротермни видове от разред Quercetalia (Helleborus odorus, Ligustrum 
vulgare), така и по-мезофилни от разред Fagetalia и съюз Carpinion (Scilla bifolia, Staphylea 
pinnata). Растения: Fraxinus ornus, Staphylea pinnata, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Melica 

uniflora, Hedera helix, Helleborus odorus, Corydalis spp., Polygonatum odoratum, Convallaria 

majalis, Galanthus elwesii, Gagea minima, Scilla bifolia, Anemone ranunculoides, Isopyrum 

thalictroides. Разпространение в България: В Северна България – главно Лудогорието и 
Дунавската равнина. Местообитания, с които най-често се свързва или формира комплекси: 
91Н0, 91М0. Това местообитание не включва съобществата, в които сребролистната липа 
участва като примес при доми-ниране на други дървесни видове. 

При извършено картиране през 2012 г. природно местообитание 91Z0 е било 
установено в ЗЗ Лудогорие с обща площ от 5003.69288 хa.  

Видовият състав на приземната растителност е типичен за този тип гори: Anemone 

ranunculoides, Aremonia agrimonoides, Arum maculatum, Buglossoides purpurocaerulea, Carex 

digitata, Convallaria majalis, Geum urbanum, Dactilis glomerata, Hedera helix. 

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 

То най-често заема стръмни и отвесни скални склонове или сипеи. В Европа горите от 
този тип се срещат на силикатни скали, а в България – по-често на варовик. В зависимост от 
дървесните видове, влажността, наклона, изложението и основата се разграничават два 
подтипа на местообитанието: 

1. Влажни гори по сипеи и склонове – на сенчести места се формира влаголюбива 
растителност, с участие на хиркански клен, явор, планински ясен, планински бряст, 
планински явор (жешля) и др. В тревния етаж има мечи лук (левурда, див чесън), лепка, 
зловонен здравец, градско омайниче, обикновен волски език, обикновена коприва и др. 

2. Сухолюбиви гори по сипеи и склонове – на слънчеви сипеи се формира сухо- и 
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топлолюбива горска растителност, с участие на дребнолистна и едролистна липа, обикновен 
габър, обикновена леска, различни видове дъб и тревните видове горска съсънка, лечебна 
иглика, лисичина, гъжва и др. 

В местообитанието са срещат застрашени и защитени видове – растения, като 
планински явор (жешля), старопланинска власатка, родопски силивряк,  обикновен тис; гъби: 
розово-жълта рогачка; птици: среден пъстър кълвач, зелен кълвач, сив кълвач, горска 
дърволазка, горска зидарка, малък креслив орел, късопръст ястреб, малък 
орел, въртошийка, черен щъркел; прилепи – широкоух, полунощен, остроух нощник, голям 
подковонос, кафяво прилепче, прилеп на Сави и др. 

Общото природозащитно състояние на местообитанието в страните от Европейския 
съюз, включително България, е неблагоприятно-незадоволително или неблагоприятно-лошо. 
Затова местообитание 9180* е приоритетно за опазване в европейската екологична мрежа 
Натура 2000. Включено е в приложенията към Директивата за местообитанията и Бернската 
конвенция. В България е защитено според Закона за биологичното разнообразие. Включено е 
в Червената книга на Република България, в категорията „Застрашено”. 

Местообитание 9180* е силно разпокъсано и с локализирано разпространение у нас. 
Това се дължи на естествена промяна на видовия състав (сукцесия), но и на човешка дейност 
– нерегламентирани и/или неправилно планирани сечи, опожаряване, строителство на 
електропроводи и пътища, замърсяване на въздуха. 

Промените в климата влияят зле на влаголюбивите смесени гори от липа и явор. Те са 
чувствителни към намаляващата въздушна влажност и страдат от засушаването. 

При извършено картиране през 2012 г. природно местообитание 9180 е било 
установено в ЗЗ Лудогорие с обща площ от 11.29501 хa.  

 

Таблица 4 Бозайници в защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ с природозащитен 
статус:  

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 
КОД 

ИМЕ (на български) Мест
на 

Попу
л. 

Миграционна 

Популация 

Оцен
ка ИМЕ (на латински) 

Разм
н. 

Зиму
в. 

Прем
ин. 

Попу
л. 

Опаз
в. 

Изол
ир. 

Цял.
Оц. 

1303 Rhinolophus hipposideros 11-50i    C B C C Maлък подковонос 

1355 
Lutra lutra 

4-6i    C B C B Видра 

1324 Myotis myotis 51-

100i 
   C B C C Голям нощник 

1304 Rhinolophus ferrumequinum 11-50i    C B C C Голям подковонос 

2609 
Mesocricetus newtoni 

    C B C C Добруджански (среден) 
хомяк 1310 Miniopterus schreibersi 51-

100i 
   C B C C Дългокрил прилеп 

1316 Myotis capaccinii 11-50i    C B B C Дългопръст нощник 

1323 
Myotis bechsteini 337-

674i 
   C B C C Дългоух нощник 

1352 Canis lupus 3-4    C A C A Европейски вълк 
1335 Spermophilus citellus C    C A C A 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=celex:31992L0043
http://www.moew.government.bg/bg/priroda/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/zakoni/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol3/28G1.html
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Лалугер 
1307 Myotis blythii 51-

100i 
   C B C C Остроух нощник 

1302 Rhinolophus mehelyi     D    Подковонос на Мехели 
2635 Vormela peregusna 

P    C B C B Пъстър пор 

1321 Myotis emarginatus 
10-50i    C B C C 

Трицветен нощник 
1308 Barbastella barbastellus 358-

564i 
   C B C C Широкоух прилеп 

1305 Rhinolophus euryale 
11-59i    C B C C Южен подковонос 

 Lynx lynx         
1361 Рис         
 Mustela eversmannii         

2633 Степен пор         

 

Средиземноморски подковонос /Rhinolophus blasii/ е изключен от Стандартния 
формуляр, вероятно поради липса на находища и подходящи местообитания.  

(http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000168&siteType=

HabitatDirective) 

 

Видовете 1361 Lynx lynx Рис и 2633 Mustela eversmannii Степен пор са нови за 
защитената зона и за тях липсват данни за статуса. 

 

Разред Прилепи (Chiroptera): 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus, Schreber, 1774).  

Разпространение: У нас е рядък вид в горски местообитания предимно в планинските и 
полупланинските райони. Местообитания: Залесени райони, главно в планините. Ловува в 
покрайнини на гори, над пътища и алеи в гори и паркове. През лятото женските формират 
малки колонии в цепнатини на кората на дърветата. Зимният сън е главно в подземни 
убежища - студени пещери, с температура около 0 градуса. Храна: Малки насекоми, които 
често лови над водни басейни или събира от повърхността на листата. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 

Разпространение у нас: Многоброен и често срещащ се пещерен обитател в ниските 
части на страната, а рядко и ниски части на планини; Местообитания: Пещери в карстови 
терени. Ловува предимно в открити територии. През лятото денува/почива в цепнатини и 
ниши по скални масиви, както и по сгради, а също и в хралупи. Зимува в пещери. Храна: 
Дребни до средноразмерни насекоми. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II и III, Бонска конвенция - Приложение II, 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000168&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000168&siteType=HabitatDirective
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EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 

1323 Myotis bechsteinii Дългоух нощник 

Известен е от над 70 находища у нас, в планините до 1650 м. Найголям брой индивиди 
са установени в буковите и смесени гори в пояса 800-1450 м. Горите с преобладание на цер 
(Quercus cerris), полски ясен (Acer campestre) и по-рядко от обикновен габър (Carpinus 
betulus) или източен бук (Fagus orientalis) в Странджа са предпочитаните местообитания в 
низинните находища на вида у нас. Характерен горски вид. Предпочита окрайнини на гори, 
ловува около и над речни течения в горски масиви (Петров, непубл.). Видът е известен като 
стационарен и у нас не е известно да извършва сезонни миграции. Възрастните мъжки 
обикновено живеят поединично в различни убежища (най-често малки дупки в дървета). 
Характерна особеност и за двата пола е честата смяна/редуване на убежището в един и същи 
район/участък от гората пред и след размножителния сезон. Известно е, че женските са 
силно привързани към района откъдето произхождат, а мъжките са значително по-мобилни и 
много рядко остават да живеят в района, където са се родили. 

Мерки за защита: Уязвим вид. ЗБР – Приложение 2 и 3, Бернска конвенция – 

Приложение II, Бонска конвенция – Приложение II, EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС – 

Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 

 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 
Често срещан и обикновен, главно в ниските части на страната (в Западна Стара 

планина до 1400 m н.в., а в Пирин - и до 2500 m н.в.). Ловува в райони с нагънат релеф - 

нископланински и хълмисти, скални масиви и венци, стръмни речни брегове, карстови 
територии с редки гори или храсталачни съобщества, паркове в населени места. Избягва 
обширните открити територии, каквито са откритите агроландшафти. 

Обитава пещери целогодишно, в които формира многобройни летни и зимни колонии - 
до няколко хиляди индивида. Извършва сезонни миграции на малки до неголеми разстояния 
- обикновено до 60-70 km. Храни се с едри насекоми, улавяйки ги във въздуха, но и по 
земната повърхност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinni) 
Най-чест в карстови райони с пещери в ниските части на страната (до 400 m н.в.). 

Обитава целогодишно пещери в горски райони, често близо до вода. Формира големи колони 
- до няколко хиляди индивида. В повечето случаи летните убежища са малки, сухи и 
проветриви пещери. За зимни убежища предпочита големи наводнени пещери с висока 
влажност и температура от 2 до 6 градуса. Извършва сравнително дълги миграции между 
летните и зимните си убежища. Ловува през нощта над и край реки, главно насекоми, 
уловени над и върху водната повърхност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 
Разпространение у нас: Среща се в цялата страна до н. в. от 1500 m. Предпочита да 

ловува сред територии, заети от дървесна или от храстова растителност. Понякога е 
наблюдаван да ловува над водоеми, както и сред карстови терени, паркове и градини, вкл. в 
населени места. През деня почива в пещери, тавани на сгради, а по-рядко и в изкуствени 
галерии. Зимува в пещери, а по-рядко в минни галерии - поединично или на малки групи. 
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Храна: Дребни безгръбначни, които улавя/ събира по листата на дървета и храсти. Лети 
между корони на дървета и храсти или ниско над такива. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
 

1324 Голям нощник (Myotis myotis)  
Разпространение у нас: В цялата страна - в Стара планина е установяван до 1400 м. н. 

в., а в Пирин - и до 2500 м. Един от най-често срещаните пещерни видове прилепи; 
Местообитания: Пещери в карстови райони, а при ловуване - в проредени гори, паркове, 
както и над ливади. Храни се предимно с едри насекоми, които улавя във въздуха, както и по 
земната повърхност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

Разпространение у нас: Обикновен за ниските (до 1000 m н. в., в пл. Пирин и до 1700 m 

н. в.) части на страната. Обитател на гористи карстови терени в близост до водни обекти. 
Зимува в пещери. Храна: Насекоми. Регистрирани са придвижвания/миграции до около 140 
km. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)  

Разпространение у нас: В цялата страна, с изключение на най-високите части на 
планините (горната част на средния горски пояс и субалпийската и алпийската зони); 
Местообитания: Проредени гори, храсталачни и храстови съобщества, а - при ловуване - и 
открити територии в близост до карстови терени и скални венци, както и до водни обекти. 
През лятото се заселва в плитки пещери и скални струпвания. Понякога се заселва в 
изкуствени галерии и сгради, особено такива в близост до обитавани от индивидите/ 
колониите пещери. Храна: Едри летящи насекоми. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
. 

1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 
Разпространение: в България е разпространен из цялата страна до 1500 м. н. в. Той е 

един от най-малките прилепи, които се срещат в България. Местообитание: Обитава пещери 
в карстови райони със значително количество дървесна растителност сред тях. Ловува в 
проредени гори, в храсталачни и храстови територии, вкл. в паркове в населени места. 
Зимува в подземни убежища, като пещери, галерии и мазета. Храна: Дребни насекоми. 
Нерядко ловува и над водни басейни, улавя насекоми и по листни повърхности. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
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1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 
Разпространение у нас: В ниските части на страната - сравнително рядък вид; 

Местообитания: Обитава целогодишно пещери, вкл. и с други видове прилепи, където 
формира големи колонии - до 800-2000 инд. Биология: липсват конкретни данни за 
храненето на вида. Известните до момента 6 размножителни колонии са в естествени 
пещери. Максимумът на ражданията е през периода 20 юни-10 юли. Зимува главно в пещери. 
Не извършва далечни миграции, но са установени редовни сезонни движения между летните 
и зимните убежища. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 
 

Бозайници (без прилепи): 
 

1352 *Canis lupus Европейски вълк 

Разпространение у нас. У нас видът е с постоянни популации в планинските и 

погранични райони в Западна Стара планина, Югозападна България, Източни Родопи, Сакар, 
Странджа и в други части на страната. Видът, след тенденцията преди години да изчезне 
напълно от България, през последните години разширява териториалния си обхват и 
числеността му устойчиво нараства. 

Местообитание. Обитава предимно гористи места, но се е приспособил и към открити 
територии. Води силно подвижен начин на живот. 

Биология. Моногамен вид, двойката е пожизнена. Брачните двойки се образуват от края 
на декември до началото на февруари. Обикновено живее на групи, като най-често те са 
съставени от размножаваща се двойка (алфа мъжки и женски) и нейното по-възрастно 
поколение. Териториален вид. През размножителния период групата (глутница) обитава 
трудно достъпни райони с гори, храсталаци, скали, ждрела, ливади, като се придържа близо 
до бърлогата, в която алфа двойката отглежда малките. През есента и зимата, с отбиването на 
малките и тяхното израстване, утилизира по-голяма територия, като в търсене на храна слиза 
и в равнините и може да се срещне навсякъде, където има храна – копитни бозайници, зайци, 
гризачи, птици, мърша, като по принцип избягва райони с по-засилено човешко присъствие. 
Разгонването е през януари - февруари. Малките, средно 4 - 6, се раждат през април. 
Семейната територия е от 10000 до 25000 хa. Средната плътност на популацията на вълка в 
страната е 2 - 4 индивида на 10000 хa. През размножителния период обитава планинските 
гори, както и равнинните гори на североизточна България. Вълкът е изключително мобилен 
вид. В рамките на територията си вълците изминават за едно денонощие до 50 - 60 км. Храни 
се с мърша, мишевидни гризачи, сърни, елени, домашни животни, а понякога дори с влечуги 
и земноводни. 

Мерки за защита: уязвим VU [A3c,d,e+D1], ЗБР-II, IV; международен: БК-II, 

CITES-II, ДХ-II, IV. 

 

1355 Видра (Lutra lutra, Linnaeus, 1758) 

Местообитанията на вида са свързани с разнообразни водни басейни. Предпочита 
водоеми, обрасли с гъста крайбрежна растителност или с труднодостъпни скалисти брегове. 
Активна е през нощта, но на труднодостъпни за човека места - и през деня. Храни се с риба, 
водни полевки, птици, жаби, раци. 
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Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, CITES - Приложение I, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 
4, Червена книга на България - Уязвим, IUCN 2007 - категория почти застрашен. 

 

2609 Добруджански среден хомяк (Mesocricetus newtoni) 

В България видът е разпространен в Добруджа, средната и източната част на 
Дунавската равнина на запад до река Огоста. Среща се и в изолирани находища южно от 
Стара планина („Бозайниците в България”). Степен вид. Заселва аграрни райони в низините и 
равнините с преобладаване на многогодишни тревисти култури върху тежки почви, като 
числеността му в селскостопанските площи е по-висока, в сравнение с "дивите" тревисти. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 

2007 - категория почти застрашен. 
 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 
Oбитава открити необработваеми места, покрити с ниска тревна растителност (ливади, 

пасища, сухи степи, покрайнините на обработваемите полета, покрай пътища и др.). 
Предпочита черноземни почви, канелени горски почви, планинско ливадни и др. Видът 
обитава необработваеми земи (целини, пасища, ливади и др.), покрити с ниска тревиста 
растителност, върху еднородни, слабоуплътнени водопропускливи почви. Не заселва 
обработваеми площи, макар да навлиза в тях за хранене (Стефанов, 2006). 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Бернска 
конвенция 

Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, Червена книга на България - 
Уязвим, IUCN 2010 - категория Уязвим. 

 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna, Guldenstaedt, 1770) 
Видът освен гори и храсталачни съобщества, обитава и открити територии. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 

2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, Червена 
книга на България - Уязвим, IUCN 2010 - категория Уязвим. 
 

Земноводни и влечуги 

Таблица 5 Земноводни и Влечуги в защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ с 
природозащитен статус 
 

 
КОД 

ИМЕ (на български) Мест
на 

Попу
л. 

Миграционна 

Популация
Оцен

каИМЕ (на латински) 
Разм

н. 

Зиму
в. 

Прем
ин. 

Попу
л. 

Опаз
в. 

Изол
ир. 

Цял.
Оц. 

1188 
Bombina bombina 

P    C A B A Червенокоремна бумка 

5194 
Elaphe sauromates 

P    C A C B 
Пъстър смок 

1220 

Emys orbicularis 

Р    C A C A Обикновена блатна 

костенурка 
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1219 
Testudo graeca 

Р    C A C A 
Шипобедрена костенурка 

1217 
Testudo hermanni 

Р    C A B A 
Шипоопашата костенурка 

1993 
Triturus dobrogicus 

P    
C C C C 

Добруджански тритон 

1171 
Triturus karelinii 

P    
C C C C 

Голям гребенест тритон 

 

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 
Въпреки че зимува на сушата, през активния си период (топлата част от годината) 

видът обитава различни водоеми, както с течащи, така и със стоящи води - реки, блата, 
канали, корита на чешми и дори малки локви, като много рядко се отдалечава от водата на 
повече от 0,5-0,6 (max 1,0) м. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, 
Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 
2010 - категория слабо засегнат. 

 

5194 Elaphe sauromates Пъстър смок 

Разпространение у нас. Среща се в равнините и ниските части на планините в Южна 
България (източно от Пазарджик), Черноморието, Дунавската равнина, източната част на 
Предбалкана и Добруджа. 

Местообитания. Обитава открити терени със степна растителност, разредени 

широколистни гори и храсталаци. Понякога се среща в много влажни места по бреговете на 
големи реки и блата. 

Биология. Храни се с гризачи, земеровки, дребни птици и яйца, по изключение и 

гущери. Ловува в дупки на гризачи или на повърхността и често се катери по дърветата. 
Задушава жертвата като се увива около нея. Размножаването у нас не е проучено. В 
източните части на ареала копулацията е през май, а яйцата се снасят през юни-юли. 
Малките се излюпват в края на лятото. Половата зрялост настъпва на третата или четвъртата 
година. 

Мерки за защита: ЗБР –  Прил. II, III; Червена книга на Р България – EN;  

Дир.92/43/ЕЕС –  Прил. II, ІV; Бернска конвенция –  Прил. II. 
1220 Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка 

Европейската блатна костенурка може да бъде открита в разнородни бавно течащи 
води или блатисти местности, някои от които напълно могат да пресъхнат по време на 
лятото. Типични примери са дренажни канали, рибарници, блата, езерца, реки и малки 
потоци, бракичните води на естуари, крайбрежни водни площи. Характерно за 
местообитанията е наличието на богата водна растителност. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4, IUCN 2010 - категория 
слабо засегнат. 
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1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 
Среща се в цялата страна до около 1300 м.н.в., с изключение на Северозападна 

България и високите полета (и околните планини) на Западна България. Местообитание: 
Обитава както и открити пространства с разпръсната дървесна и храстовидна растителност, 
така и разредени гори и храсталаци. Храна: През пролетта и есента е активна почти 
целодневно, а през летните месеци само сутрин и привечер. На много места се наблюдават 
сезонни миграции - в началото на лятото към по-гористи места, а в края на лятото към по-

открити. Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. 
Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 

2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 

2007, категория уязвим. 
 

1217 Testudo hermanni Шипоопашата костенурка 

Разпространение у нас. Среща се в цялата страна до около 1400 м.н.в., с изключение на 
Добруджа и високите полета (и околните планини) на Западна България. Вследствие на 
интензивното земеделие е почти напълно изчезнала от Тракийската низина и от много 
райони на Дунавската равнина. 

Местообитания. Обитава широколистни гори, храсталаци, пасища и ливади с 

разпръснати дървета и храсти и др. Най-многочислена е в разредени дъбови гори в хълмисти 
и нископланински райони. 

Биология. През пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните месеци 
само сутрин и привечер. На много места през лятото се наблюдават ежедневни миграции – 

към „ дъното“ на речните долини (сутрин) и обратно към по-високите части на склоновете 
(привечер). Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. Обикновено се 
размножава двукратно през годината, като първата копулация е през април или май, а 
втората през юли или август. Малките са излюпват в края на лятото или през есента, като във 
втория случай понякога не напускат „ гнездото“, а остават там да зимуват. 

Мерки за защита: ЗБР – Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС – Прил. II, ІV; Бернска конвенция 

– Прил. II; Червена книга на Р България – EN; IUCN – EN; CITES – Прил. ІІ. 
 

1993 Triturus dobrogicus Добруджански тритон 

Разпространение у нас. Среща се главно в непосредствена близост до р. Дунав, но е 
известно и едно непотвърдено находище от Северното Черноморие. 

Местообитания. Обитава разнообразни водоеми със застояла вода, както и реки I 

канали с бавно течение. По време на сухоземната фаза се среща в гори, храсталаци, пасища и 
др. като се придържа към по-влажните места. 

 

Биология. Храни се с различни водни и сухоземни безгръбначни животни. Извършва 
сезонни миграции, свързани с размножаването и зимуването. Размножителният период 
започва веднага след стопяването на снега и продължава до средата или края на пролетта. 
Оплождането става във водата и се предшества от специфични брачни игри. Женската снася 
яйца, които залепва поединично по подводните растения. От яйцата се излюпват ларви, 
които до края на лятото метаморфозират и напускат водоемите. Изглежда повечето 
възрастни екземпляри остават във водата през цялото лято и излизат на сушата през есента. 
Зимува на сушата. 

Мерки за защита: ЗБР – Прил. II, III; Дир.92/43/ЕЕС – Прил. II; Бернска конвенция – 

Прил. II; Червена книга на Р България – VU; IUCN – NT. 

 

1171 Triturus karelinii Голям гребенест тритон 

Разпространение: Южният гребенест тритон се среща в Южна Европа, с изключение 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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на Пиренейския полуостров и Южна Франция. В България е разпространен до надморска 
височина от 1400 m. Обитава блата, наводнени изкопи и други застояли водоеми, като 
предпочита изобилстващите с подводна растителност. 

Биология: Южните гребенести тритони живеят във водата от есента до размножителния 
сезон през пролетта. След това излизат на сушата и живеят в близост до водоемите, като 
предпочитат влажни и хладни места. 

При пребиваването си на сушата се хранят през нощта с червеи, насекоми, 

дребни мекотели, и други. Във водата основната му храна са водни 
насекоми, охлюви, ларви на комари, като освен това се храни и с 
дребни ракообразни, хайвер, ларви на жаби и други. 

Размножаване: Южният гребенест тритон се размножава през пролетта във водата. 
Женската снася от 80 до 600 яйца, най-често 150-200, които залепва поединично или на 
малки групи към листа на подводни растения. 

 

Безгръбначни: 
Таблица 6 Безгръбначни в защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ с 

природозащитен статус 
 
КОД ИМЕ (на български) Мест

на 

Попу
л.

Миграционна 

Популация 

Оцен
ка ИМЕ (на латински) Разм

н
Зиму
в

Прем
ин. 

Попу
л. 

Опаз
в. 

Изол
ир.

Цял.
Оц.

1052 
Hypodryas maturna 

R    A A A A 
Хидриас 

1060 
Lycaena dispar 

R    C A B B 
Лицена 

4011 Bolbelasmus unicornis V    B A B A 

1088 
Cerambyx cerdo 

R    C B C A 
Обикновен сечко 

1083 
Lucanus cervus 

R    B A C A 
Бръмбар рогач 

1089 Morimus funereus R    C A C A 

 Буков сечко         

1087 
Rosalia alpina 

R    C B C A 
Алпийска розалиа 

6199 Euplagia quadripunctaria 

V - 

3298 -

10932

i 

   C B C A 

4045 

Ценагрион 

Coenagrion ornatum 

/видът е новоустановен в 

защитената зона/ 

- - - - - - - - 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B8
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1086 
Cucujus cinnaberinus 

/видът е новоустановен в 
защитената зона/ 

- - - - - - - - 

4032 

Dioszeghyana schmidtii 

/видът е новоустановен в 
зона/ 

- - - - - - - - 

1037 

Ophiogomphus сecilia 

/видът е новоустановен в 
зона/ 

- - - - - - - - 

1084 

Осмодерма 

Osmoderma eremita 

/видът е новоустановен в 
зона/ 

- - - - - - - - 

1032 

Бисерна мида 

Unio crassus 

/видът е новоустановен в 
зона/ 

- - - - - - - - 

1014 

Vertigo angustior 

/видът е новоустановен в 
зона/ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1016 

Vertigo moulinsiana 

/видът е новоустановен в 
зона/ 

- - - - - - - - 

 

1052 Hypodryas maturna Хидриас 

Съгласно данните от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I", показват, че са налични малки по площ 
изолирани потенциални местообитания на вида в землищата на селата Вазово, Голям 
Поровец, Лудогорци, Драгомъж, Исперих, Йонково, Малък Поровец, Райнино, Свещари, 
Старо селище, като в зоната не са установени находища. 

Пеперуда, много локален вид за североизточна България на надморска височина 200-

300 м Обитава храсталачести, често влажни покрайнини на широколистни гори. Гъсениците 
прз лятото и есента се хранят с листата на трепетликата (Populus tremula) и планинския ясен 
(Fraxinus excelsior), а напролет и с теснолистен жиловлек (Plantago lanceolata), орлови нокти 
(Lonicera periclymenum) и плоскосеменно великденче (Veronica chamaedrys). 

  

1060 Lycaena dispar Лицена 

Разпространение и биология. Широко мозаично разпространен почти навсякъде из 
открити припечни места край езера, вади, канавки и други влажни зони до около 800 м н.в. 
(около Копривщица) в планините, по брегове с хранителните растения – Rumex 

hydrolapathum, Rumex crispus, Rumex aquaticus. 

 

4011 Bolbelasmus unicornis 

Разпространение и биология. У нас е известен от няколко находки от Дунавската 

равнина, Лудогорието, западното Средногорие и южното черноморско крайбрежие. Почвено 
живеещ вид (геобионт). По време на размножителния период (юни-юли) мъжкия лети ниско 
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над земята преди залез слънце и търси женската, която чака мъжкия на земята. Ларвата 
живее в почвата където се храни с мицела на гъби, живеещи по гниещи коренища на дървета 
(Зингстра и др., 2009). 

 

1088 Cerambyx cerdo Обикновен сечко 

Жизненият цикъл на вида е свързан със стари дъбови дървета, където се развива 
ларвата му. Предпочита изложени на слънце, болни или умиращи стари дъбове (най-вече 
летен дъб, по-рядко зимен дъб, бук или бряст). Предпочитани се овлажнени стволове на 
слънчеви места във гори на фаза на старост и разпадане. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕИО- Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 - 

категория уязвим. 
 

1083 Lucanus cervus Бръмбар рогач 

Жизненият цикъл на вида е свързан със стари дъбови гори. Женската снася яйцата си в 
стари дъбови пънове. Ларвите се хранят с полуизгнила дървесина. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение III, Директива 92/43/ЕИО- Приложение 2, IUCN 2010.4 - не 
фигурира. 

 

1089 Morimus funereus Буков сечко 

Видът е свързан със старите букови гори. Ларвата се развива в мъртвата дървесина в 
буковите дървета. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2, Директива 
92/43/ЕИО- Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория уязвим. 

 

1087 Rosalia alpina Алпийска розалиа 

Рядък вид, обитаващ стари букови масиви с надморска височина 500 - 1000 м. Ларвата 
е изключително свързана с тези гори. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕИО- Приложение 2, IUCN 2010.4 - категория 
уязвим. 

 

6199 Euplagia quadripunctaria 

Разпространение и биология. В България видът се среща от най-ниските и топли части 
от крайбрежната ивица до към 1900 м.н.в. Обитава най-често покрайнините (екотоните) на 
просветлени смесени и широколистни дъбови и букови гори в дълбоки речни долини и 

дерета, в сенчести места, при наличие на къпина и коприва. 
 

Риби предмет на опазване в защитена зона „Лудогорие“ с код BG0000168 

Всички видове риби не са включени в стандартния формуляр и са новоустановени за 
защитената зона. 

Няма данни за статуса на видовете в зоната. 
1. Обикновен щипок Cobitis taenia 

2. Голям щипок Cobitis elongata 

3. Европейска горчивка Rhodeus sericeus amarus 

4. Балкански щипок Sabanejewia aurata balcanica 

5. Черна (балканска) мряна Barbus meridionalis petenyi 
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6. Распер Aspius аspius 

7. Виюн Misgurnus fossilis 

 
4.1.1 Защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕО са: 
4.2.1. Защитена зона „Лудогорие“. 
Тя е с код BG0002062 в Регистъра на защитените зони и с обща площ 91 389.06 ha. Тя е 

обявена със Заповед № РД-837 от 17.11.2008 г., обн. ДВ бр. 11/2008 г. и последваща промяна 
със Заповед № РД-79 от 28.01.2013 г., ДВ бр. 10/05.02.2013г., по Директивата за опазване на 
дивите птици. Заема територии от община Исперих /в землищата Вазово, Голям Поровец, 
Лудогорци, Драгомъж, гр. Исперих, Йонково, Малък Поровец, Райнино, Свещари и Старо 
селище/, общините Завет, Главиница, Кубрат, Разград, Русе, Силистра и др. Защитената зона 
попада в територии, контролирани от РИОСВ-Русе. 

Лудогорие се намира в Североизточна България и съответства на географската област 
Лудогорие, но включва територии и от Западна Добруджа. Релефът е равнинно-хълмист с 
характерни форми - каньоновидни суходолия, льосовидни блюдца, карови полета. 
Половината от общата площ на мястото е заета от широколистни гори, а другата половина са 
обработваеми площи и пасища. Горите са предимно смесени от сребролистна липа /Tilia 
tomentosa/ с обикновен габър /Carpinus betulus/ или цер /Quercus cerris/, на места и с горун /Q. 
dalechampii/ и полски клен /Acer campestre/. Преобладават горите с издънков произход. Има 
и големи площи изкуствени насаждения от акация /Robinia pseudoacacia/. Тревните 
съобщества са ксеротермни главно от белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина 
/Poa bulbosa /, черна садина /Chrysopogon gryllus/ и ефемери, както и мезоксеротермни видове 
- около селищата. 

Защитената зона е обявена с цел опазване и поддържане на местообитанията на 
посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 
състояние и възстановяване на местообитанията на видове птици по т. 2, за които е 
необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

 

В Лудогорието се намират три защитени територии, обявени за опазване на ха-рактерен 
ландшафт, които обхващат под 1% от площта му. Около 40% от територията му е обхваната 
от КОРИНЕ място “Лудогорие”, определено през 1998 г., по-ради европейското му значение 
за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, включително 
птици. През 2005 г. Лудогорието е обя-вено от BirdLife International за Орнитологично важно 
място. Лудогорието е едно от най-важните места в България от значение за Европейския 
съюз за опазването на 9 гнездящи тук видове – малък креслив орел /Aquila pomarina/, черна 
каня /Milvus migrans/, белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, чер-вен ангъч /Tadorna 

ferruginea/, горска чучулига /Lullula arborea/, градинска ове-сарка /Emberiza hortulana/, 

козодой /Caprimulgus europaeus/, синявица /Coracias garrulus/ и черночела сврачка /Lanius 

minor/. Повечето от тези видове предпочи-тат екотона между гората и откритите 
пространства, както и мозаечни местооби-тания. Много други грабливи птици гнездят в 
Лудогрието в значителни количес-тва, като използват горите и скалните венци по 
суходолията за гнездене, а откри-тите пространства наоколо – за намиране на храна. 

В Лудогорието са установени са 115 вида гнездящи птици, от които 22 са включе-ни в 
Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 51 са от евро-пейско 
природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). 

Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида (царски орел /Aquila 

heliaca/ и ливаден дърдавец /Crex crex/), а като застрашени в Европа съот-ветно в категория 
SPEC2 - 18 вида, в SPEC3 - 32 вида. Мястото осигурява подходя-щи местообитания за 31 
вида, включени в приложение 2 на Закона за биологич-ното разнообразие, за които се 
изискват специални мерки за защита. От тях 29 са вписани в приложение І на Директива 

2009/147 на ЕЕС. 
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Защитена зона Лудогорие BG0002062 попада в три области – Силистра, Русе и Разград 
и тринадесет общини – Самуил, Разград, Завет, Кубрат, Исперих, Ветово, Сливо поле, 
Тутракан, Главиница, Алфатар, Силистра, Дулово и Ситово. Площта на защитената зона е 
91388, 98 ха. 

В Защитената зона се опазват 30 вида птици, включени в приложение No I на 
Директива 79/409/ЕЕС и 13 вида редовно срещащи се мигриращи птици. 

47% от Защитената зона са Широколистни листопадни гори, а 34% Екстензивни 
зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар). Те създават 
добри условия за гнездене и хранене на птиците. 

Като заплахи за защитената зона са описани това, че Лудогорието е заобиколено от 
обработваема земя, които са частично изолирани от други области със сходни 
местообитания, с изключение. Мястото е чувствително към човешки дейности, които 
причиняват безпокойство на птиците, особено на тези, които гнездят по скалите - скално 
катерене, делтапланеризъм, делтапланеризъм, иманярство, ту-ризъм дейности по време на 
размножителния период. Ловът и бракониерството също причиняват безпокойство на 
птиците. Сечите в горите, както и изгарянето на горите унищожават горските местообитания 
и смущава птиците по време раз-множителния период. Интензивното земеделие, с 
използването на торове, пести-циди, инсектициди и дори отрова има пряко отрицателно 
въздействие върху птиците и тяхната хранителна база. Намаляването на пашата, както и 
преобразу-ване на пасища в обработваеми земи водят до загуба на тревни местообитания за 
птиците. Сухите пасища са особено уязвими към пожари, така естествен и изкуст-вен 
изгаряне на пасища. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обзорна карта на защитена зона BG0002062 “Лудогорие” 

 

 

Предмет на опазване (съгласно актуализирания стандартен формуляр: 
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDi

rective). 
 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDirective
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Таблица 7 Видове птици по чл. 4 на Директива 2009/147/EC и включени в 
Приложение II на Директива 92/43/EEC предмет на опазване в защитена зона 
BG0002062 „Лудогорие“ с природозащитен статус.  
 

 

Вид Популация в зоната     Оценка на състоянието в зоната 

Код Научно име Вид 

Размер 

Тип 

Категории 

Качествени 
данни 

A|B|C|D A|B|C 

Мин Мах C|R|V|P Популац. Концен. Изол Глоб. 

1. A402 Accipiter brevipes c 
 

63 i 
 

G B A C A 

2. A402 Accipiter brevipes r 1 1 p 
 

G C A C B 

3. A085 Accipiter gentilis c 
 

43 i 
 

G B A C A 

4. A085 Accipiter gentilis p 12 12 p 
 

G B A C C 

5. A086 Accipiter nisus c 
 

255 i 
 

G B A C A 

6. A086 Accipiter nisus p 13 13 p 
 

G C A C C 

7. A168 Actitis hypoleucos r 1 1 p 
 

G C B C C 

8. A168 Actitis hypoleucos c 
   

P DD C B C C 

9. A053 Anas platyrhynchos c 
   

P DD D 
   

10. A053 Anas platyrhynchos p 3 22 p 
 

G D 
   

11. A255 Anthus campestris c 
 

150 i 
 

G B A C B 

12. A255 Anthus campestris r 30 78 p 
 

G B A C B 

13. A090 Aquila clanga c 
 

3 i 
 

G B A C B 

14. A404 Aquila heliaca p 
 

1 p 
 

G B B C B 

15. A404 Aquila heliaca c 
 

5 i 
 

G B A C A 

16. A089 Aquila pomarina r 6 6 p 
 

G C A C A 

17. A089 Aquila pomarina c 
 

7839 i 
 

G A A C A 

18. A028 Ardea cinerea c 
 

59 i 
 

G C B C C 
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19. A029 Ardea purpurea c 
   

P DD C B C C 

20. A215 Bubo bubo p 6 6 p 
 

G C A C A 

21. A133 
Burhinus 

oedicnemus 
c 

 
1 i 

 
G C B B C 

22. A087 Buteo buteo p 19 32 p 
 

G C A C C 

23. A087 Buteo buteo c 
 

1505 i 
 

G B A C C 

24. A403 Buteo rufinus p 10 10 p 
 

G C A C A 

25. A403 Buteo rufinus c 
 

24 i 
 

G B A C A 

26. A224 
Caprimulgus 

europaeus 
c 

   
C DD C A C A 

27. A224 
Caprimulgus 

europaeus 
r 100 300 p 

 
G C A C A 

28. A031 Ciconia ciconia c 
 

9165 i 
 

G B A C B 

29. A031 Ciconia ciconia r 29 29 p 
 

G C A C B 

30. A030 Ciconia nigra r 6 6 p 
 

G C A C B 

31. A030 Ciconia nigra c 
 

116 i 
 

G C A C B 

32. A080 Circaetus gallicus r 5 8 p 
 

G C A C C 

33. A080 Circaetus gallicus c 
 

21 i 
 

G C A C C 

34. A081 Circus aeruginosus c 
 

312 i 
 

G B A C A 

35. A082 Circus cyaneus c 
 

62 i 
 

G B A C A 

36. A083 Circus macrourus c 
 

12 i 
 

G B A C A 

37. A084 Circus pygargus c 
 

71 i 
 

G B A C A 

38. A084 Circus pygargus r 
 

2 p 
 

G C A C C 

39. A231 Coracias garrulus c 
   

P DD B A C A 

40. A231 Coracias garrulus r 10 20 p 
 

G B A C A 

41. A122 Crex crex c 
   

P DD C B C C 

42. A122 Crex crex r 15 15 p 
 

G C A C B 

43. A238 Dendrocopos medius p 100 220 p 
 

G C A C B 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 
62 

44. A429 
Dendrocopos 

syriacus 
p 140 285 p 

 
G C A C A 

45. A236 Dryocopus martius p 20 40 p 
 

G C B C C 

46. A027 Egretta alba c 
 

7 i 
 

G C B C B 

47. A379 Emberiza hortulana r 1690 1690 p 
 

G B A C A 

48. A379 Emberiza hortulana c 
   

P DD B A C A 

49. A511 Falco cherrug c 1 2 i 
 

G B B B B 

50. A511 Falco cherrug r 1 1 p 
 

G A B B A 

51. A098 Falco columbarius c 
 

3 i 
 

G B A C A 

52. A103 Falco peregrinus c 
 

3 i 
 

G B A C A 

53. A099 Falco subbuteo r 6 6 p 
 

G B A C C 

54. A099 Falco subbuteo c 
 

35 i 
 

G B A C C 

55. A096 Falco tinnunculus c 
 

39 i 
 

G B A C B 

56. A096 Falco tinnunculus p 16 32 p 
 

G C A C C 

57. A097 Falco vespertinus c 
 

175 i 
 

G B A C A 

58. A442 
Ficedula 

semitorquata 
r 15 40 p 

 
G C A C C 

59. A442 
Ficedula 

semitorquata 
c 

   
P DD C A C C 

60. A123 Gallinula chloropus p 19 19 p 
 

G C A B C 

61. A123 Gallinula chloropus c 
   

P DD C A B C 

62. A092 Hieraaetus pennatus c 
 

36 i 
 

G B A C B 

63. A092 Hieraaetus pennatus r 3 3 p 
 

G B A C B 

64. A022 Ixobrychus minutus c 
   

P DD C B C C 

65. A022 Ixobrychus minutus r 2 9 p 
 

G C B C C 

66. A338 Lanius collurio c 
   

P DD C A C B 

67. A338 Lanius collurio r 2450 2450 p 
 

G C A C B 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 
63 

68. A339 Lanius minor c 
   

P DD B A C A 

69. A339 Lanius minor r 100 201 p 
 

G B A C A 

70. A246 Lullula arborea p 500 960 p 
 

G C A C B 

71. A242 
Melanocorypha 

calandra 
c 

 
39 i 

 
G C B C B 

72. A230 Merops apiaster c 
 

7252 i 
 

G C A C A 

73. A230 Merops apiaster r 700 700 p 
 

G C A C A 

74. A073 Milvus migrans c 
 

40 i 
 

G B A C A 

75. A073 Milvus migrans r 3 3 p 
 

G B A C A 

76. A074 Milvus milvus c 
 

1 i 
 

G C B C B 

77. A077 
Neophron 

percnopterus 
c 

 
1 i 

 
G B A C A 

78. A094 Pandion haliaetus c 
 

6 i 
 

G B A C B 

79. A020 Pelecanus crispus c 
 

318 i 
 

G C B C C 

80. A019 
Pelecanus 

onocrotalus 
c 

 
90 i 

 
G B A C A 

81. A072 Pernis apivorus c 
 

1604 i 
 

G B A C B 

82. A072 Pernis apivorus r 4 15 p 
 

G C A C B 

83. A017 Phalacrocorax carbo c 
 

8 i 
 

G C B C B 

84. A234 Picus canus p 20 30 p 
 

G C A C B 

85. A034 Platalea leucorodia c 
 

1 i 
 

G C A C B 

86. A008 Podiceps nigricollis r 1 1 p 
 

G C B C C 

87. A008 Podiceps nigricollis c 
   

P DD C B C C 

88. A118 Rallus aquaticus c 
   

P DD C B C C 

89. A118 Rallus aquaticus p 5 5 p 
 

G C B C C 

90. A307 Sylvia nisoria c 
   

P DD C B C A 

91. A307 Sylvia nisoria r 10 25 p 
 

G C B C A 
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92. A004 
Tachybaptus 

ruficollis 
r 1 5 p 

 
G C B C C 

93. A397 Tadorna ferruginea r 13 13 p 
 

G B A C A 

94. A397 Tadorna ferruginea c 
   

P DD B A C A 

95. A166 Tringa glareola c 
 

2 i 
 

G C B C B 

96. A165 Tringa ochropus c 
 

3 i 
 

G C B C B 

97. A142 Vanellus vanellus c 
 

5 i 
 

G C B B C 

98. A142 Vanellus vanellus r 1 7 p 
 

G C B C C 

 
Тип: р = постоянно, R = възпроизводство, с = концентрацията, w = зимуване (за 

растителни и не-мигриращи видове употреба постоянно) 
Unit: I = индивиди, р = двойки или други единици в съответствие със стандарта списъка 

на дялове от популацията, и кодове в съответствие с член 12 и член 17, докладване (виж 
референтен портал) 

Изобилие категории (Категории): C = обща, R = рядко, V = много рядко, P = 

настоящето - да се запълни, ако данните са недостатъчни (DD) или в допълнение към 
информацията численост на популацията. 

Качество на данните: G = "добър" (например на базата на изследвания); M = "Умерен" 
(например на базата на частични данни с някаква екстраполация); P = "Лош" (например 
груба оценка); VP = "Много лошо" (използвам тази категория само, ако не дори груба оценка 
на числеността на популацията, може да се направи в този случай полетата за численост на 
популацията могат да останат празни, но на полето "Изобилие категории "трябва да се 
попълни). 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в  Приложение I  на 
Директива 2009/147/ЕО:  
 

Tachybaptus ruficollis Малък гмурец  
Podiceps nigricollis Черногуш гмурец  
Accipiter gentilis Голям ястреб  
Accipiter nisus Малък ястреб 

Buteo buteo Обикновен мишелов 

Falco tinnunculus Черношипа ветрушка 

Falco subbuteo Орко 

Rallus aquaticus Воден дърдавец 

Gallinula chlropus Зеленоножка 

Vanellus vanellus Обикновена калугерица  
Actitis hypoleucos Късокрил кюкавец  
Merops apiaster Обикновен пчелояд 

 

Режимът на защита включва следните забрани: премахването на характеристики на 
ландшафта /единични и групи дървета/ при ползването на земеделските земи като такива; 
залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни 
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насаждения; използването на пестициди и минерални торове в пасища; използването на 
неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство; косенето на ливадите 
от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди 15 юли. Защитената зона 
се разпростира в северната част на община Исперих. 

 

Предмет за опазване в Защитена зона „Лудогорие”(BG0002062) са 39 вида птици с 
висок природозащитен статус по Заповедта за обявяване: 

- Видове по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие: малък воден 
бик (Ixobrychus minutus), червена чапла (Ardea purpurea), черен щъркел (Ciconia nigra), бял 
щъркел (Ciconia ciconia), червен ангъч (Tadorna ferruginea), осояд (Pernis apivorus), черна 
каня (Milvus migrans), орел змияр (Circaetus gallicus), ливаден блатар (Circus pygargus), 

малък креслив орел (Aquila pomarina), малък орел (Hieraaetuspennatus), късопръст ястреб 
(Accipiter brevipes), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), царски орел (Aquila heliaca), 

ливаден дърдавец (Crex crex), бухал (Bubo bubo), кoзодой (Caprimulgus europaeus), синявица 
(Coracias garrulus), сив кълвач (Picus canus), черен кълвач (Dryocopus martius), среден пъстър 
кълвач (Dendrocopos medius), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), горска 
чучулига (Lullula arborea), полска бъбрица (Anthus campestris), червеногърба сврачка (Lanius 

collurio), черночела сврачка (Lanius minor), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), 

полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), градинска овесарка (Emberiza hortulana). 

- Видове по чл. 6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие: малък гмурец 
(Tachybaptus ruficollis), черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), голям ястреб (Accipiter 

gentilis), малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo buteo), черношипа 
ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), сoкол орко (Falco subbuteo), вoден дърдавец (Rallus 

aquaticus), зеленоножка (Gallinula chloropus), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), 

късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), пчелояд (Merops apiaster). 

 

5. Описание и анализ на степента на въздействие на ОУП върху предмета и целите 
на опазване на защитените зони. 

На територията на Община Исперих попадат цели или части от 2 защитени зони – 1 по 
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна и  защитени 
зони по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици. 

 

По Директивата 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и дивата флора и 
фауна 

1. BG0000168 Лудогорие 

 

По Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици 
1. BG0002062 Лудогорие 

Съгласно писмо на РИОСВ – Русе с изх. № 2696/3/04.09.2018 г. в рамките на оценката, 
ще бъдат описани и анализирани въздействията на предвижданията на ОУП на Община 
Исперих в рамките на защитени зони:  

По Директивата 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и дивата флора и 
фауна 

1. BG0000168 Лудогорие 

По Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици 
1. BG0002062 Лудогорие 

По отношение на въздействието защитените зони по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване 
на природните местообитания и местообитанията на видовете, би могло да се очаква такова 
да се отрази основно върху:   
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- запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 
на видове, предмет на опазване в рамките на защитените зони, включително и на естествения 
за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. 

- осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете обект на 
опазване;  

- опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка за 
стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния природозащитен статус и 
жизнеспособността на популациите на видовете, обект на опазване.  

- природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие на 
общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на 
опазване.  

Изработката на нов ОУП на община Исперих, посредством предвидените за реализация 
инвестиционни предложения/планове/програми, би могла да има известно негативно 
въздействие върху биоразнообразието в/извън защитените зони. Гнездещи птици, 
земноводни, влечуги и дребни бозайници, биха могли да бъдат прогонени/унищожени 
вследствие на отнемане и фрагментиране на местообитания. По-късно при експлоатация на 
реализираните инвестиции, поради технически и др. спецификации също биха могли да 
окажат пряко/непряко негативно влияние върху мигриращи птици или биоразнообразието, 
предмет на опазване в защитените зони.  

В проектираните устройствени зови в защитени зони по Натура 2000, като тери-тории 
с особено екологично значение се очакват по съществени въздействия на ОУП върху 
предмета и целите на защита в съответните защитени зони. В екологичната оценка по-

съществените въздействия върху растителността и природните местообита-ния в 
проектираните устройствени зони (УЗ) са разгледани в границите на Защитените зони по 
Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

 

Оценката на вероятността и степента на въздействие на проекта за ОУП на община 
Исперих върху предмета и целите на опазване на защитените зони се базира на сравнителния 
анализ на съществуващото биологично разнообразие на територията на общината и 
предвидените цели на опазване в защитените зони. При изготвяне на анализа относно 
засегнатите типове природни местообитания, в защитените зони, при реализацията на 
проекта на ОУП са използвани наличните и най-актуални данни за състоянието на 
природните местообитания предоставени от МОСВ и публично достъните доклади от 
проведеното картиране през периода 2011-2012 г. 

 

Оценката на степента на въздействие върху природни местообитания по Директива 
92/43/ЕЕС в описаните защитени зони на проекта за ОУП на Община Исперих и изграждане 
на нови устройствени зони се гради на влиянието върху всеки от критериите за Благоприятен 
природозащитен (консервационен) статус (БПС). 


 Площ на местообитанията в съответната зона, 

 Качество на местообитанията - структурни и функционални параметри, 


 Бъдещи перспективи - заплахи и влияния, 

 Отделно се отчитат и други структурни и функционални параметри, като общата 
функционална роля на съответната зона за свързаността на мрежата – географска свързаност. 

Оценката за степента на потенциалните въздействия на ОУП на Община Исперих върху 
природните местообитания, които могат да се прогнозират са свързани с: 


 Пряко унищожаване на части от местообитанията и на растителни съобщества при 

осъществяване на строителството на устройствените зони, 

 Въздействие върху граничните зони на местообитанията, 


 Фрагментация (разпокъсване на местообитания), 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ 
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

 
67 


 Замърсяване с вредни вещества при строителството и при аварии и инциденти по 

време на експлоатацията на изградените зони, 

 Други форми на антропогенно въздействие при използване на териториите, върху 

които са изградени новите устройствени зони, 

 Промени във флористичното разнообразие и сукцесионни изменения на расти-

телността,
 


 Повишена опасност от пожари. 

 

При оценка на степента и обхвата на въздействието се отчитат: 

 Териториалния обхват на въздействието, 

 Степента на въздействието, 

 Продължителността на въздействието, 

 Честотата на въздействието, 

 Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда. 

 

Съгласно дефиницията за ,,Благоприятен консервационен статус” определена с Член 
1(д) на Директивата за хабитатите (92/43/ЕЕС), консервационния статус на едно природно 
местообитание се счита за ,,благоприятен”, ако: 


 Неговото естествено разпространение (ареал), както и площите, които то покри-ва в 

границите на това разпространение, са постоянни или се разширяват, 

 Съществуват необходимите структура и функции за дългосрочното му поддър-жане 

и е вероятно да продължат да съществуват в обозримо бъдеще, 

 Консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в съот-

ветствие с определението за консервационен статус на вид. 

 

За оценка състоянието на местообитанията и видовете и оценка на очакваните 
въздействия върху тях, от реализацията на ОУП на Община Исперих, са извършени теренни 
проучвания в границите на териториите, които ще бъдат обект на ОУП на Община Исперих. 
Проучването за състоянието на растителността върху терените, които са предвидени в ОУП 
за изграждане на нови устройствени зони, попадащи на територии на защитени зони на 
територията на Исперих е проведено през май-октомври 2018 година. За оценка наличието на 
местообитания на животински видове в обхвата на предвижданото строителство на нови 
устройствени зони в защитени зони са извършени теренни проучвания през май-октомври 
2018 година. 

 

При разработване на доклада са анализирани видовете, включени в Приложение на 
Директива 92/403/EEC и предмет на защита в защитените зони. Използвани са данни от 
Натура формулярите на защитените зони, данни от модели и верификация на терен за 
разпространение на местообитанията в защитените зони и докладите на експертите – 2011 – 

2012 г. 
 

За оценката на въздействието върху животинските видовете и техните место-обитания, 
предмет на опазване в защитените зони е възприета утвърдената 10-степенна скала на 
оценка, с която се отчетат различните параметри на значимост на въздейст-вията спрямо 
стандартните показатели за оценка на степента на въздействие. 

При оценката на въздействието върху природните местообитания и видовете, предмет 
на опазване в защитените зони по Натура 2000, в настоящия Доклад, е използвана матрица 
(матричен принцип) за оценка степента на въздействие върху типовете местообитания и 
местообитания на видове. В следващата таблица са поместени критериите за оценяване, 
респективно степента на въздействие, като е използвана десетобална скала за възприетите 
степени на критериите за оценяване: 
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Таблица Матрица за оценка степента на въздействие 
ОЦЕНКА КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

0 Дейността не оказва въздействие Няма въздействие – 0 

1 Дейността   има   много   слабо 

въздействие 

отрицателно  

Слабо въздействие, което може да бъде 

избегнато без прилагане на специални мерки 

освен спазване на най-добрите практики при 

строеж и експлоатация – от 1 до 3 

2 Дейността   може   да   предизвика   временни 

отрицателни въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни 

отрицателни въздействия 

4 Дейността   може   да   предизвика 

отрицателни въздействия 

вторични  

Средно по степен въздействие, което е 

необходимо да се отчете в комбинация с 

други фактори и да се препоръчат мерки за 

намаляване или премахване – от 4 до 6 

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 бъде 

премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 

мерки. 

 

 

 

Значително въздействие, което е необходимо 

да бъде премахнато чрез избор на алтернативи 

или прилагане на смекчаващи и 

компенсаторни мерки – от 7 до 9 
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. 

Значително въздействие, което не може да 

бъде премахнато чрез прилагане на 

смекчаващи и компенсаторни мерки - 10 

 

Оценка на вероятността и степента на въздействие на Общият устройствен план 
на Община Исперих върху предмета и целите на опазване на защитените зони 

 

При оценката са използвани основно данни от информацията, резултат на проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове – фаза I", реализиран от МОСВ, основни научни публикации, както и получените от 
собствени теренни проучвания на екипа, които са проведени в периода 06.2018 г. – 11.2018 г. 

За  изготвяне  на  настоящата  оценка  са  използвани  резултатите  от  проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“, вместо информацията от стандартните формуляри за набиране на данни за 
защитените зони.  

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“, като цяло показват, че някои природни 
местообитания и местообитания на видове са новоустановени и не са описани в стандартните 
формуляри. По  този начин, в  изчисленията за процентно засягане са включени и 
новоустановените местообитания и местообитания на видове. 

Актуалните цифрови модели на разпространение на природните местообитания и  на  
местообитанията на  видовете са използвани данни от www.natura2000.moew.government.bg, 

като данните са към 07.2015 г., заедно със актуализирани стандартни формуляри за 

http://www.natura2000.moew.government.bg/
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съответните зони. Тези модели са резултат от изпълнението на проект рег. № DIR-59318-1-2 - 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“. 

С получените данни, в цифров вид е направен модел на местоположението на 
проектните устройствени зони спрямо картираните елементи на защитените зони. 

Направеният модел позволява извършването на математически изчисления за 
установяване на процентните отношения. Информацията е представена в табличен вид. 

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. 

За 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. 

 
Потенциални въздействия на предвидените по ОУП териториални устройствени зони 

и най-вече проектни зони върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в ЗЗ 
„Лудогорие”, код BG0000168 и ЗЗ „Лудогорие“: 

 

Природни местообитания 

Потенциалните преки въздействия ще са в резултат от присъствието на хора и техника 
при евентуални строителни дейности в Оо, Ов, проектни пътища и защитни пояси, Жм и Пп. 
С най-висока прогнозна значимост са безпокойство, загуба и влошаване качествата на 
местообитания, фрагментация на местообитания и прекъсване на екологични коридори, 
пряка загуба на индивиди, загуба и влошаване на хранителна база/местообитания. 

Потенциални непреки въздействия могат да се очакват в резултат от трайно 
застрояване и промяна на земното покритие в устройствените зони, попадащи в границите на 
ЗЗ „Лудогорие”, код BG0000168 и с код BG0002062„Лудогорие”. Те биха се изразили в 
потенциална загуба и влошаване на качеството на размножителни и хранителни 
местообитания и природни местообитания.  

При съобразяване със заложените смекчаващи мерки и установените добри практики, 
всички потенциални отрицателни въздействия могат да бъдат редуцирани до незначителни. 

Птици, като част от биоразнообразието 

Потенциалните преки въздействия ще са в резултат от присъствието на хора и техника 
при евентуални строителни и ескплоатационни дейности в Ос, ДопСоп, Соп и Пп, а 
генерираният от тях шум ще представляват източник на безпокойство за видовете птици, 
обитаващи защитените зони, особено в гнездовия сезон – от месец март до края на месец 
юли. Това би довело до прогонване на индивиди от местообитанията им. Възможна е загуба 
на хранителни и гнездови местообитания, загуба на индивиди при изпълняване на 
дейностите в размножителния сезон, при сблъсък с преминаващи техника и автомобили по 
време на строителството и по време на експлоатацията на обектите. 

Не се очакват негативни въздействия по отношение на мигриращите видове птици. 

Поради високата мобилност на представителите на клас Птици, при спазване на 
установените добри практики при строителството и експлоатацията на обектите, както и при 
спазване на определените смекчаващи мерки (избягване на строителни дейности по време на 
гнездовия сезон, поставяне на странични мрежи в определени участъци по време на 
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експлоатация, ежедневен инструктаж на работниците и др.), не се очакват значителни 
негативни въздействия върху видовете птици, обитаващи зоните. 

Бозайници, като част от биоразнообразието 

Присъствието на хора и техника и генерираният от тях шум ще представлява източник 
на безпокойство за видовете прилепи и др. видове бозайници, обект на опазване в зоната. 
Възможно е прогонване на индивиди от ловни/хранителни местообитания, загуба/влошаване 
на хранителни местообитания, загуба на индивиди при сблъсък с преминаващи техника и 
автомобили по време на строителството и по време на експлоатацията на обекта. 

Поради високата мобилност на видовете бозайници, обект на опазване в зоните, при 
спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на обектите, 
както и при спазване на определените смекчаващи мерки (избягване на нощни строителни 
дейности, ежедневен инструктаж на работниците и др.), не се очакват значителни негативни 
въздействия върху видовете бозайници, обект на опазване в зоните. 

Земноводни и влечуги 
Слабата мобилност на земноводните и влечугите ги правят  една от най-уязвимите 

групи гръбначни животни. Възможна е загуба на индивиди поради прегазване от 
преминаващи автомобили и техника по време на строителството и по време на експлоатация, 
съществува вероятност от привличане на индивиди върху пътното платно и опасност от 
прегазване по време на експлоатация на обекта, както и смъртност на видове влечуги, обект 
на опазване в зоната, поради недостатъчното им познаване и страх от страна на работниците. 
Възможни са прогонване или загуба на индивиди от видовете земноводни от водните им 
местообитания поради размътване на водата по време на строителството, загуба/влошаване и 
фрагментация на местообитания.  

При спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на 
обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки (избягване на изкопни 
дейности по време на периода на хибернация, ежедневен инструктаж на работниците и др.), 
не се очакват значителни негативни въздействия върху видовете земноводни и влечуги, 
обект на опазване в зоните. 

Риби 
Съществува възможна смъртност на индивиди поради размътване на водата по време 

на евентуални строителни дейности по бреговете на водоеми и/или при пресичане на 
линейни такива, фрагментиране на местообитания, възпрепятстване на естественото 
придвижване на индивидите и свързаните с него дейности - хранене, размножаване. 

При спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на 
обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки за избягване на 
ограничаването на миграционните коридори, провеждането на ежедневен инструктаж на 
работниците и др., не се очаква значително негативно въздействие върху видовете риби, 
обект на опазване в зоните. 

Безгръбначни  
Възможна е загуба на индивиди от прегазване при преминаване на техниката. 

Привличането от светлинни източници също е потенциално отрицателно въздействие, както 
и загуба на местообитания при изсичане на стари дървета, изнасяне на мъртва дървесина и 
мъртва горска постилка по време на разширяване на просеките, фрагментиране на 
местообитанията. 

При спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на 
обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки (избягване на строителни 
дейности в тъмната част на денонощието, избягване използването на силни светлинни 
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източници, провеждането на ежедневен инструктаж на работниците и др.), не се очаква 
значително негативно въздействие върху видовете безгръбначни, обект на опазване в зоните. 

Част от предвидените устройствени зони в Ос, ДопСоп, Соп и Пп, попадат в границите 
на защитените зони, но при спазване на установените добри практики при строителството и 
експлоатацията на обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки, 
въздействието на проекта за ОУП на община Исперих върху защитени зони ЗЗ „Лудогорие”, 

код BG0000168 и ЗЗ „Лудогорие“, а код BG0002062, може да се оцени като минимално.  

Оценката на степента на въздействие на проекта за Общия устройствен план на община 
Исперих се базира на влиянието върху всеки от критериите за благоприятен природозащитен 
статус - площ на засегнати типове природни местообитания и популации в зоната, качество 
на местообитанията (структурни и функционални параметри), въздействия при строителство 
и експлоатация, като преки и косвени въздействия върху защитените зони. Отчитат се още 
структурни и функционални параметри, като общата функционална роля на зоната за 
свързаността на мрежата - биокоридорна функция, географска свързаност. 

При оценката на въздействието върху видовете и местообитанията, предмет на 
опазване в защитените зони е възприета утвърдената 10-степенна скала на оценка, с която се 
отчитат различните параметри на значимост на въздействията спрямо стандартните 
показатели за оценка на степента на въздействие. 

5.2. Защитена зона BG0000168 “Лудогорие“ 

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир. 
92/43/ЕИО) в BG0000168 „Лудогорие“ на ОУП за община Исперих се основава на 
влиянието върху всеки от критериите за Благоприятен природозащитен (консервационен) 
статус - площ на местообитанията в съответната зона (където има специфични по-малки по 
площ, но важни местообитания се отчитат отделно), качество на местообитанията 
(структурни и функционални параметри), бъдещи перспективи (заплахи и влияния), отделно 
се отчитат и други структурни и функционални параметри, като общата функционална роля 
на съответната зона за свързаността на мрежата - географска свързаност. Съгласно 
дефиницията за „Благоприятен консервационен статус” определена с Член 1(д) на 
Директивата за хабитатите (92/43/ЕИО), консервационния статус на едно природно 
местообитание се счита за „благоприятен”, ако: 

i. неговото естествено разпространение (ареал), както и площите, които то покрива в 
границите на това разпространение, са постоянни или се разширяват, и 

ii. съществуват необходимите структура и функции за дългосрочното му поддържане и 
е вероятно да продължат да съществуват в обозримо бъдеще, и 

iii. консервационния статус на характерните за него видове е благоприятен, в 
съответствие с определението за консервационен статус на вид. 

В случая, на база направената характеристика на разпространените растителни 
съобщества в района на общината и предвид характеристиките на ОУПО, в резултат от 
цялостната му реализация не се очаква значителна пряка загуба и фрагментация на 
местообитанията, които са предмет на опазване в защитените зони. Не могат да се очакват и 
съществени косвени въздействия. 

Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0000168 
„Лудогорие“, попадат следните устройствени зони и територии:  
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Таблица 5.1 Бъдещо планиране и попадащи в границите на Защитена зона “Лудогорие”, BG0000168 по начин на трайно 
ползване 

№ Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 
Ново предвиждане за устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Драгомъж 24921.0.42 

190,11 

(от общо  
247,520) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизводителна 

гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп – 1076е – акация; 
Част 1076д – цер; 
Част 1076г – цер; 
Част 1077г – цер. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

2. Драгомъж 24921.0.44 

22,52 

(от общо  
903,425) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизводителна 

гора 

Ткин 

МЗХГ 

Част 1076г – цер; 
Част 1077г – цер. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

3. Драгомъж 24921.0.51 

334,32 

(от общо  
771,866) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизводителна 

гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп – 1076ж – цер, сребролиста липа, зимен и червен 
дъб, клен; 

1089в – цер, планински ясен; 
1076 – 3  -голина; 1089-4-голина; 1076-4-голина; 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

4. 
Голям 

Поровец 
15953.19.58 

56,94 

(от общо  
1954,126) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-част 1077д-цер, благун, клен, сребролистна 
липа; 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

5. 
Голям 

Поровец 
15953.24.5 

2,89 

(от общо  
235,212) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-Част 1078в- цер, благун, сребролистна липа 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 
ИСПЕРИХ” 

 

 

6. Исперих 32874.0.73 

98,91 

(от общо  
1939,286) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизводителна 

гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп-част 1086а-акация; 
Част 1086б-цер, благун, сребролиста липа, полски 

ясен. 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

7. 
Голям 

Поровец 
15953.48.5 20,844 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Община Исперих 

Акация, черен бор, цер, келяв габър 

8. 
Малък 

Поровец 
46913.10.4 13,838 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Община Исперих 

Гп – 1074т – акация 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

 

9. 
Малък 

Поровец 
46913.24.20 

13,7 

(от общо  
15,489) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Гп-1075б-акация 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

10. 
Малък 

Поровец 
46913.25.16 3,751 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

11. 
Малък 

Поровец 
46913.25.17 3,751 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

12. 
Малък 

Поровец 
46913.25.18 7,501 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

13. 
Малък 

Поровец 
46913.25.19 7,501 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

14. 
Малък 

Поровец 
46913.25.20 7,501 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

15. 
Малък 

Поровец 
46913.25.21 2,000 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 
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16. 
Малък 

Поровец 
46913.25.22 2,000 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

17. 
Малък 

Поровец 
46913.25.23 2,000 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

18. 
Малък 

Поровец 
46913.25.24 2,000 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

19. 
Малък 

Поровец 
46913.25.25 2,001 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

20. 
Малък 

Поровец 
46913.86.6 6,785 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Овощна градина 

Гори 

Община Исперих 

Гп – 1074г – черен бор, цер, габър 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

21. 
Малък 

Поровец 
46913.86.8 17,866 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Община Исперих 

Гп – 1074р – цер, круша и махалебка 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

 

22. 
Малък 

Поровец 
46913.86.18 5,174 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Нива 

Гори 

МЗХГ 

Гп-1074-10 – дивечова нива – 5 дка; 1074а1-акация 
и гледичния – 0,175 дка. 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

23. 
Малък 

Поровец 
46913.89.7 43,106 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Община Исперих 

Акация на терен 

24. 
Малък 

Поровец 
46913.103.29 23,386 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Община Исперих 

Акация 

25. 
Малък 

Поровец 
46913.111.3 69,657 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Община Исперих 

Акация 
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26. 
Малък 

Поровец 
46913.1.69 4,701 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ос 

Частна собственост 

Нива 

27. 
Малък 

Поровец 
46913.1.517 9,201 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ос 

Частна собственост 

Нива 

28. Райнино 61875.2.54 12,094 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

Друг вид трайно 
насаждение 

Гори 

Община Исперих 

Гп- част 1035б-цер. 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

29. Райнино 61875.2.55 27,365 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

Друг вид трайно 
насаждение 

Гори 

Община Исперих 

Гп-1035г-гледичия; 
Част 1035-2-голина; 

30. Райнино 61875.4.80 

14,95 

(от общо  
15,489) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп 

Община Исперих 

Територии заети от рудерална растителност и 
основи на стари овчарници (личат основите на 

сградите) и временно съхранение на торови маси в 
миналото – част от ТКЗС 

31. Райнино 61875.4.82 

11,65 

(от общо  
12,54) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп 

Община Исперих 

Черни пътища около регулацията на с. Райнино и 
посока стопански двор 

Рудерална растителност 

32. Райнино 61875.4.92 25,703 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп 

Община Исперих 

Територии заети от рудерална растителност и 
основи на стари овчарници (личат основите на 

сградите) и временно съхранение на торови маси  – 

част от ТКЗС 

33. Райнино 61875.22.93 

0,360 

(от общо  
12,54) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп 

Община Исперих 

Черни пътища около регулацията на с. Райнино и 
посока стопански двор 

Рудерална растителност 
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34. Свещари 65650.2.72 

50,60 

(от общо 
65,027) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 
Община Исперих 

Гп-1042ц-цер; 
1042у-цер и габър; 1042х-акация; 1042ф-цер и 

черен бор. 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

35. Свещари 65650.36.45 84,550 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

Друг вид трайно 
насаждение 

Гори 
МЗХГ 

Гп-1017б-акация; 
Част 1017с-акация. 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

36. Вазово 10015.100.104 

180,47 

(от общо 
245,164) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 
Община Исперих 

Гп-1038ч-клен, габър, явор, полски бряст; 1038п-

явор, черен бор; 1038о-цер и черен бор; 1038ш-цер 
и черен бор; 1037д-топола I-214; 1038б1-клен, 

габър, явор; 1038в1- топола I-214; 1038г1-

планински ясен и черен бор; 1038д—клен, 
габър,полски бряст, цер; 1038л-цер, явор, 

сребролистна липа; 1038к-цер и черен бор; 1038и-

топола I-214; 1038з-цер, явор, полски бряст, габър, 
клен; 1038ж- топола I-214. 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 
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Общата засегната площ в резултат на предвижданията на ОУП Исперих и УЗ и 
територии, възлиза на 1381,696 дка или 0,23%. 

В резултат на теренната работа по изготвяне на ДОСВ и извършените писменни и 
цифрови справки се установи, че новопредвидените промени в поземления фонд на Община 
Исперих и превръщането им в горски фонд (ГФ) реално вече е извършено още през 2012-

2014 г. с ГСП на ДГС „Сеслав“ – гр. Кубрат, който е одобрен с Решение № 16-ОС/2014 г. на 

Министъра на околната среда и водите и Решение № РУ-09-ОС/2014 г. на Директора на 
РИОСВ-Русе за ГСП на Община Исперих. Т.е. териториите предвидени по ОУП за гори, те 
вече са гори в резултата на сукцесионни процеси или проведени залесителни мероприятия, 
като с ГСП те са определени като гори. 

В резултат на теренната работа и данните на МОСВ,2013 г. се установи, че УЗ Пп в 
землището на с. Райнино не са част от природни местообитания или местообитания на 
видове предмет на опазване в ЗЗ BG0000168 „Лудогорие“, а са територии заети от рудерална 
растителност и основи на стари овчарници (личат основите на сградите) и временно 
съхранение на торови маси в миналото – част от ТКЗС и черни пътища около регулацията на 
с. Райнино и посока стопански двор. 

Видовият състав на растителността е от групата на рудералната и в комплекс от вече 
нарушени терени. 

Преобладават рудералните видове и малък брой многогодишни нитрофилни видове. 
Срещат се: амброзия (Ambrosia artemisiifolia), балдаран (Chaerophyllum bulbosum), балур 
(Sorghum halepense), бяла детелина (Trifolium repens), глухарче (Taraxacum officinale), див 
овес (Avena fatua), дребна кощрява (Setaria glauca), козя брада (Rumex acetosella), коноп 
(Cannabis sativa), коприва (Urtica dioica), лобода (Chenopodium album), обикновен камшик 
(Agrimonia eupatoria), обикновен лапад (Rumex patientia), обикновен магарешки бодил 
(Carduus acanthoides), обикновен пелин (Artemisia absinthium), обикновен райграс (Lolium 

perenne), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), полска паламида (Cirsium arvense), 

полска поветица (Convolvulus arvensis), разстлана лобода (Atriplex patula), репей (Arctium 
lappa), свиница (Xanthium strumarium), синя жлъчка (Cichorium intybus), слез (Malva 

sylvestris), татул (Datura stramonium), тлъстига (Portulaca oleracea), тревист бъз (Sambucus 

ebulus), троскот (Cynodon dactylon), щир (Amaranthus blitum) и др. Описаните видове са 
широко разпространени и типични за установеното месторастене. 
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Фиг. 5.1 Местоположение на УЗ-Пп в землището на с. Райнино в границите на ЗЗ 
BG0000168 „Лудогорие“ 

В резултат на теренната работа по изготвяне на ДОСВ и извършените писменни и 
цифрови справки се установи, че новопредвидените промени в поземления фонд на Община 
Исперих в имоти 111.3 (НТП-пасище), 89.7 (НТП-изоставено тайно насаждение) и 103.29 

(НТП-пасище) в землището на с. Малък Поровец, съгласно предвижданията на ОУП 
преминават към ГФ, тъй като те вече са гори – акация (залесена и самозалесила се) в 
резултата на сукцесионни процеси или проведени залесителни мероприятия. Същите не 
представляват природни местообитания или местообитания на видове и същите се включват 
като увеличение на горския фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.2 Местоположение на територии за ГФ в землището на с. Малък Поровец 

Имоти 46913.1.69 и 46913.1.517, за които се предвиждат да се изгради рекреационна 
зона в момента представляват ниви и не са природни местообитания или местообитания на 
видове. По периферията на имотите се срещат рудерална растителност.  
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Фиг. 5.3 Местоположение на УЗ-Ос в землището на с. Малък Поровец 

Според експертната ни оценка реално засегнатата консервационно значима площ, 
в която са налични природни местообитания или потенциални и ефективно заети 
местообитания на видове предмет на опазване в ЗЗ BG0000168 „Лудогорие“ може да се 
определи територията на УЗ-Ткин в имоти 24921.0.42, 24921.0.44, 24921.0.51, 15953.19.58, 

15953.24.5, 32874.0.73  в землищата на с. Голям Поровец, с. Драгомъж и гр. Исперих. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.4 Местоположение на УЗ-Ткин в землището на с. Голям Поровец, с. 
Драгомъж и гр. Исперих 

Обобщено териториите за ГФ, реално не променят актуалното установено на 
терен и с нормативни документи и решения състояние на имота, а чисто 
административно променят НТП. 

В оценката, ще бъде разгледано въздействието на УЗ-Ткин и Ос, като налични 
природни местообитания или потенциални и ефективно заети местообитания на видове 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000168 „Лудогорие“, като за Ос, единствено територията 
може да се използва като ловно местообитание за някои видове прилепи. 

5.2.1 а) описание и анализ на въздействието на ОУП върху типовете природни 
местообитания и видовете - предмет на опазване. 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
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Таблица 5.2 за засегнати площи от природните местообитания в Защитена зона 
BG0000168 “Лудогорие“, в резултат на предвижданията на ОУП 

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 

КОД Пр. ИМЕ Покр., ха 

засегната 

площ на 

местообита
н-ието от 

ОУП (дка) 

разпределение 
на 

засегнатата 
площ 

по вид на 

устройствена 

зона 

(дка) 

засегната 
площ на 

местообитан
ието 

спрямо 

общата 

му площ  в  

защитената 

зона 

дка 

 
6110 * Отворени калцифилни 

или базифилни тревни 
съобщества от Alysso-

Sedion albi 

21.99556   

0 0 0 

6210 * Полуестествени сухи 
тревни и храстови 
съобщества върху 
варовик(Festuco-

Brometalia) (*важни 
местообитания на 
орхидеи) 

713.36954 

0 0 0 

6240 * 6240* Субпанонски 
степни тревни 
съобщества /хабитатът е 
новоустановен в ЗЗ/ 

417,133 

0 0 0 

6250 * Панонски льосови 
степни тревни 
съобщества 

680.67344 
0 0 0 

8310  Неблагоустроени 
пещери 

28 броя 0 0 0 

9180 * Смесени гори от съюза 
Tilio-Acerion върху 
сипеи и стръмни 
склонове

11.29501 
0 0 0 

91G0 * Панонски гори с 
Quercus petraea и 
Carpinus betulus 

727.63693   
0 0 0 

91H0 * Панонски гори с 
Quercus pubescens 

0 0 0 0 

91I0 * Евро-сибирски степни 
гори с Quercus spp. 

8689.43553 82,34 Ткин-82,34 82,34 

91M0  Балкано-панонски 
церово-горунови гори 

14110.4496 0 0 0 
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При оценката степента на въздействие върху природните местообитания в 
защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ в резултат на теренните проучвания за 
изготвяне на ДОСВ на ОУП Исперих и данните на МОСВ, 2013. 

 
91I0 *Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. – 86894,3553 дка покритие в 

зоната. 
Съобразно данните от проведеното картиране по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“, природно 
местообитание 91I0* е представенo с обща площ от 86894,3553 дка в границите на 
защитената зона. 

 
Обща оценка на състоянието на природно местообитание 91I0* в защитената зона: 
 
Благоприятно състояние. 
 
Местообитанието ще бъде засегнато при реализиране на ОУП на община Исперих 

при реализацията на УЗ-Ткин от: 
 
ОБЕКТ №99. Надгробна могила, с .Драгомъж 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 3400124-3400142 

Местоположение -  Населено място: Драгомъж, общ. Исперих , обл. Разград 

Особености - Площ: 800 дка  

Вид и хронология – 19 надгробни могили; Неопределима 

История на проучването – Теренни обхождания 1976 г. Й. Стефанов и Ал. 
Александров; АФС-1984 и 1987; Теренни обхождания 1992 г Р.Радев и екип на ИМ Исперих 

Режим на ползване - Режим А 

Опазване - Статут: обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г. 
Изготвил - Румен Радев, 19.11.1992 г 

 
УЗ Ткин – обект №99 попада в землищата на с. Драгомъж, с. Голям Поровец и гр. 

Исперих. Територията е заета от горски и поземлен фонд.  
В границата на ЗЗ BG0000168 “Лудогорие” попадат следните имоти: 
 
Табл. 5.3 УЗ Ткин в границите на ЗЗ BG0000168 „Лудогорие“ 

91Z0  Мизийски гори от 
сребролистна липа 

5003.69288 
0 0 0 

№ Землище 
№ на 
имот 

Площ 
дка 

Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 

Ново предвиждане 
за устройствена 

зона/инфраструкту
ра 

1. Драгомъж 24921.0.42 

190,11, 

(от общо  
247,520) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп – 1076е – акация; 
Част 1076д – цер; 
Част 1076г – цер; 
Част 1077г – цер. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

2. Драгомъж 24921.0.44 

22,52 

(от общо  
903,425) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Част 1076г – цер; 
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За всички засегнати имоти е в сила ГСП на ДГС „Сеслав“ в периода 2014-2023 г., 
одобрен с Решение № 16-ОС/2014 г. от Министъра на околната среда и водите и 
Решение № РУ-09-ОС/2014 г. на Директора на РИОСВ-Русе за ГСП на Община 
Исперих. 

 
В резултат на теренната работа на екипа изготвящ ДОСВ и данните проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове – фаза I“ на МОСВ се установи, че предвижданията на УЗ Ткин в 
землищата на с. Драгомъж, с. Голям Поровец и гр. Исперих, засягат 91I0 *Евро-сибирски 
степни гори с Quercus spp., както следва: 

 
Табл. 5.4 Засегнати площи от природно местообитание 91I0 *Евро-сибирски 

степни гори с Quercus spp. в границите на УЗ Ткин 

 

Част 1077г – цер. 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

3. Драгомъж 24921.0.51 

334,32 

(от общо  
771,866) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп – 1076ж – цер, 
сребролиста липа, 

зимен и червен дъб, 
клен; 

1089в – цер, 
планински ясен; 

1076 – 3  -голина; 
1089-4-голина; 
1076-4-голина; 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

4. 
Голям 

Поровец 

15953.19.5

8 

56,94 

(от общо  
1954,126) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-част 1077д-цер, 
благун, клен, 

сребролистна липа; 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

5. 
Голям 

Поровец 
15953.24.5 

2,89 

(от общо  
235,212) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-Част 1078в- цер, 
благун, 

сребролистна липа 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

6. Исперих 32874.0.73 

98,91 

(от общо  
1939,286) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп-част 1086а-

акация; 
Част 1086б-цер, 

благун, сребролиста 
липа, полски ясен. 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

№ Землище № на имот 

Площ от 
местообитание 

91I0* 
дка 

Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 

Ново предвиждане за 
устройствена 

зона/инфраструктура 

1. Драгомъж 24921.0.44 
9,833 

Част 1077г – цер 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизводителна 

гора 

Ткин 
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Фиг. 5.5 Местоположение на природно местообитание 91I0 *Евро-сибирски степни 
гори с Quercus spp., спрямо УЗ-Ткин в землищата на с. Драгомъж, с. Голям Поровец и 
гр. Исперих 

 
Пряко унищожаване в мястото на изграждане на УЗ. Общата площ, която ще засегне 

местообитание 91I0 * е 82,34 дка, което е 0.01% от площта на местообитанието в 
защитената зона. Въздействието се определя като незначително по степен. Засегнатата площ 
от местообитание 91I0 * е достатъчно малка за да не предизвика промяна във функциите на 
природното местообитание в границите на защитената зона.  

Засягане на това местообитание може да се очаква единствено и само реализацията на 
разкопки и/или вид социализация на обект № в района свързано с премахване на еднинични 
или групи дървета. 

Реално обект № 99 е с режим А, съгласно чл. 35 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. 
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони 

(ДВ, бр.41/2008 г.), а именно: 
„Чл. 35. Археологическите обекти се опазват и устройват съобразно следните режимни 

изисквания за териториите им, определени със специални проучвания: 
т. 1. за територии с режим "А" на археологически обекти не са допустими 
благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които 

2. 
Голям 

Поровец 
15953.19.58 

56,94 

част 1077д-цер, 
благун, клен, 

сребролистна липа 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна гора Ткин 

3. 
Голям 

Поровец 
15953.24.5 

2,89 

Част 1078в- цер, 
благун, 

сребролистна липа 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна гора Ткин 

4. Исперих 32874.0.73 

12,677 

Част 1086б-цер, 
благун, 

сребролиста липа, 
полски ясен 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизводителна 

гора 

Ткин 

 

Общо 
засегната 
площ от 

местообитан
ие 91I0* 

82,34  
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биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването на земята като 
пасище.“. 

Т.е. принципно можем да считаме, че въвеждането на този режим е допълнителна 
защита на територията. 

Но от друга страна, ако възникне необходимостта от подържащи и 
възстановителни дейности в местообитание 91I0 * въведения режим за защита на Ткин, 
ограничава и дори за забранява тяхното извършване, поради което считаме, че УЗ 
Ткин, може да има неблагоприятно въздействие върху местообитанието, макар и 
незначително предвид засегнатата площ. 

 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие – 1. 
 
Фрагментация. Изграждането на устройствената зона ще доведе до фрагментиране на 

природното местоообитане 91I0 *, засегнато от устройствена зона УЗ Ткин в землището на с. 
Драгомъж, с. Голям Поровец и гр. Исперих, които с изграждането унищожават 82,34 дка от 
местообитанието в зоната. 

Нахлуване на неместни видове. Въздействието на този фактор се увеличава при 
ландшафтното оформяне на зоната при използване на нетипични за района растителни 
видове. 

Таблица 5.5 Въздействия върху местообитания 91I0 * в землище с. Драгомъж, с. 
Голям Поровец и гр. Исперих 

 

В останалите предвидени за УЗ и територии посочени в табл. 5.1 не са установени 
природни местообитания, поради което не се очаква въздействиеи е да се оцени 
въздействието със степен „0“. 

 
Направените констатации относно въздействието на защитните гори, дават 

основание да се оцени въздействието със степен „0“. 
 
 
 
 
 
 
  

 Параметри и  
Обща площ 

 
Видов състав 

 
Инвазивни видове  

 Въздействия    
 

       
 

        
 

Пряко унищожение на 
 Очаква се въздействие върху    Очаква се  

 82,34 дка от площта на  Очаква се въздействие  
 

местообитанието    въздействие  

 местообитанието    
 

       
 

 Граници (екотон) на  Очаква се въздействие 
 Очаква се въздействие 

 Не се очаква 
 

местообитанието    въздействие  

     
 

Фрагментация 
 Очаква се въздействие 

 Очаква се въздействие 
 Не се очаква 

 

   въздействие  

       
 

Опасност от битово и др.      Не се очаква  

замърсявания (напр. аварии 
 Очаква се въздействие  Очаква се въздействие  

 

   въздействие  

в инфраструктурата).      
 

      
 

   Очаква се слабо кумулативно 
 Очаква се слабо  Очаква се слабо 

 

Кумулативно въздействие   кумулативно  кумулативно  

 въздействие   
 

    въздействие  въздействие  
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Таблица 5.6 Въздействие на Проектни устройствени зони, върху природните 
местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000168 „Лудогорие“. 

 

Общото заключение: Въздействия в резултат на реализиране на ОУП на Община 
Исперих, върху типовете местообитания предмет на опазване в защитена зона „Лудогорие“ 

BG 0000168 не се очакват, както преки така и косвени. Не се очакват преки негативни 
въздействия върху защитената зона защото се: 

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

 Запазва 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Параметри/ 
Въздействия 

Обща площ Видов състав 
Инвазивни 

видове 
Пряко унищожение 
на местообитанието 

При реализирането на 
ОУП не се очаква пряко 

въздействие върху части от 
местообитанието 

Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Граници (екотон) 
на местообитанието  Не се очаква въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Фрагментация Не се очаква въздействие 
Няма  вероятно 

въздействие 

Няма   вероятно 
въздействие 

Опасност от 
пожари 

Не се очаква въздействие 
Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Опасност от 
инцидентни 
замърсявания при 
аварии на 
използваните 
съоръжения за 
добив 

Не се очаква въздействие 
Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Кумулативно 
въздействие Не се очаква въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 
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Таблица 5.7 Засегнати площи от местообитанията на видовете Бозайници предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000168 „Лудогорие“ в резултат предвижданията на ОУП 

 
При оценката степента на въздействие върху бозайниците в защитена зона 

BG0000168 „Лудогорие“ в резултат на теренните проучвания и данните на МОСВ, 2013, 
показват, че въздействие върху бозайниците не се очаква. 

Не се причинява фрагментация, изолация или загуба на площи в зоната и на 
национално ниво в мрежата Натура 2000. 

Биха могли да възникнат косвени въздействия при използването на инвазивни 
видове при провеждане на поддържащи и възстановителни дейности в горите. В тази 
връзка се препоръчва използването на видове типични за района и влизащи в състава 
на природните местообитания. 

Препоръчва се на определените територии за защитни гори да не бъдат 
използвани растителни видове, които могат да бъдат инвазивни по отношение на 

БОЗАЙНИЦИ (без прилепи), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

№ ИМЕ Покр., дка 

засегната 

площ на 

местообитан-

ието от ОУП 
(дка) 

разпределение 
на 

засегнатата 
площ 

по вид на 

устройствена 

зона 

(дка) 

засегната площ на 

местообитанието 

спрямо общата 

му площ  в  

защитената 

зона 

дка 

 

1. Европейски вълк 
Canis lupus 

135 130,65 0 0 0 

2. Видра 

Lutra lutra 
5 108,78 0 0 0 

3. Пъстър пор 

Vormela  peregusna 
24 818,75 

0 
0 0 

4. Европейски 
лалугер 

Sp.  citellus 

17 751,90 0 0 0 

5. Добружански 

(среден) хомяк 

Mesocricetus 

newtoni 

26 429,33 0 0 0 

6. Рис 

Lynx lynx 

/видът е 

новоустановен в 

ЗЗ/ 

515 135,47 0 0 0 

7. Степен пор 

Mustela eversmannii 

/видът е 

новоустановен в 

ЗЗ/ 

 

51 088,68 

 

0 0 0 
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природните местообитания, като тези включени в инвазивните чужди видове за Европа 
(Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), ALARM и NOBANIS, във 
връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и Национална Стратегия за Опазване 
на Биологичното Разнообразие. 

 

Прилепи 

Таблица 5.8 Засегнати площи от местообитания на Прилепи в резултат на 
предвижданията на ОУП, спрямо защитена зона BG0000168 „Лудогорие“. 

Прилепи, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

№ ИМЕ Покр., дка 

засегната 

площ на 

местообитан-

ието от ОУП 
(дка) 

разпределение на 

засегнатата площ 

по вид на 

устройствена 

зона 

(дка) 

засегната площ на 

местообитанието 

спрямо общата 

му площ  в  

защитената 

зона 

дка 

 
1. Maлък подковонос 

Rhinolophus 
hipposideros 

62 101,08 13,902 13,902 - Ос 13,902 (0,03%) 

2. Голям нощник 

Myotis myotis 
57 695,69 719,592 

719,592-Ос и 
Ткин 

719,592 (0,13%) 

3. 
Голям подковонос 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

76 921,74 13,902 13,902 - Ос 13,902(0,06%) 

4. 
Дългокрил прилеп 
Miniopterus 
schreibersii 

39 888,54 13,902 13,902 - Ос 13,902(0,06%) 

5. 
Дългопръст 
нощник  

Myotis capaccinii 

12 209,61 13,902 13,902 - Ос 13,902(0,06%) 

6. Дългоух нощник 
Myotis bechsteinii 

155 321,04 0 0 0 

7. Остроух нощник 
Myotis blythii 

82 077,63 13,902 13,902 - Ос 13,902(0,03%) 

8. 
Подковонос на 
Мехели 
Rhinolophus mehelyi 

26 834,17 0 0 0 
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1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)  

Разпространение у нас: Многоброен и често срещащ се пещерен обитател в ниските 
части на страната, а рядко и ниски части на планини; Местообитания: Пещери в карстови 
терени. Ловува предимно в открити територии. През лятото денува/почива в цепнатини и 
ниши по скални масиви, както и по сгради, а също и в хралупи. Зимува в пещери. Храна: 
Дребни до средноразмерни насекоми. 

В стандартния формуляр на 33 BG0000168 „Лудогорие” е отчетено, наличието на 1 
екз. и вида е отбелязан като наличен (Р). Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната за зоната се оценява на (С) 2% >= 
р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида 
и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени 
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно 
или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II и III, Бонска конвенция - Приложение II, 
EUROBATS, Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория уязвим. 

Оценка на популацията в територията на новопредвидените УЗ на ОУП Исперих. При 
теренните работи вида не е установен. В новопредвидените УЗ на ОУП Исперих – Ос в 
землището на с. Малък Поровец засяга негови ловни местообитания, които по наша оценка 
са подходящи. 

 

 

 

 

9. 

Средиземно 
рски 
подковонос 
Rhinolophus 
blasii 

4 485,79 0 0 0 

10. Трицветен нощник  
Myotis emarginatus 

48 275,03 719,592 
719,592-Ос и 

Ткин 
719,592 (0,13%) 

11. 
Широкоух прилеп 
Barbastella 
barbastellus 

179 119,02 0 0 0 

12. Южен подковонос 
Rhinolophus euryale 

69 046,11 0 0 0 
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Таблица Пригодност на потенциални местообитания на Miniopterus schreibersi 
Населено 

Площ   (дка)   на 

Засегнати  
местообитания 

Брой   пъти на Потенциални Устройствена 

Имоти 

място 

засягане на местообитания зона 

Устройствената 

на Miniopterus 
schreibersi  

от УЗ зона     

Малък 
Поровец 

13,902 1  Подходящи Зона Ос 
53583.0.247 
53583.0.248 
53583.0.250 

Общо: 13,902   

 

Според наши оценки това местообитание е потенциално ловно местообитание, т.е. УЗ 
Жм в землището на с. Опанец, засягат 13,902дка потенциални местообитания на 
Miniopterus schreibersi или около 0,03% потенциалните подходящи ловни местообитания е 
оценена на 38640 дка (0,6% от площта на защитената зона). 

Определените територии за УЗ Жм има малка вероятност вида да се среща в тях. 

Въздействия: 

Пряко унищожаване на местообитания 

Засягат се потенциални ловни местообитания на вида, но не е и ефективно заети 
местообитания. Според оценка на екипа, местообитанията са подходящи. Според наши 
оценки това местообитание е слабопригодно, т.е. УЗ Ос в землището на с. Малък Поровец, 

засягат 13,902 дка потенциални ловни местообитания на Miniopterus schreibersi или около 
0,03% потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 38640 дка (0,6% от 
площта на защитената зона). Най-близкото възможно находище се намира в 
землището на с. Руйно, община Дулово, което се намира на повече от 30 км по 
въздушна линия и реално това местообитание не може да бъде използвано от вида от 
индивидите на това находище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.6 Местоположение на потенциални ловниместообитания на Miniopterus 

schreibersi в Уз-Ос в землището на с. Малък Поровец 
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Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 

Фрагментация на местообитанията 

Новопредвидените УЗ на ОУП Исперих, са обработваеми агроценози и ще се превърнат 
в Ос, които не представлява непреодолима пречка на индивидите и не може да предизвика 
бариерен ефект при използване на потенциално и ловно местообитание. В тази връзка не 
може да бъде считано за фактор, предизвикващ функционална фрагментация на 
местообитанията.  

Без въздействие. 

Прекъсване на биокоридори 

Прекъсване на биокоридори за вида е възможно само когато са налице непреодолими 
препятствия при разпространението на вида. Новопредвидените УЗ на ОУП Исперих са 
реално изграждането на постройки в Ос няма да предизвика временен или траен бариерен 
ефект, респективно прекъсване на миграционни или други биокоридори. Съгласно 
резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” (2013 г, МОСВ) и картата на бариерите и 
коридорите в границата на защитената зона, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих няма да 
предизвика бариерен ефект и не прекъсва биокоридори. 

Без въздействие. 

Безпокойство 

Видът е средно чувствителен към безпокойство. Не се очаква поради отсъствие на 
убежища в новопредвидените УЗ на ОУП Исперих, така и в територии, които ще бъдат 
подложени на каквото и да било въздействие по време на строителството или 
експлоатацията.  

Без въздействие. 

Смъртност 

Вероятността от подобна проява на въздействие не е възможна, поради факта, че 
новопредвидените УЗ на ОУП Исперих не предвиждат инфраструктура, която може да окаже 
въздействие върху индивиди, както и в съседни територии не са известни находища на този 
рядък вид, което ни позволява да оценим въздействието като:  

Оценка: Незначително  въздействие (Степен 1) 
 

 1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 
Разпространение у нас. В България се счита като обикновен и често срещан вид. 

Известен е от около 130 находища на територията на цялата страна, без най-високите части 
на планините. Повечето находища са между 100 и 800 м н.в.  

Местообитание. Среща се в почти всички карстови и скалисти райони в страната. 
Характерен пещерообитаващ вид.  

Биология. Максимумът на ражданията е през периода 20 май - 10 юни. Данни за 

хранителната биология на вида у нас засега не са публикувани. В Швейцария е установено, 

че над 60% от храната му се състои от едри дългопипалести скакалци (сем. Tettigoniidae), 

които лови в открити райони, пасища и често в прясно окосени ливади. У нас извършва 
редовни сезонни миграции между зимните и летни убежища в рамките на 50 до 80 км. 

Оценка на популацията в зоната. Размерът и плътността на популацията на вида, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната за зоната се оценява на (С) 2% >= 
р > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида 
и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро опазване (добре запазени 
елементи, независимо от оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно 
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или частично деградирало състояние и лесно възстановяване); Степента на изолираност на 
популацията, съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (С) не изолирана 
популация в широк обхват на разпространение. Цялостната оценка на стойността на обекта 
за опазването се оценява на (С) значима стойност. Установени са няколко находища, като 
най-близкото е около с. Топчии, т.е. на около 20-30 км по въздушна линия W-SW.  

Оценка на вида в района на плана. 
Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и не засяга негови 

потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на 
УЗ – Ос и Ткин в землището на с. Малък Поровец, с. Драгомъж, с. Голям Поровец и гр. 
Исперих в размер на 719,592 дка или 0,13%. 

 

 
Фиг. 5.7 Местоположение на потенциални ловниместообитания на Myotis blythii в 

Уз-Ос и Ткин в землището на с. Малък Поровец, с. Драгомъж, с. Голям Поровец и гр. 
Исперих по данни на МОСВ, 2013 

 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

 

Таблица 5.9 Пригодност на засегнатите местообитания на Myotis blythii 

Населено 
място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания 
в УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията на 

Myotis blythii доклади 
МОСВ 

Състояние на 
местообитанието от 
теренна проучания 

на екип ДОСВ 

Имоти в УЗ УЗ 

 

Драгомъж, 
Голям 

Поровец, 
Исперих 

705,69 

 

потенциално 

 

неподходящо 

 

32874.0.73 

24921.0.42 

 

Ткин 
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24921.0.44 

24921.0.51 

15953.19.58 

15953.24.5 

32874.0.73 

Малък 
Поровец 

13,902 потенциално подходящо 

 

46913.1.69 

46913.1.517 

 

Ос 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и не засяга негови 
потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на 
УЗ – Ос и Ткин в размер на 719,592 дка или 0,13% от общата потенциална ловна площ в 
зоната.  

По експертна оценка потенциално ловно местообитание за този вид може да има само в 
УЗ-Ос в землието на с. Малък Поровец, защото представлява открита площ, която макар и 
нива, принципно може да се използва като ловна територия. Т.е. въздействието може да се 
оцени като загуба на 13,902 дка или 0,002% от общата площ подходяща, като ловно 
местообитание в зоната. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитанията 

Предвиденото в ОУП на община Исперих зониране засяга малка площ от ловни 

местообитания на вида в зоната. Засеганите площи от подходящите ловни местообитания 
също са в размер, който не води до фрагментиране на тези местообитания в зоната, които 
заемат значителна част от нейната територия. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1.  

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
 

в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни 
миграции на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените 
зони и височината на полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за 
вида и те не може да бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с 
което да предизвика прекъсване на миграционни коридори на вида. 

 
Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в 

район на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото 
реализиране на ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика 
прекъсване с негативни последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в 
близост до урбанизирана територия, антропогенно повлияна. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 
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Безпокойство. Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. 
Строителството ще се извършва през светлата част на денонощието, когато прилепите са в 
своите убежиша. Устройственото зониране е в район с интензивна летателна активност по 
време на лов в границите на зоната, но през нощните часове, когато не се извършва 
стройтелна работа. 

 
Въздействие – Не се очаква Стпен на въздействие – 0.  
Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на 

убежища на вида на територията на новите устройствени зони. 
 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0. 

 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 
Оценка на популацията в зоната. В Стандартният формуляр цялостната оценка на ЗЗ 

за опазване на вида е „С”, като популацията на вида е означена като “R”. Съгласно 
резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове – фаза І” ( МОСВ 2013), видът до този момент e установен 
в три находища, като най-важното от тях е пещерата „ Парниците” (Долен и Горен Парник). 

Пещерата „ Парниците” е една от най-важните подземни местообитания на вида в ЗЗ. В 
известните находища за зимуване в зоната са били установени общо ок. 13000 екземпляра. В 
известните летни находища в зоната са били установени общо 300 екземпляра. Площта на 
потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 8093 хa (29,0% от площта на 
защитената зона). Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 
1247.4 хa (4.5% от площта на защитената зона).   

Оценка на популацията в територията на ОУП Исперих. Видът не присъства, но 

новопредвидените УЗ на ОУП Плевен и засяга негови потенциални ловни местообитания, а 
именно: 

 

Таблица 5.10 Пригодност на засегнатите местообитания на Myotis capaccinii 

Населено 
място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания 
в УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията на 

Myotis capaccinii 

доклади МОСВ 

Състояние на 
местообитанието от 
теренна проучания 

на екип ДОСВ 

Имоти в УЗ УЗ 

Малък 
Поровец 

13,902 потенциално подходящо 

 

46913.1.69 

46913.1.517 

 

Ос 

 

Потенциално ловно местообитание за този вид може да има в УЗ-Ос в землището на с. 
Малък Поровец, защото представлява открита площ, която макар и нива, принципно може да 
се използва като ловна територия. Т.е. въздействието може да се оцени като загуба на 13,902 
дка или 0,03% от общата площ подходяща (3864 ha или 6,5% от площта на защитената зона 
– доклад за вида МОСВ, 2013), като ловно местообитание в зоната. Принципно този вид 
прилеп ловува над водни територии – река, язовир, езеро и други или в прилежащите им 
открити площи. 
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Фиг. 5.8 Местоположение на потенциални ловниместообитания на Myotis capaccinii 

в Уз-Ос в землището на с. Малък Поровец по данни на МОСВ, 2013 

 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Потенциално ловно местообитание за този вид може да има в УЗ-Ос в землището на с. 
Малък Поровец, защото представлява открита площ, която макар и нива, принципно може да 
се използва като ловна територия. Т.е. въздействието може да се оцени като загуба на 13,902 
дка или 0,03% от общата площ подходяща (3864 ha или 6,5% от площта на защитената зона 
– доклад за вида МОСВ, 2013), като ловно местообитание в зоната. Принципно този вид 
прилеп ловува над водни територии – река, язовир, езеро и други или в прилежащите им 
открити площ 

Въздействие – Незначително. 
 

Степен на въздействие – 1. 

 

Фрагментация на местообитанията 

Предвиденото в ОУП на община Исперих зониране засяга малка площ от ловни 

местообитания на вида в зоната. Засеганите площи от подходящите ловни местообитания 
също са в размер, който не води до фрагментиране на тези местообитания в зоната, които 
заемат значителна част от нейната територия. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1.  

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
 

в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни миграции 
на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони и 
височината на полета на прилепите, този сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те 
не може да бъдат причина за възникване на временен или траен бариерен ефект, с което да 
предизвика прекъсване на миграционни коридори на вида. 
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Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в 

район на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото 
реализиране на ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика 
прекъсване с негативни последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в 
близост до урбанизирана територия, антропогенно повлияна. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 

 

Безпокойство. Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. 
Строителството ще се извършва през светлата част на денонощието, когато прилепите са в 
своите убежиша. Устройственото зониране е в район с интензивна летателна активност по 
време на лов в границите на зоната, но през нощните часове, когато не се извършва 
стройтелна работа. 

 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0.  
Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на 

убежища на вида на територията на новите устройствени зони. 
 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0. 

 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

Разпространение у нас: Среща се в цялата страна до н. в. от 1500 т. Предпочита да 
ловува сред територии, заети от дървесна или от храстова растителност. Понякога е 
наблюдаван да ловува над водоеми, както и сред карстови терени, паркове и градини, вкл. в 
населени места. През деня почива в пещери, тавани на сгради, а по-рядко и в изкуствени 
галерии. Зимува в пещери, а по-рядко в минни галерии - поединично или на малки групи. 
Храна: Дребни безгръбначни, които улавя/ събира по листата на дървета и храсти. Лети 
между корони на дървета и храсти или ниско над такива. 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000168 ,,Лудогорие” видът е отбелязан като 
много рядък (V), като числеността на индивидите е 11-50. Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете 
зони се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро 
опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (C) добра стойност. 

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2002, категория уязвим. 
Оценка на вида в района на плана. 
 Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и не засяга негови 

потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на 
УЗ – Ос и Ткин в землището на с. Малък Поровец, с. Драгомъж, с. Голям Поровец и гр. 
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Исперих в размер на 719,592 дка или 0,15%. (46521  ha (78,3 % от площта на защитената 
зона). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.9 Местоположение на потенциални ловниместообитания на Myotis 

emarginatus в Уз-Ос и Ткин в землището на с. Малък Поровец, с. Драгомъж, с. Голям 
Поровец и гр. Исперих по данни на МОСВ, 2013 

 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

 

Таблица 5.11 Пригодност на засегнатите местообитания на Myotis emarginatus 

Населено 
място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания 
в УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията на 
Myotis emarginatus 

доклади МОСВ 

Състояние на 
местообитанието от 
теренна проучания 

на екип ДОСВ 

Имоти в УЗ УЗ 

 

Драгомъж, 
Голям 

Поровец, 
Исперих 

705,69 

 

потенциално 

 

подходящо 

 

32874.0.73 

24921.0.42 

24921.0.44 

24921.0.51 

15953.19.58 

15953.24.5 

32874.0.73 

 

Ткин 
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Малък 
Поровец 

13,902 потенциално подходящо 

 

46913.1.69 

46913.1.517 

 

Ос 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и не засяга негови 
потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на 
УЗ – Ос и Ткин в размер на 719,592 дка или 0,13% от общата потенциална ловна площ в 
зоната.  

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитанията 

Предвиденото в ОУП на община Исперих зониране засяга малка площ от ловни 

местообитания на вида в зоната. Засеганите площи от подходящите ловни местообитания 
също са в размер, който не води до фрагментиране на тези местообитания в зоната, които 
заемат значителна част от нейната територия. 

Засегнатите територии в УЗ-Ткин, всъщност с поставяне на специален режим, правила 
и норми (Режим А), може да подпомогне запазването на ловното местообитание на вида. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1.  

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
 
в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни 

миграции на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените 
зони – Ос в землището на с. Малък Поровец и височината на полета на прилепите, този 
сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те не може да бъдат причина за възникване 
на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика прекъсване на миграционни 
коридори на вида. 

Засегнатите територии в УЗ-Ткин, всъщност с поставяне на специален режим, правила 
и норми (Режим А), може да подпомогне запазването на ловното местообитание на вида. 

 
Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в 

район на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото 
реализиране на ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика 
прекъсване с негативни последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в 
близост до урбанизирана територия, антропогенно повлияна. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 

Безпокойство. Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. 
Строителството в УЗ-Ос ще се извършва през светлата част на денонощието, когато 
прилепите са в своите убежиша. Устройственото зониране е в район с интензивна летателна 
активност по време на лов в границите на зоната, но през нощните часове, когато не се 
извършва стройтелна работа. 

 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0.  
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Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на 
убежища на вида на територията на новите устройствени зони. 

 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0. 

 

1324 Голям нощник (Myotis myotis) 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000168 ,,Лудогорие” видът е отбелязан като 
обикновен (C), като числеността на индивидите е 50-100. Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете 
зони се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро 
опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (C) добра стойност. 

Оценка на вида в района на плана. 
 Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и не засяга негови 

потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на 
УЗ – Ос и Ткин в землището на с. Малък Поровец, с. Драгомъж, с. Голям Поровец и гр. 
Исперих в размер на 719,592 дка или 0,13%. 52674 ha (88,6% от площта на защитената зона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.10 Местоположение на потенциални ловниместообитания на Myotis myotis в 
Уз-Ос и Ткин в землището на с. Малък Поровец, с. Драгомъж, с. Голям Поровец и гр. 
Исперих по данни на МОСВ, 2013 

 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  
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Таблица 5.12 Пригодност на засегнатите местообитания на Myotis myotis 

Населено 
място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания 
в УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията на 

Myotis myotis доклади 
МОСВ 

Състояние на 
местообитанието от 
теренна проучания 

на екип ДОСВ 

Имоти в УЗ УЗ 

 

Драгомъж, 
Голям 

Поровец, 
Исперих 

705,69 потенциално подходящо 

32874.0.73 

24921.0.42 

24921.0.44 

24921.0.51 

15953.19.58 

15953.24.5 

32874.0.73 

 

Ткин 

Малък 
Поровец 

13,902 потенциално подходящо 

 

46913.1.69 

46913.1.517 

 

Ос 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и не засяга негови 
потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на 
УЗ – Ос и Ткин в размер на 719,592 дка или 0,13% от общата потенциална ловна площ в 
зоната.  

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитанията 

Предвиденото в ОУП на община Исперих зониране засяга малка площ от ловни 

местообитания на вида в зоната. Засеганите площи от подходящите ловни местообитания 
също са в размер, който не води до фрагментиране на тези местообитания в зоната, които 
заемат значителна част от нейната територия. 

Засегнатите територии в УЗ-Ткин, всъщност с поставяне на специален режим, правила 
и норми (Режим А), може да подпомогне запазването на ловното местообитание на вида. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1.  

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
 

в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни миграции 
на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените зони – Ос 
в землището на с. Малък Поровец и височината на полета на прилепите, този сграден фонд 
не е непреодилима пречка за вида и те не може да бъдат причина за възникване на временен 
или траен бариерен ефект, с което да предизвика прекъсване на миграционни коридори на 
вида. 

Засегнатите територии в УЗ-Ткин, всъщност с поставяне на специален режим, правила 
и норми (Режим А), може да подпомогне запазването на ловното местообитание на вида. 
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Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в 
район на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото 
реализиране на ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика 
прекъсване с негативни последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в 
близост до урбанизирана територия, антропогенно повлияна. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 

 

Безпокойство. Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. 
Строителството в УЗ-Ос ще се извършва през светлата част на денонощието, когато 
прилепите са в своите убежиша. Устройственото зониране е в район с интензивна летателна 
активност по време на лов в границите на зоната, но през нощните часове, когато не се 
извършва стройтелна работа. 

 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0.  
 

Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на 
убежища на вида на територията на новите устройствени зони. 

 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0. 
 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)  

Разпространение у нас: В цялата страна, с изключение на най-високите части на 
планините (горната част на средния горски пояс и субалпийската и алпийската зони); 
Местообитания: Проредени гори, храсталачни и храстови съобщества, а - при ловуване - и 
открити територии в близост до карстови терени и скални венци, както и до водни обекти. 
През лятото се заселва в плитки пещери и скални струпвания. Понякога се заселва в 
изкуствени галерии и сгради, особено такива в близост до обитавани от индивидите/ 
колониите пещери. Храна: Едри летящи насекоми. 

 

В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000168 ,,Лудогорие” видът е отбелязан като 
много рядък (V), като числеността на индивидите е 11-50. Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете 
зони се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро 
опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (C) добра стойност.  

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
Оценка на вида в района на плана. 
 Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и не засяга негови 

потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на 
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УЗ – Ос в землището на с. Малък Поровец, в размер на 13,902 дка или 0,05%. (2569 ha (4,3% 

от площта на защитената зона). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.11 Местоположение на потенциални ловниместообитания на Rhinolophus 

ferrumequinum в Уз-Ос в землището на с. Малък Поровец, с по данни на МОСВ, 2013 

 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

 

Таблица 5.13 Пригодност на засегнатите местообитания на Rhinolophus 

ferrumequinum 

Населено 
място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания 
в УЗ по данни 

МОСВ 

Пригодност на 
местообитанията на 

Rhinolophus 

ferrumequinum доклади 
МОСВ 

Състояние на 
местообитанието от 
теренна проучания 

на екип ДОСВ 

Имоти в УЗ УЗ 

Малък 
Поровец 

13,902 потенциално подходящо 

 

46913.1.69 

46913.1.517 

 

Ос 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и не засяга негови 
потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на 
УЗ – Ос в размер на 13,902 дка или 0,05% от общата потенциална ловна площ в зоната.  

Установени 5 находища, като най-близкото е от района на Топчийско дере, което 
отстои на около 20 км по въздушна линия и е малко вероятно вида да използва Уз-Ос като 
ловно местообитание. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 
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Фрагментация на местообитанията 

Предвиденото в ОУП на община Исперих зониране засяга малка площ от ловни 

местообитания на вида в зоната. Засеганите площи от подходящите ловни местообитания 
също са в размер, който не води до фрагментиране на тези местообитания в зоната, които 
заемат значителна част от нейната територия. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1.  

 

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
 

в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни 
миграции на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените 
зони – Ос в землището на с. Малък Поровец и височината на полета на прилепите, този 
сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те не може да бъдат причина за възникване 
на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика прекъсване на миграционни 
коридори на вида. 

Засегнатите територии в УЗ-Ткин, всъщност с поставяне на специален режим, правила 
и норми (Режим А), може да подпомогне запазването на ловното местообитание на вида. 

 
Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в 

район на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото 
реализиране на ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика 
прекъсване с негативни последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в 
близост до урбанизирана територия, антропогенно повлияна. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 

Безпокойство. Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. 
Строителството в УЗ-Ос ще се извършва през светлата част на денонощието, когато 
прилепите са в своите убежиша. Устройственото зониране е в район с интензивна летателна 
активност по време на лов в границите на зоната, но през нощните часове, когато не се 
извършва стройтелна работа. 

 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0.  
Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на 

убежища на вида на територията на новите устройствени зони. 
 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0. 

 

1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

Разпространение: в България е разпространен из цялата страна до 1500 м. и. в. Той е 
един от най-малките прилепи, които се срещат в България. Местообитание: Обитава пещери 
в карстови райони със значително количество дървесна растителност сред тях. Ловува в 
проредени гори, в храсталачни и храстови територии, вкл. в паркове в населени места. 
Зимува в подземни убежища, като пещери, галерии и мазета. Храна: Дребни насекоми. 
Нерядко ловува и над водни басейни, улавя насекоми и по листни повърхности. 
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В стандартния формуляр на ЗЗ BG0000168 ,,Лудогорие” видът е отбелязан като 
много рядък (V), като числеността на индивидите е 11-50. Размерът и плътността на 
популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата територия на страната за двете 
зони се оценява на (С) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на характеристиките на хабитата, 
които са от значение за вида и възможности за възстановяване се оценява на (В) добро 
опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване); Степента на изолираност на популацията, съотнесена с естествената степен 
за вида се оценява на (C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (C) добра стойност.  

Мерки за защита: Строго защитен. Закон за биологичното разнообразие - Приложение 
2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, Бонска конвенция - Приложение II, EUROBATS, 

Директива 92/43/ЕЕС - Приложение 2 и 4. IUCN 2007, категория почти застрашен. 
Оценка на вида в района на плана. 
 Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и не засяга негови 

потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на 
УЗ – Ос в землището на с. Малък Поровец, в размер на 13,902 дка или 0,05%. (2469,9 ha 

(4,2% от площта на защитената зона). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.12 Местоположение на потенциални ловниместообитания на Rhinolophus 

hipposideros в Уз-Ос в землището на с. Малък Поровец, с по данни на МОСВ, 2013 

 

Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 

Не се засягат летни или зимни убежища на вида, както и ефективно заети 
местообитания.  

Таблица 5.14 Пригодност на засегнатите местообитания на Rhinolophus 

hipposideros 
Населено 

място 

Площ (ха) на 
засегнатите 

местообитания 

Пригодност на 
местообитанията на 

Rhinolophus 

Състояние на 
местообитанието от 
теренна проучания 

Имоти в УЗ УЗ 
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в УЗ по данни 
МОСВ 

hipposideros доклади 
МОСВ 

на екип ДОСВ 

Малък 
Поровец 

13,902 потенциално подходящо 

 

46913.1.69 

46913.1.517 

 

Ос 

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и не засяга негови 
потенциални благоприятни, но се засягат потенциални ловни местообитания в границите на 
УЗ – Ос в размер на 13,902 дка или 0,05% от общата потенциална ловна площ в зоната.  

Установени 5 находища, като най-близкото находище на вида се намира в района на 
стопанство ДЛС „Воден-Ири Хисар“, район Ири Хисар на N, което отстои на около 10 км по 
въздушна линия и е малко вероятно вида да използва Уз-Ос като ловно местообитание. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1. 
 

Фрагментация на местообитанията 

Предвиденото в ОУП на община Исперих зониране засяга малка площ от ловни 

местообитания на вида в зоната. Засеганите площи от подходящите ловни местообитания 
също са в размер, който не води до фрагментиране на тези местообитания в зоната, които 
заемат значителна част от нейната територия. 

Въздействие – Незначително.  

Степен на въздействие – 1.  

 

Прекъсване на биокоридори. За прекъсване на биокоридори може да става въпрос само 
 
в случаите, когато има непреодолими препятствия за дедонощните и сезонни 

миграции на вида. Като се има предвид височината на предвидените сгради в устройствените 
зони – Ос в землището на с. Малък Поровец и височината на полета на прилепите, този 
сграден фонд не е непреодилима пречка за вида и те не може да бъдат причина за възникване 
на временен или траен бариерен ефект, с което да предизвика прекъсване на миграционни 
коридори на вида. 

Засегнатите територии в УЗ-Ткин, всъщност с поставяне на специален режим, правила 
и норми (Режим А), може да подпомогне запазването на ловното местообитание на вида. 

 
Територията на предвиденото устройствено зониране, предвидена в ОУП, попада в 

район на защитената зона с потенциални коридори с добра свързаност. Практическото 
реализиране на ОУП и изграждане на новите устройствени зони няма да предизвика 
прекъсване с негативни последици за вида. Терените на новите устройствени зони са в 
близост до урбанизирана територия, антропогенно повлияна. 

 
Въздействие – Незначително.  
Степен на въздействие – 1. 

Безпокойство. Няма регистриани убежища на вида в предвидените за зониране терени. 
Строителството в УЗ-Ос ще се извършва през светлата част на денонощието, когато 
прилепите са в своите убежиша. Устройственото зониране е в район с интензивна летателна 
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активност по време на лов в границите на зоната, но през нощните часове, когато не се 
извършва стройтелна работа. 

 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0.  
Смъртност. Няма предпоставки за смъртност на индивиди, поради отсъствие на 

убежища на вида на територията на новите устройствени зони. 
 
Въздействие – Не се очаква Степен на въздействие – 0. 

 

При оценката степента на въздействие върху прилепите в защитена зона 
BG0000168 „Лудогорие“ в резултат на теренните проучвания и данните на МОСВ, 2013, 
показват, че въздействие върху някои видове прилепи, може да е незначителна и то 
само върху техни ловни местообитания. При УЗ-Ткин дори може да се определи, че не 
може да се очаква въздействие, тъй като за зоната се въвежда ограничителен режим А, 
който ограничава значително човешките дейности. 

Не се причинява фрагментация, изолация или загуба на ефективно заети или 
потенциални местообитания на площи в зоната и на национално ниво в мрежата Натура 
2000. 

 
Земноводни и влечуги 
Таблица 5.15 Засегнати площи от местообитания на Земноводни и влечуги в 

резултат на предвижданията ОУП, спрямо защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ 
 

Земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

№ ИМЕ Покр., дка 

засегната 

площ на 

местообитан-

ието от ОУП 
(дка) 

разпределение на 

засегнатата площ 

по вид на 

устройствена 

зона 

(дка) 

засегната площ на 

местообитанието 

спрямо общата 

му площ  в  

защитената 

зона 

дка 

 
1. Червенокоремна 

бумка  
Bombina bombina 

70 082,14 0 0 0 

2. Обикновена блатна 

костенурка  
Emys orbicularis 

130 372,74 0 0 0 

3. Пъстър смок 

Elaphe sauromates 162 402,01 0 0 0 

4. Голям гребенест 

тритон 

Triturus karelinii 
138 736,58 0 0 0 

5. Добруджански 

тритон 

Triturus dobrogicus 
2 580,78 0 0 0 
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В данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I“ не е представена оценка на природозащитното 
състояние на местообитанията на Жълтокоремна бумка  /Bombina variegatа/ в зона 
„Лудогорие“ (BG0000168) и няма информация за срещането на вида в зоната. 

При оценката степента на въздействие върху земноводни и влечуги в защитена 
зона BG0000168 „Лудогорие“ в резултат на теренните проучвания и данните на МОСВ, 
2013, показват, че въздействие върху земноводни и влечуги не се очаква. 

Не се причинява фрагментация, изолация или загуба на площи в зоната и на 
национално ниво в мрежата Натура 2000. 

Жълтокоремна бумка Bombina variegatа /видът е новоустановен в защитената зона/ 
Няма достатъчно налични данни за вида. 
 

Безгръбначни 
 
Таблица 5.16 Засегнати площи от местообитания на Безгръбначни в резултат на 

предвижданията ОУП, спрямо защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ 
 

6. Шипобедрена 

костенурка 

Testudо graeca 
67 223,54 0 0 0 

7. Шипоопашата 

костенурка 

Testudo hermanni 
53 470,50 0 0 0 

8. Жълтокоремна 

бумка 

Bombina variegatа 

/видът е 
новоустановен в 

защитената зона/ 

151 431,80 0 0 0 

Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

№ ИМЕ Покр., дка 

засегната 

площ на 

местообитан-

ието от ОУП 
(дка) 

разпределение на 

засегнатата площ 

по вид на 

устройствена 

зона 

(дка) 

засегната площ на 

местообитанието 

спрямо общата 

му площ  в  

защитената 

зона 

дка 

 

1. Лицена 
Lycaena dispar 

 
36 739,89 0 0 0 

2. Обикновен сечко 
Cerambyx cerdo 

308 410,60 308,267 308,267 - Ткин 308,267 (0,06%) 

3. Буков сечко 
Morimus funereus 

476 626,37 308,267 308,267 - Ткин 308,267 (0,06%) 

4. Алпийска розалия 
*Rosalia alpinа 

 
912,96 0 0 0 

5. Бръмбар рогач 
Lucanus cervus 

480 384,90 308,267 308,267 - Ткин 308,267 (0,06%) 
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6. *Callimorpha 
quadripunctaria 

381 683,27 0 0 0 

7. 
Хидриас 

Hypodryas maturna 

 

48 536,82 
0 0 0 

8. 
Bolbelasmus 

unicornis 
844,81 0 0 0 

9. 

Ценагрион 

Coenagrion ornatum 

/видът е 
новоустановен в 

защитената зона/ 

 

 

11 060,05 

0 0 0 

10. 

Cucujus 

cinnaberinus 

/видът е 
новоустановен в 

защитената зона/ 

 

 

444 584,34 

0 0 0 

11. 

Dioszeghyana 

schmidtii 

/видът е 
новоустановен в 

защитената зона/ 

 

 

125 008,84 

0 0 0 

12. 

Ophiogomphus 

сecilia 

/видът е 
новоустановен в 

защитената зона/ 

 

 

66 202,60 

0 0 0 

13. 

Осмодерма 

Osmoderma eremita 

/видът е 
новоустановен в 

защитената зона/ 

 

 

78 286,86 

0 0 0 

14. 

Бисерна мида 

Unio crassus 

/видът е 
новоустановен в 

защитената зона/ 

 

 

1 802,48 

0 0 0 

15. 

Vertigo angustior 

/видът е 
новоустановен в 

защитената зона/ 

 

1 914,36 
0 0 0 
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В резултат на теренната работа и моделите на потенциалните и ефективно заети 
местообитания на видовете безгръбначни (МОСВ, 2013) се установи, че в УЗ и територии на 
ОУП Исперих – Ткин, съществуват техни потенциални местообитания за някои видове, 

които може да бъдат засегнати пряко или косвено в резултат на предвижданията. 
 

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 

Жизненият цикъл на вида е свързан със стари дъбови дървета, където се развива 
ларвата му. Предпочита изложени на слънце, болни или умиращи стари дъбове (най-вече 
летен дъб, по-рядко зимен дъб, бук или бряст). Предпочитани се овлажнени стволове на 
слънчеви места във гори на фаза на старост и разпадане. 

В стандартния формуляр ЗЗ BG0000168 „Лудогорие” е отчетено, че няма никакви 
цифрови данни за размера/плътността на популацията и видът е отбелязан като рядък (R). 

Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с популациите на цялата 
територия на страната се оценява на (C) 2% >= p > 0%. Степента на опазване на 
характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за възстановяване 
се оценява на (В) добро опазване; Степента на изолираност на популацията, съотнесена с 
естествената степен за вида се оценява на (С) неизолирана популация в широк обхват на 
разпространение; Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се оценява на (А) 
отлична стойност. До края на 2012 г. са установени 8 геореферирани находища. 

Мерки за защита: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2 и 3, Бернска 
конвенция - Приложение II, Директива 92/43/ЕИО- Приложение 2 и 4, IUCN 2010.4 - 

категория уязвим. 
Оценка на популацията в границите на ОУП на община Исперих. Видът не е 

установен на територията на УЗ-Ткин. 
Присъствието на този вид е свързано със стари, гниещи дъбови дървета, каквито не са 

установени в проектираните устройствени зони, в границите на защитената зона. 
Устройствените зони засягат потенциални местообитания на вида в зоната.  

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и засяга негови подходящи 

благоприятни местообитания в границите на УЗ – Ткин в землището на с. Голям Поровец, с. 
Драгомъж и гр. Исперих в размер на 308,267 дка или 0,19%. (16334.17 хектара подходящи 
местообитания в зоната). 

 

Въздействия 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за предвиждане на нови устройствени зони е 

установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост в имоти 15953.19.58 15953.24.5 и 32874.0.73. При тези теренни изследвания 
видът не е установен. 

16. 

Vertigo moulinsiana 

/видът е 
новоустановен в 

защитената зона/ 

 

 

1 914,36 

0 0 0 
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Таблица 5.17 Пригодност на засегнатите местообитания на Cerambyx cerdo 
 

Населено Площ   (дка)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 

място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Cerambyx 

cerdo 
  

 от УЗ зона     

Драгомъж 235,633 1  Подходящи Ткин 
24921.0.42 
24921.0.44 
24921.0.51 

       

Голям 
Поровец 

59,83 1  Подходящи Ткин 
15953.19.58 

15953.24.5 

Исперих 12,804 1  Подходящи Ткин 32874.0.73 

       

 
 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на УЗ – Ткин в землището на с. Голям Поровец, с. Драгомъж и гр. Исперих се 
засяга част от подходящо местообитание на целевия вид. При устройване на територията като 
зона Ткин, реално не се очаква пряко отнемане на подходящи местообитания на вида, тъй като 
се въвежда допълнителен режим за защита на територията от Тип „А“. Може да бъда отнето 
местообитание на част от Ткин само при провеждане на консервационни дейности, разкопки 
или социализация на територията, които към момента не са с известни параметри и не може да 
се предвиди точната засегната площ на местообитанието. Може да се предвиди най-лошия 
сценарии, при които се засяга цялата площ на подходящите местообитания, при което се 
намалява площа на подходящото местообитание в размер на 308,267 дка или 0,19%. (16334.17 

хектара подходящи местообитания в зоната). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5.13 Засегнати местообитания на Cerambyx cerdo при с. Голям Поровец, с. 
Драгомъж и гр. Исперих 
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Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие - 1. 

 

1083 Голям еленов рогач (Lucanus cervus) 

Местообитания. Обитава покрайнини на просветни широколистни и смесени гори. 
Ларвите се развиват в гнила дървесина на дънери, пънове и корени на Quercus, Tilia, Fagus, 

Salix, Populus, Corylus, Fraxinus, Castanea, овощни дървета (череша), рядко е намиран в 
иглолистни дървета. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията на вида е 

отбелязана, като рядка (R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= p >2%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) ) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) средно или слабо опазване 
(всички други комбинации). Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (А) отлична стойност. 

 

До края на 2012 г. са установени общо 73 геореферирани находища. Общата площ на 
подходящите местообитания е 46454.83 ха и площ на потенциалните местообитания е 
48038.49 ха. Най-близкото установено находище е от района на с. Свещари, около хижа 
Ахинора – Демир Баба теке. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Исперих. Видът не е 

установен на територията на УЗ-Ткин. 
Присъствието на този вид е свързано със стари, гниещи дъбови дървета, каквито не са 

установени в проектираните устройствени зони, в границите на защитената зона. 
Устройствените зони засягат потенциални местообитания на вида в зоната.  

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и засяга негови 
потенциални местообитания в границите на УЗ – Ткин в землището на с. Голям Поровец, с. 
Драгомъж и гр. Исперих в размер на 705,69 дка или 0,14%. (48038.49 ха потенциални 

местообитания в зоната). 

Според експертната ни оценка, най-подходящи са местообитания на вида в 
15953.19.58 15953.24.5 и 32874.0.73, където налични и природно местообитание 91I0*, т.е. 
в Ткин могат да бъдат засегнати 308,267 дка или 0,06% (46454.83 ха подходящите 
местообитания). 

 

Въздействия 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за предвиждане на нови устройствени зони е 
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установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост в имоти 15953.19.58 15953.24.5 и 32874.0.73. При тези теренни изследвания 
видът не е установен. 

 

Таблица 5.18 Пригодност на засегнатите потенциални местообитания на Lucanus 

cervus 
 

Населено Площ   (дка)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 

място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Cerambyx 

cerdo 
  

 от УЗ зона     

Драгомъж 
190,11 
22,52 
334,32 

1  Подходящи Ткин 
24921.0.42 
24921.0.44 
24921.0.51 

       

Голям 
Поровец 

59,83 1  Подходящи Ткин 
15953.19.58 

15953.24.5 

Исперих 98,91 1  Подходящи Ткин 32874.0.73 

       

 
 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на УЗ – Ткин в землището на с. Голям Поровец, с. Драгомъж и гр. Исперих се 
засяга част от потенциално и частично подходящо местообитание на целевия вид. При 
устройване на територията като зона Ткин, реално не се очаква пряко отнемане на 
подходящи местообитания на вида, тъй като се въвежда допълнителен режим за защита на 
територията от Тип „А“. Може да бъда отнето местообитание на част от Ткин само при 
провеждане на консервационни дейности, разкопки или социализация на територията, които 
към момента не са с известни параметри и не може да се предвиди точната засегната площ на 
местообитанието. Може да се предвиди най-лошия сценарии, при които се засяга цялата 
площ на подходящите местообитания, при което се намалява площа Видът не присъства, 
новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и засяга негови потенциални местообитания в 
границите на УЗ – Ткин в землището на с. Голям Поровец, с. Драгомъж и гр. Исперих в 
размер на 705,69 дка или 0,14%. (48038.49 ха потенциални местообитания в зоната). 

Според експертната ни оценка, най-подходящи са местообитания на вида в 
15953.19.58 15953.24.5 и 32874.0.73, където налични и природно местообитание 91I0*, т.е. 
в Ткин могат да бъдат засегнати 308,267 дка или 0,06% (46454.83 ха подходящите 
местообитания). 
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Фиг. 5.14 Засегнати местообитания на Lucanus cervus при с. Голям Поровец, с. 
Драгомъж и гр. Исперих 

 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие - 1. 

 

1089 Голям буков сечко (Morimus asper funereus) 

Местообитания. Обитава покрайнини на просветни широколистни и смесени гори. 
Ларвите се развиват в гнила дървесина на дънери, пънове и корени на Quercus, Tilia, Fagus, 

Salix, Populus, Corylus, Fraxinus, Castanea, овощни дървета (череша), рядко е намиран в 
иглолистни дървета. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр популацията на вида е 

отбелязана, като рядка (R). Размерът и плътността на популацията на вида, съотнесени с 
популациите на цялата територия на страната се оценява на (В) 15% >= p >2%. Степента на 
опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за вида и възможности за 
възстановяване се оценява на (В) ) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 
оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 
деградирало състояние и лесно възстановяване). Степента на изолираност на популацията, 
съотнесена с естествената степен за вида се оценява на (C) средно или слабо опазване 
(всички други комбинации). Цялостната оценка на стойността на обекта за опазването се 
оценява на (А) отлична стойност. 
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До края на 2012 г. са установени общо 12 геореферирани находища. Общата площ на 
подходящите местообитания е 46487.27 ха и площ на потенциалните местообитания е 
47662.64  ха. Най-близкото установено находище е от района на Община Завет. 

 

Оценка на популацията в границите на ОУП на община Исперих. Видът не е 

установен на територията на УЗ-Ткин. 
Присъствието на този вид е свързано със стари, гниещи дъбови дървета, каквито не са 

установени в проектираните устройствени зони, в границите на защитената зона. 
Устройствените зони засягат потенциални местообитания на вида в зоната.  

Видът не присъства, новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и засяга негови 
потенциални местообитания в границите на УЗ – Ткин в землището на с. Голям Поровец, с. 
Драгомъж и гр. Исперих в размер на 705,69 дка или 0,15%. (46487.27 ха потенциални 

местообитания в зоната). 

Според експертната ни оценка, най-подходящи са местообитания на вида в 
15953.19.58 15953.24.5 и 32874.0.73, където налични и природно местообитание 91I0*, т.е. 
в Ткин могат да бъдат засегнати 308,267 дка или 0,06% (47662.64 ха подходящите 
местообитания). 

 

Въздействия 

 

Потенциални заплахи за местообитанията. По време на теренните изследвания на 

територията предвидена в ОУП на община за предвиждане на нови устройствени зони е 

установено достатъчно присъствие на подходящи за развитието на вида дървета, които да са 
във фаза старост в имоти 15953.19.58 15953.24.5 и 32874.0.73. При тези теренни изследвания 
видът не е установен. 

 

Таблица 5.19 Пригодност на засегнатите потенциални местообитания на Morimus 

asper funereus 
 

Населено Площ   (дка)   на Брой   пъти на Пригодност  на Устройствена Имоти 

място засегнати засягане на местообитания зона  

 местообитания Устройствената 
на Morimus asper 

funereus 
  

 от УЗ зона     

Драгомъж 
190,11 
22,52 
334,32 

1  Подходящи Ткин 
24921.0.42 
24921.0.44 
24921.0.51 

       

Голям 
Поровец 

59,83 1  Подходящи Ткин 
15953.19.58 

15953.24.5 

Исперих 98,91 1  Подходящи Ткин 32874.0.73 

       

 
 

На територията на новите устройствени зони не се засягат известни находища на вида. 
Съгласно представената информация и координати на местообитанията на вида от МОСВ, 
територията на УЗ – Ткин в землището на с. Голям Поровец, с. Драгомъж и гр. Исперих се 
засяга част от потенциално и частично подходящо местообитание на целевия вид. При 
устройване на територията като зона Ткин, реално не се очаква пряко отнемане на 
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подходящи местообитания на вида, тъй като се въвежда допълнителен режим за защита на 
територията от Тип „А“. Може да бъда отнето местообитание на част от Ткин само при 
провеждане на консервационни дейности, разкопки или социализация на територията, които 
към момента не са с известни параметри и не може да се предвиди точната засегната площ на 
местообитанието. Може да се предвиди най-лошия сценарии, при които се засяга цялата 
площ на подходящите местообитания, при което се намалява площа Видът не присъства, 
новопредвидените УЗ на ОУП Исперих и засяга негови потенциални местообитания в 
границите на УЗ – Ткин в землището на с. Голям Поровец, с. Драгомъж и гр. Исперих в 
размер на 705,69 дка или 0,15%. (46487.27 ха потенциални местообитания в зоната). 

Според експертната ни оценка, най-подходящи са местообитания на вида в 
15953.19.58 15953.24.5 и 32874.0.73, където налични и природно местообитание 91I0*, т.е. 
в Ткин могат да бъдат засегнати 308,267 дка или 0,06% (47662.64 ха подходящите 
местообитания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Фиг. 5.15 Засегнати местообитания на Morimus asper funereus при с. Голям 
Поровец, с. Драгомъж и гр. Исперих 

 

Въздействие – Незначително. 
Степен на въздействие - 1. 

 
За останалите видове не се очаква въздействие в резултат на предвижданията на 

ОУП. 

Видовете: 

1. Ценагрион Coenagrion ornatum 

2. Cucujus cinnaberinus 

3. Dioszeghyana schmidtii 
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4. Ophiogomphus сecilia 

5. Осмодерма Osmoderma eremita 

6. Бисерна мида Unio crassus 

7. Vertigo angustior 

8. Vertigo moulinsiana, 

се водят новоустановени за зоната, но за тях няма налични никакви данни за 
състоянието на популациите им, находища и площно покритие в зоната. В резултат на 
теренната работа, същите не са установени в УЗ и територии на ОУП Исперих, както и 
липсват техни потенциални местообитания, които да се засягат в резултат на 
предвижданията. 

 
Риби  
Всички видове риби не са включени в стандартния формуляр и са новоустановени за 

защитената зона. 
 
Таблица 14 Засегнати площи от местообитания на Риби в резултат на 

предвижданията на ОУП, спрямо защитена зона BG0000168 „Лудогорие“. 
 

 

Риби от Приложенията на Директива 92/43/EEC 

№ ИМЕ Покр., дка 

засегната 

площ на 

местообитан-

ието от ОУП 
(дка) 

разпределение на 

засегнатата площ 

по вид на 

устройствена 

зона 

(дка) 

засегната площ на 

местообитанието 

спрямо общата 

му площ  в  

защитената 

зона 

дка/% 

 
1. Обикновен щипок 

Cobitis taenia 
1 684,73 0 0 0 

2. Голям щипок 
Cobitis elongata 

958,03 0 0 0 

3. Европейска  
горчивка Rhodeus 
sericeus amarus 

1 121,20 0 0 0 

4. Балкански щипок 
Sabanejewia 

aurata balcanica 

451,84 0 0 0 

5. Черна (балканска) 
мряна 
Barbus 

meridionalis petenyi 

933,98 0 0 0 

6. Распер 
Aspius аspius 

200,72 0 0 0 

7. Виюн 
Misgurnus fossilis 

4,22 0 0 0 
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При оценката степента на въздействие върху риби в защитена зона BG0000168 
„Лудогорие“ в резултат на теренните проучвания и данните на МОСВ, 2013, показват, 
че въздействие върху риби не се очаква. 

Не се причинява фрагментация, изолация или загуба на площи в зоната и на 
национално ниво в мрежата Натура 2000. 

 
5.2.2. б) описание и анализ на въздействието на плана върху целостта на 

защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели 
(загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на 
видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на 
изпълнението, така и при действието на ОУП: 

 

При анализа на въздействието на плана върху целостта на защитена зона „Лудогорие“ 

BG 0000168 с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели е разгледано 
влиянието на УЗ Ос, Пп, ДопСоп, Соп, Гори и Ткин.  

Анализът е извършен след моделиране на данните от проект „Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, 

 

Представени са природни местообитания и видове и техните местообитания предмет на 
опазване в защитената зона. 

 

Общото заключение Природни местообитания: Въздействия в резултат на 
реализиране на ОУП на Община Исперих, върху типовете местообитания предмет на 
опазване в защитена зона „Лудогорие“ BG 0000168 не се очакват значими въздействия, както 
преки така и косвени.  

Общото заключение  видове и техните местообитания: Въздействия в резултат на 
реализиране на ОУП на Община Исперих, върху местообитанията на видовете предмет на 
опазване в защитена зона „Лудогорие“ BG 0000168 не се очакват значими въздействия, както 
преки така и косвени.  

Не се очакват преки негативни въздействия върху защитената зона защото се: 
 Запазва площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в границите на защитената зона в стойности, които 
гарантират запазването на видовете, без значими въздействия. 

 Запазва 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. 

 Предвид горното определение, не се очаква фрагментация на природни 
местообитания и местообитания на видове, в резултат от изпълнението на ОУП. 

 Не се очаква обезпокояване на видове  животни, в резултат от изпълнението на ОУП. 
 Нарушаване и промяна на видовия състав не се очаква. 
 Химически, хидроложки и геоложки промени няма да има. 
 

5.3. Защитена зона BG00002062 „Лудогорие“ 
5.3.1. а) описание и анализ на въздействието на ОУП върху видовете - предмет на 

опазване. 
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Предмет на опазване (съгласно актуализирания стандартен формуляр: 
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=Bir
dsDirective). 

  Видовете птици предмет на опазване в защитена зона BG 0002062 „Лудогорие" 
са общо 75. Те се разделят както следва: 

Видове, включени в Приложение I на ДП – 63 вида; 
Редовно мигриращи видове, невключени в Приложение I на Директива за птиците – 12 

вида. 
 

Таблица 5.20 Видове включени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕО, 
предмет на опазване в защитена зона BG00002062 „Лудогорие“ 

 

Пореден 
номер 

Вид Популация в зоната     Оценка на състоянието в зоната 

Код Научно име Вид 

Размер 

Тип 

Категории 
Качествени 

данни 

A|B|C|D A|B|C 

Мин Мах C|R|V|P Популац. Концен. Изол Глоб. 

1.  A402 
Accipiter 
brevipes 

c 
 

63 i 
 

G B A C A 

2.  A402 
Accipiter 
brevipes 

r 1 1 p 
 

G C A C B 

3.  A085 
Accipiter 
gentilis 

c 
 

43 i 
 

G B A C A 

4.  A085 
Accipiter 
gentilis 

p 12 12 p 
 

G B A C C 

5.  A086 Accipiter nisus c 
 

255 i 
 

G B A C A 

6.  A086 Accipiter nisus p 13 13 p 
 

G C A C C 

7.  A168 
Actitis 

hypoleucos 
r 1 1 p 

 
G C B C C 

8.  A168 
Actitis 

hypoleucos 
c 

   
P DD C B C C 

9.  A053 
Anas 

platyrhynchos 
c 

   
P DD D 

   

10.  A053 
Anas 

platyrhynchos 
p 3 22 p 

 
G D 

   

11.  A255 
Anthus 

campestris 
c 

 
150 i 

 
G B A C B 

12.  A255 
Anthus 

campestris 
r 30 78 p 

 
G B A C B 

13.  A090 Aquila clanga c 
 

3 i 
 

G B A C B 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002062&siteType=BirdsDirective
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14.  A404 Aquila heliaca p 
 

1 p 
 

G B B C B 

15.  A404 Aquila heliaca c 
 

5 i 
 

G B A C A 

16.  A089 
Aquila 

pomarina 
r 6 6 p 

 
G C A C A 

17.  A089 
Aquila 

pomarina 
c 

 
7839 i 

 
G A A C A 

18.  A028 Ardea cinerea c 
 

59 i 
 

G C B C C 

19.  A029 Ardea purpurea c 
   

P DD C B C C 

20.  A215 Bubo bubo p 6 6 p 
 

G C A C A 

21.  A133 
Burhinus 

oedicnemus 
c 

 
1 i 

 
G C B B C 

22.  A087 Buteo buteo p 19 32 p 
 

G C A C C 

23.  A087 Buteo buteo c 
 

1505 i 
 

G B A C C 

24.  A403 Buteo rufinus p 10 10 p 
 

G C A C A 

25.  A403 Buteo rufinus c 
 

24 i 
 

G B A C A 

26.  A224 
Caprimulgus 

europaeus 
c 

   
C DD C A C A 

27.  A224 
Caprimulgus 

europaeus 
r 100 300 p 

 
G C A C A 

28.  A031 Ciconia ciconia c 
 

9165 i 
 

G B A C B 

29.  A031 Ciconia ciconia r 29 29 p 
 

G C A C B 

30.  A030 Ciconia nigra r 6 6 p 
 

G C A C B 

31.  A030 Ciconia nigra c 
 

116 i 
 

G C A C B 

32.  A080 
Circaetus 
gallicus 

r 5 8 p 
 

G C A C C 

33.  A080 
Circaetus 
gallicus 

c 
 

21 i 
 

G C A C C 

34.  A081 
Circus 

aeruginosus 
c 

 
312 i 

 
G B A C A 

35.  A082 Circus cyaneus c 
 

62 i 
 

G B A C A 

36.  A083 
Circus 

macrourus 
c 

 
12 i 

 
G B A C A 

37.  A084 Circus pygargus c 
 

71 i 
 

G B A C A 

38.  A084 Circus pygargus r 
 

2 p 
 

G C A C C 

39.  A231 
Coracias 
garrulus 

c 
   

P DD B A C A 

40.  A231 
Coracias 
garrulus 

r 10 20 p 
 

G B A C A 

41.  A122 Crex crex c 
   

P DD C B C C 

42.  A122 Crex crex r 15 15 p 
 

G C A C B 
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43.  A238 
Dendrocopos 

medius 
p 100 220 p 

 
G C A C B 

44.  A429 
Dendrocopos 

syriacus 
p 140 285 p 

 
G C A C A 

45.  A236 
Dryocopus 

martius 
p 20 40 p 

 
G C B C C 

46.  A027 Egretta alba c 
 

7 i 
 

G C B C B 

47.  A379 
Emberiza 
hortulana 

r 1690 1690 p 
 

G B A C A 

48.  A379 
Emberiza 
hortulana 

c 
   

P DD B A C A 

49.  A511 Falco cherrug c 1 2 i 
 

G B B B B 

50.  A511 Falco cherrug r 1 1 p 
 

G A B B A 

51.  A098 
Falco 

columbarius 
c 

 
3 i 

 
G B A C A 

52.  A103 
Falco 

peregrinus 
c 

 
3 i 

 
G B A C A 

53.  A099 Falco subbuteo r 6 6 p 
 

G B A C C 

54.  A099 Falco subbuteo c 
 

35 i 
 

G B A C C 

55.  A096 
Falco 

tinnunculus 
c 

 
39 i 

 
G B A C B 

56.  A096 
Falco 

tinnunculus 
p 16 32 p 

 
G C A C C 

57.  A097 
Falco 

vespertinus 
c 

 
175 i 

 
G B A C A 

58.  A442 
Ficedula 

semitorquata 
r 15 40 p 

 
G C A C C 

59.  A442 
Ficedula 

semitorquata 
c 

   
P DD C A C C 

60.  A123 
Gallinula 
chloropus 

p 19 19 p 
 

G C A B C 

61.  A123 
Gallinula 
chloropus 

c 
   

P DD C A B C 

62.  A092 
Hieraaetus 
pennatus 

c 
 

36 i 
 

G B A C B 

63.  A092 
Hieraaetus 
pennatus 

r 3 3 p 
 

G B A C B 

64.  A022 
Ixobrychus 

minutus 
c 

   
P DD C B C C 

65.  A022 
Ixobrychus 

minutus 
r 2 9 p 

 
G C B C C 

66.  A338 Lanius collurio c 
   

P DD C A C B 

67.  A338 Lanius collurio r 2450 2450 p 
 

G C A C B 

68.  A339 Lanius minor c 
   

P DD B A C A 

69.  A339 Lanius minor r 100 201 p 
 

G B A C A 
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70.  A246 Lullula arborea p 500 960 p 
 

G C A C B 

71.  A242 
Melanocorypha 

calandra 
c 

 
39 i 

 
G C B C B 

72.  A230 Merops apiaster c 
 

7252 i 
 

G C A C A 

73.  A230 Merops apiaster r 700 700 p 
 

G C A C A 

74.  A073 Milvus migrans c 
 

40 i 
 

G B A C A 

75.  A073 Milvus migrans r 3 3 p 
 

G B A C A 

76.  A074 Milvus milvus c 
 

1 i 
 

G C B C B 

77.  A077 
Neophron 

percnopterus 
c 

 
1 i 

 
G B A C A 

78.  A094 
Pandion 
haliaetus 

c 
 

6 i 
 

G B A C B 

79.  A020 
Pelecanus 

crispus 
c 

 
318 i 

 
G C B C C 

80.  A019 
Pelecanus 

onocrotalus 
c 

 
90 i 

 
G B A C A 

81.  A072 Pernis apivorus c 
 

1604 i 
 

G B A C B 

82.  A072 Pernis apivorus r 4 15 p 
 

G C A C B 

83.  A017 
Phalacrocorax 

carbo 
c 

 
8 i 

 
G C B C B 

84.  A234 Picus canus p 20 30 p 
 

G C A C B 

85.  A034 
Platalea 

leucorodia 
c 

 
1 i 

 
G C A C B 

86.  A008 
Podiceps 
nigricollis 

r 1 1 p 
 

G C B C C 

87.  A008 
Podiceps 
nigricollis 

c 
   

P DD C B C C 

88.  A118 
Rallus 

aquaticus 
c 

   
P DD C B C C 

89.  A118 
Rallus 

aquaticus 
p 5 5 p 

 
G C B C C 

90.  A307 Sylvia nisoria c 
   

P DD C B C A 

91.  A307 Sylvia nisoria r 10 25 p 
 

G C B C A 

92.  A004 
Tachybaptus 

ruficollis 
r 1 5 p 

 
G C B C C 

93.  A397 
Tadorna 

ferruginea 
r 13 13 p 

 
G B A C A 

94.  A397 
Tadorna 

ferruginea 
c 

   
P DD B A C A 

95.  A166 Tringa glareola c 
 

2 i 
 

G C B C B 

96.  A165 
Tringa 

ochropus 
c 

 
3 i 

 
G C B C B 
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97.  A142 
Vanellus 
vanellus 

c 
 

5 i 
 

G C B B C 

98.  A142 
Vanellus 
vanellus 

r 1 7 p 
 

G C B C C 

 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в  Приложение I  на 
Директива 2009/147/ЕО:  

Tachybaptus ruficollis Малък гмурец  
Podiceps nigricollis Черногуш гмурец  
Accipiter gentilis Голям ястреб  
Accipiter nisus Малък ястреб 

Buteo buteo Обикновен мишелов 

Falco tinnunculus Черношипа ветрушка 

Falco subbuteo Орко 

Rallus aquaticus Воден дърдавец 

Gallinula chlropus Зеленоножка 

Vanellus vanellus Обикновена калугерица  
Actitis hypoleucos Късокрил кюкавец  
Merops apiaster Обикновен пчелояд 

 

Базирайки се на възприетите от Съвета на Европа схващания за местообитанията в 
Палеарктика (Devilliers, Devilliers-Terschuren, 1996), адаптирани към условията на България, 
авторите на справочника “Орнитологично важни места в България и Натура 2000” 

(Костадинова & Граматиков 2007), дават по-пълна формулировка на термина местообитание: 
“триизмерна част от пространството, обхващаща поне една гранична зона между въздуха, 
водата и земята, която включва както неживата среда, така и обитаващите я съобщества от 
растения и животни, отличава се с определена хомогенност, характерен облик и относително 
еднообразни условия на цялата си повърхност, като може да бъде изградена от по-ниски по 
ранг съставни единици или самата тя да бъде част от по-големи такива”. В случая, обхватът 
на понятието е определен от гледна точка на екологичните изисквания на птиците. Същите 
автори правят и разграничаване между понятията “местообитание” (habitat) и “място” (site). 

“Място” е конкретната триизмерна част от пространството, в което обитава дадената 

птица. Освен относително ясни граници, мястото обикновено има свое име (например: блато 
“Пода” при Бургас, гората “Батова”, река Марица, “Раяновци”и т.н.). 

“Местообитание” е сборно понятие, включващо всички еднообразни места на дадена 

територия. Ако се използват същите примери, местообитанията на птиците, съгласно 

класификацията им в България, ще бъдат съответно “блата”, “гори”, “течащи води”, “стоящи 
пресни води” и т.н. В този смисъл, териториите, които ще бъдат засегнати от ОУП, могат да 
бъдат разделени условно на следните местообитания на птици: 

- местообитание на птици “изсъхнали ливади, степи” (Drygrassland, Steppes) по 

класификацията на Директива 2009/147/ЕО. Същото съответства на “степни и сухолюбиви 
тревни съобщества по варовити терени” (Steppes and Dry Calcareous Grasslands) – по 
класификацията на местообитанията на птиците в България (Костадинова & Граматиков 
2007); 

- местообитание на птици “влажни ливади, мезофилни ливади” (Humid grassland, 

Mesophile grassland) по класификацията на Директива 2009/147/ЕО или “мезофилни тревни 
съобщества” (Mesophylle Grasslands) – по класификацията на местообитанията на птиците в 
България(Костадинова & Граматиков 2007); 
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- местообитание на птици „широколистни листопадни гори” (Broad-leaved deciduous 

woodland) – по класификацията на Директива 2009/147/ЕО. Същото съответства на 
“широколистни листопадни гори” (Temperate Broad-Leaved Deciduous Forests) - по 
класификацията на местообитанията на птиците в България (Костадинова & Граматиков 
2007); 

- местообитание на птици „други земи /вкл. градове, села, пътища, сметища, мини, 
индустриални обекти/” (Other land /including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, 

Industrial sites/) – по класификацията на Директива 2009/147/ЕО. Същото съответства на 
„градове, села и индустриални зони” (Towns, Villages, Industrial Zones) - по класификацията 
на местообитанията на птиците в България (Костадинова & Граматиков 2007).
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Съгласно новите предвижанията на ОУП в границите на защитена зона BG0002062„Лудогорие“, попадат следните устройствени зони и 
територии: 
 

Таблица 5.21 Бъдещо планиране и попадащи в границите на Защитена зона “Лудогорие”, BG0002062 по начин на трайно 
ползване 

№ Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП Ново предвиждане за устройствена зона/инфраструктура 

1. Драгомъж 24921.0.42 

190,11 

(от общо  
247,520) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп – 1076е – акация; 
Част 1076д – цер; 
Част 1076г – цер; 
Част 1077г – цер. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

2. Драгомъж 24921.0.44 

22,52 

(от общо  
903,425) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Част 1076г – цер; 
Част 1077г – цер. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

3. Драгомъж 24921.0.51 

334,32 

(от общо  
771,866) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп – 1076ж – цер, сребролиста липа, зимен и червен дъб, клен; 
1089в – цер, планински ясен; 

1076 – 3  -голина; 1089-4-голина; 1076-4-голина; 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

4. 
Голям 

Поровец 
15953.19.58 

56,94 

(от общо  
1954,126) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-част 1077д-цер, благун, клен, сребролистна липа; 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 
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5. 
Голям 

Поровец 
15953.24.5 

2,89 

(от общо  
235,212) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-Част 1078в- цер, благун, сребролистна липа 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

6. Исперих 32874.0.73 

98,91 

(от общо  
1939,286) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп-част 1086а-акация; 
Част 1086б-цер, благун, сребролиста липа, полски ясен. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

7. Драгомъж 24921.6.12 

0,250 

(от общо 
247,520) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна собственост 

Съществуваща нива 

8. Драгомъж 24921.6.24 

81,67 

(от общо 
903,425) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

9. Драгомъж 24921.8.42 

0.230 

(от общо 
771,866) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

10. Драгомъж 24921.8.43 

1,200 

(от общо 
21,803) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

11. Драгомъж 24921.8.44 

1,88 

(от общо  
108,021) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

12. Драгомъж 24921.8.45 

2,56 

(от общо 
5,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

13. Драгомъж 24921.8.46 

0,470 

(от общо 
5,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

14. Драгомъж 24921.8.47 

2,78 

(от общо 
5,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 
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Съществуваща нива 

15. Драгомъж 24921.8.48 5,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

16. Драгомъж 24921.8.49 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

17. Драгомъж 24921.8.50 3,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

18. Драгомъж 24921.8.51 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

19. Драгомъж 24921.8.52 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

20. Драгомъж 24921.8.53 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

21. Драгомъж 24921.8.54 3,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

22. Драгомъж 24921.8.55 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

23. Драгомъж 24921.8.56 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

24. Драгомъж 24921.8.57 5,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 
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25. Драгомъж 24921.2.1 

1,73 

(от общо 
9,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Гори 

Частна 

Собственост 

Гп-част 1047ф-цер и клен; 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

26. Драгомъж 24921.2.17 

0,780 

(от общо 
8,502) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Гори 

Частна 

Собственост 

Гп-1047ф-цер и клен. 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

27. Драгомъж 24921.2.73 

1,19 

(от общо 
20,204) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Гори 

Частна 

Собственост 

Гп-част 1047ф-цер и клен; 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

28. Драгомъж 24921.2.75 

0,240 

(от общо 
4,802) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Гори 

Частни обществени организации 

Гп-част 1047ф-цер и клен; 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

29. Драгомъж 24921.20.1 256,620 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Гори и храсти 
в земеделска 

земя 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Гп-1047ю-акация; 1047-х – цер и клен; 1047р-акация; 1047с-

червен дъб и сребролистна липа; 1047п-келяв габър; 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

30. Драгомъж 24921.20.4 42,008 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частни обществени организации 

Гп-1047ш-акация; 
1047ч-цер и клен. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

31. Драгомъж 24921.20.5 25,102 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частни религиозни    организации 

Гп-1047щ-акация; 
1047ц-цер и клен. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

32. Драгомъж 24921.20.6 2,399 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Лозе 

Гори 

Частна 

Собственост 

Акация  
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33. Драгомъж 24921.21.1 67,595 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Акация 

34. Драгомъж 24921.21.2 2,434 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Акация 

35. Драгомъж 24921.21.3 6,714 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Гори и храсти 
в земеделска 

земя 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Акация 

36. Драгомъж 24921.22.9 30,895 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Акация 

37. Драгомъж 24921.22.10 3,247 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Гори и храсти 
в земеделска 

земя 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Акация 

38. Драгомъж 24921.22.11 6,041 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Акация 

39. 
Голям 

Поровец 
15953.19.58 

56,94 

(от общо  
1954,126) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-част 1077д-цер, благун, клен, сребролистна липа; 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

40. 
Голям 

Поровец 
15953.24.5 

2,89 

(от общо  
235,212) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 

гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-Част 1078в- цер, благун, сребролистна липа 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

41. Исперих 32874.0.73 

98,91 

(от общо  
1939,286) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп-част 1086а-акация; 
Част 1086б-цер, благун, сребролиста липа, полски ясен. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

42. 
Голям 

Поровец 
15953.48.5 20,844 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Община Исперих 

Акация, черен бор, цер, келяв габър 
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43. 
Малък 

Поровец 
46913.24.20 

13,7 

(от общо  
15,489) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 

територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Гп-1075б-акация 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

44. 
Малък 

Поровец 
46913.25.16 3,751 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

45. 
Малък 

Поровец 
46913.25.17 3,751 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

46. 
Малък 

Поровец 
46913.25.18 7,501 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

47. 
Малък 

Поровец 
46913.25.19 7,501 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

48. 
Малък 

Поровец 
46913.25.20 7,501 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

49. 
Малък 

Поровец 
46913.25.21 2,000 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

50. 
Малък 

Поровец 
46913.25.22 2,000 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

51. 
Малък 

Поровец 
46913.25.23 2,000 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

52. 
Малък 

Поровец 
46913.25.24 2,000 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 

53. 
Малък 

Поровец 
46913.25.25 2,001 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Акация 
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54. 
Малък 

Поровец 
46913.71.22 15,643 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Общинска собственост 

Гп-1052у-цер, сребролистна липа, акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

55. 
Малък 

Поровец 
46913.73.17 9,002 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

Гори 

Частна собственост 

Гп- част 1053ж- акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

56. 
Малък 

Поровец 
46913.73.18 8,390 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

Горис 

Частна собственост 

Гори 

Частна собственост 

Гп- част 1053ж- акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

57. 
Малък 

Поровец 
46913.86.1 3,318 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Овощна градина 

Гори 

Общинска собственост 

Топола И-214 

58. 
Малък 

Поровец 
46913.86.2 3,001 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Овощна градина 

Гори 

Частна собственост 

Гп- част 1074о-  Топола И-214; 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

59. 
Малък 

Поровец 
46913.86.3 

3,220 

(от общо 
4,995) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Овощна градина 

Гори 

Частна собственост 

Гп- част 1074о-  Топола И-214; 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

60. 
Малък 

Поровец 
46913.86.5 13,781 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Овощна градина 

Гори 

Частна на Обществени организации 

Гп-1074п-цер; 
1074п1-черница; 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

61. 
Малък 

Поровец 
46913.86.6 6,785 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Овощна 
градина 

Гори 

Община Исперих 

Гп – 1074г – черен бор, цер, габър 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

62. 
Малък 

Поровец 
46913.86.8 17,866 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Община Исперих 

Гп – 1074р – цер, круша и махалебка 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 
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63. 
Малък 

Поровец 
46913.86.18 5,174 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Нива 

Гори 

МЗХГ 

Гп-1074-10 – дивечова нива – 5 дка; 1074а1-акация и 
гледичния – 0,175 дка. 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

64. 
Малък 

Поровец 
46913.89.7 43,106 

Поземлен 
имот 

Земеделска 

територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Община Исперих 

Акация на терен 

65. 
Малък 

Поровец 
46913.103.29 23,386 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Община Исперих 

Акация 

66. 
Малък 

Поровец 
46913.108.5 

2,200 

(от общо 
5,001) 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

Гори 

Частна 

Обществени организации 

Гп-1074-у-акация 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

67. 
Малък 

Поровец 
46913.108.7 6,365 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Община Исперих 

Акация 

68. 
Малък 

Поровец 
46913.110.1 7,724 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

Гори 

Частна собственост 

Гп-част-1047н-акация. 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

69. 
Малък 

Поровец 
46913.110.2 4,647 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

Гори 

Частна собственост 

Гп-част-1047н-акация. 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

70. 
Малък 

Поровец 
46913.110.3 6,893 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

Гори 

Частна собственост 

Гп-част-1047н-акация. 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

71. 
Малък 

Поровец 
46913.110.6 

3,300 

(от общо 
4,351) 

 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Мочурище 

Гори 

Частна собственост 

Гп-част-1047н-акация. 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 
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72. 
Малък 

Поровец 
46913.110.7 

1,300 

(от общо 
4,351) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Мочурище 

Гори 

Частна собственост 

Гп-част-1047н-акация. 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

73. 
Малък 

Поровец 
46913.111.3 69,657 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Община Исперих 

Акация 

74. 
Малък 

Поровец 
46913.113.4 109,219 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Община Исперих 

Гп-1053д-акация; 
1053е-акация; 
1053и-акация. 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

75. 
Малък 

Поровец 
46913.7.99 

0,580 

(от общо 
2,561) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Гп-част 1074з-акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

76. 
Малък 

Поровец 
46913.7.102 3,416 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Гп-част 1074з-акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

77. 
Малък 

Поровец 
46913.7.104 2,995 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Гп-част 1074з-акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

78. 
Малък 

Поровец 
46913.7.110 

2,600 

(от общо 
3,179) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Гп-част 1074е-акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

79. 
Малък 

Поровец 
46913.7.124 0,632 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

Гори 

Частна собственост 

Гп-част 1074ж-акация; 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

80. 
Малък 

Поровец 
46913.7.128 

6,400 

(от общо 
11,683) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 

Общинска публична собственост 

Гп-част 1075а-цер и черен бор; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 
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81. 
Малък 

Поровец 
46913.7.493 2,519 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Гп-част 1074е-акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

82. 
Малък 

Поровец 
46913.7.900 

0,100 

(от общо 
0,489) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

Гори 

Стопанисвано от общината 

Гп-част 1074з-акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

83. 
Малък 

Поровец 
46913.7.996 2,527 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

Гори 

Частна собственост 

Гп-част 1074ж-акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

84. 
Малък 

Поровец 
46913.8.124 

3,000 

(от общо 
4,496) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

Гори 

Общинска частна собственост 

Гп-1074л-акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

85. 
Малък 

Поровец 
46913.8.125 1,794 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

Гори 

Частна собственост 

Гп-1074м-акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

86. 
Малък 

Поровец 
46913.10.1 5,001 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Гп – 1074с – акация 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

87. 
Малък 

Поровец 
46913.10.2 3,001 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Гп – 1074т – акация 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

88. 
Малък 

Поровец 
46913.10.4 13,838 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено 
трайно 

насаждение 

Гори 

Община Исперих 

Гп – 1074т – акация 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

89. 
Малък 

Поровец 
46913.10.5 2,900 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Гп – 1074н – акация 

ЛУП на ДГС „Сеслав 
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90. 
Малък 

Поровец 
46913.10.6 1,423 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Общинска Частна собственост 

Акация 

91. 
Малък 

Поровец 
46913.10.9 11,532 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставено трайно 
насаждение 

Гори 

Частна собственост 

Гп – 1074м – акация 

ЛУП на ДГС „Сеслав 

92. 
Малък 

Поровец 
46913.6.43 0,116 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

ДопСоп 

Стопанисвано от общината 

Убранизирана територия – отглеждат се зеленчуци в 
временни полиетиленови оранжерии до съществуващ 

стопански двор с рудерлана растителност 

93. 
Малък 

Поровец 
46913.6.54 0,385 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

ДопСоп 

Стопанисвано от общината 

Убранизирана територия – отглеждат се зеленчуци в 
временни полиетиленови оранжерии до съществуващ 

стопански двор с рудерлана растителност 

94. 
Малък 

Поровец 
46913.6.85 

8,78 

(от общо 
11,108) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

ДопСоп 

Стопанисвано от общината 

Убранизирана територия – отглеждат се зеленчуци в 
временни полиетиленови оранжерии до съществуващ 

стопански двор с рудерлана растителност 

95. 
Малък 

Поровец 
46913.6.83 

0,150 

(от общо 
0,206) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

ДопСоп 

Стопанисвано от общината 

Убранизирана територия – отглеждат се зеленчуци в 
временни полиетиленови оранжерии до съществуващ 

стопански двор с рудерлана растителност 

96. 
Малък 

Поровец 
46913.6.53 

0,02 

(от общо 
2,040) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

ДопСоп 

Частна собственост 

Убранизирана територия – отглеждат се зеленчуци в 
временни полиетиленови оранжерии до съществуващ 

стопански двор с рудерлана растителност 

97. 
Малък 

Поровец 
46913.4.929 11,373 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

Гробища 

Стопанисвано от общината 

Използва се като нива - люцерна 
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98. 
Малък 

Поровец 
46913.88.4 4,845 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Гробища 

Общинска публична собственост 

Съществуващо гробище 

99. 
Малък 

Поровец 
46913.5.1 

2,200 

(от общо 
110,936) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Соп 

Общинска публична собственост 

Съществуващ стопански двор с 4постройки 

100. 
Малък 

Поровец 
46913.5.12 6,496 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Соп 

Държавна частна собственост 

Съществуващ стопански двор с 4постройки 

101. 
Малък 

Поровец 
46913.5.370 0,324 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

Соп 

Частна собственост 

Съществуващ стопански двор с 4постройки 

102. 
Малък 

Поровец 
46913.5.371 0,550 

Поземлен 
имот 

Урбанизира
на 

територия 

За друг 
обществен 

обект, 
комплекс 

Соп 

Частна собственост 

Съществуващ стопански двор с 4постройки 

103. 
Малък 

Поровец 
46913.1.69 4,701 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ос 

Частна собственост 

Използва се като нива 

104. 
Малък 

Поровец 
46913.1.517 9,201 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ос 

Частна собственост 

Използва се като нива 

105. Райнино 61875.2.54 12,094 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
трайно 

насаждение 

Гори 

Община Исперих 

Гп- част 1035б-цер. 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

106. Райнино 61875.2.55 27,365 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
трайно 

насаждение 

Гори 

Община Исперих 

Гп-1035г-гледичия; 
Част 1035-2-голина; 

107. Райнино 61875.4.80 

14,95 

(от общо  
15,489) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп 

Община Исперих 

Територии заети от рудерална растителност и основи на стари 
овчарници (личат основите на сградите) и временно 

съхранение на торови маси в миналото – част от ТКЗС 
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108. Свещари 65650.2.72 

50,60 

(от общо 
65,027) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 
Община Исперих 

Гп-1042ц-цер; 
1042у-цер и габър; 1042х-акация; 1042ф-цер и черен бор. 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

109. Свещари 65650.36.45 84,550 
Поземлен 

имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
трайно 

насаждение 

Гори 
МЗХГ 

Гп-1017б-акация; 
Част 1017с-акация. 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

110. Свещари 65650.3.57 19,503 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Гори 
МЗХГ 

Гп-1037з-акация; 
Част 1037и-топола I-214 и нива. 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

111. Свещари 65650.3.58 11,683 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 
Община Исперих 

Акация 

112. Свещари 65650.20.76 63,274 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 
Община Исперих 

Гп-1036ш-акация; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

113. Свещари 65650.2.43 

4,79 

(от общо 
14,724) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Гори 
Частна собственост 

Гп-част 1042т-сребролистна липа и черен бор; 
Част 1042ц-цер и черен бор; 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

114. Свещари 65650.2.44 

0,680 

(от общо 
9,760) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Гори 
Частна собственост 

Гп-част 1042т-сребролистна липа и черен бор; 
Част 1042ц-цер и черен бор; 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 

115. Свещари 65650.7.49 

7,02 

(от общо 
54,745) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 
Община Исперих 

1042ю-цер; 
ЛУП на ДГС „Сеслав“ 
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116. Вазово 10015.100.104 

180,47 

(от общо 
245,164) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Гори 
Община Исперих 

Гп-1038ч-клен, габър, явор, полски бряст; 1038п-явор, черен 
бор; 1038о-цер и черен бор; 1038ш-цер и черен бор; 1037д-

топола I-214; 1038б1-клен, габър, явор; 1038в1- топола I-214; 

1038г1-планински ясен и черен бор; 1038д—клен, 
габър,полски бряст, цер; 1038л-цер, явор, сребролистна липа; 
1038к-цер и черен бор; 1038и-топола I-214; 1038з-цер, явор, 

полски бряст, габър, клен; 1038ж- топола I-214. 

ЛУП на ДГС „Сеслав“ 
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Съгласно данните за защитената зона % покритие на горския фонд в зоната е 47%, а 
дела на земеделските земи е 34%. 

  

Предвижданията на ОУП превръщат част от поземления фонд – пасища, мери, ниви, 
трайни насаждения в гори. Нореално на терен те вече са трансформирани територии в 
резултат на естествени сукцесионни процеси или проведени залесявания по програма Сапард 
или други, като болшинството са акацияеви гори или церови. Една част са вече лесоустроени 
и са част от държавния или общински ГФ, за което са приети и одобрени ГСП на ДГС 
„Сеслав“ в периода 2014-2023 г., одобрен с Решение № 16-ОС/2014 г. от Министъра на 
околната среда и водите и Решение № РУ-09-ОС/2014 г. на Директора на РИОСВ-Русе 
за ГСП на Община Исперих. В рамките на проведените процедури по ЗООС и ЗБР са 
анализирани и оценени видовете и степените въздействие, върху видовете обект на 
опазване в ЗЗ BG0002062 „Лудогорие“. Според заключенията и мотивите на издадените 
решения, не се очаква въздействие върху видовете предмет на опазване в ЗЗ BG0002062 
„Лудогорие“, като не са заложени и мерки за изпълнение в периода на действие на ГСП 
за същата. 

За тези, които все още не са лесоустроени, предстои да се определят стопанските 
им дейности в следващия ГСП, но в годините на действение на одобрения ОУП, същите 
ще запазят фактическия си статут на гори по смисъла на Закона за горите. 

Според експертната ни оценка, въздействие върху видовете птици, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0002062 „Лудогорие“ вероятно отрицателни въздействия могат да се 
очакват в УЗ и територии от ОУП, в които се планира реализация на строителство, 
което може да промени ландшафта и местата за гнездене, ловни територии и почивка 
на видове птици, безпокойство или загуба на индивиди/двойки. 

 
По експертна оценка, УЗ и територии от ОУП, в които се планира реализация на 

строителство са следните: 
 
Табл. 5.22 УЗ и територии, в които се планират строителни дейности или такива, 

които могат да засегнат потенциални местообитания на видове птици 
 

№ Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 
Ново предвиждане за 

устройствена 
зона/инфраструктура 

1. Драгомъж 24921.0.42 

190,11 

(от общо  
247,520) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп – 1076е – акация; 
Част 1076д – цер; 
Част 1076г – цер; 
Част 1077г – цер. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

2. Драгомъж 24921.0.44 

22,52 

(от общо  
903,425) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Част 1076г – цер; 
Част 1077г – цер. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

3. Драгомъж 24921.0.51 

334,32 

(от общо  
771,866) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп – 1076ж – цер, 
сребролиста липа, зимен и 

червен дъб, клен; 
1089в – цер, планински 

ясен; 
1076 – 3  -голина; 1089-4-

голина; 1076-4-голина; 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 
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4. 
Голям 

Поровец 
15953.19.58 

56,94 

(от общо  
1954,126) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-част 1077д-цер, благун, 

клен, сребролистна липа; 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

5. 
Голям 

Поровец 
15953.24.5 

2,89 

(от общо  
235,212) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-Част 1078в- цер, благун, 
сребролистна липа 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

6. Исперих 32874.0.73 

98,91 

(от общо  
1939,286) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп-част 1086а-акация; 
Част 1086б-цер, благун, 

сребролиста липа, полски 
ясен. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

7. Драгомъж 24921.6.12 

0,250 

(от общо 
247,520) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна собственост 

Съществуваща нива 

8. Драгомъж 24921.6.24 

81,67 

(от общо 
903,425) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

9. Драгомъж 24921.8.42 

0.230 

(от общо 
771,866) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

10. Драгомъж 24921.8.43 

1,200 

(от общо 
21,803) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна 
собственост 

Съществуваща нива 

11. Драгомъж 24921.8.44 

1,88 

(от общо  
108,021) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна 
собственост 

Съществуваща нива 

12. Драгомъж 24921.8.45 

2,56 

(от общо 
5,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

13. Драгомъж 24921.8.46 

0,470 

(от общо 
5,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

14. Драгомъж 24921.8.47 

2,78 

(от общо 
5,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

15. Драгомъж 24921.8.48 5,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна 
собственост 

Съществуваща нива 

16. Драгомъж 24921.8.49 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна 
собственост 

Съществуваща нива 

17. Драгомъж 24921.8.50 3,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна 
собственост 

Съществуваща нива 

18. Драгомъж 24921.8.51 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна 
собственост 

Съществуваща нива 

19. Драгомъж 24921.8.52 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

20. Драгомъж 24921.8.53 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна 
собственост 

Съществуваща нива 
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21. Драгомъж 24921.8.54 3,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна 
собственост 

Съществуваща нива 

22. Драгомъж 24921.8.55 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

23. Драгомъж 24921.8.56 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

24. Драгомъж 24921.8.57 5,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна 
собственост 

Съществуваща нива 

25. 
Малък 

Поровец 
46913.6.43 0,116 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

ДопСоп 

Стопанисвано от общината 

Убранизирана територия – 

отглеждат се зеленчуци в 
временни полиетиленови 

оранжерии до съществуващ 
стопански двор с рудерлана 

растителност 

26. 
Малък 

Поровец 
46913.6.54 0,385 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

ДопСоп 

Стопанисвано от общината 

Убранизирана територия – 

отглеждат се зеленчуци в 
временни полиетиленови 

оранжерии до съществуващ 
стопански двор с рудерлана 

растителност 

27. 
Малък 

Поровец 
46913.6.85 

8,78 

(от общо 
11,108) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

ДопСоп 

Стопанисвано от общината 

Убранизирана територия – 

отглеждат се зеленчуци в 
временни полиетиленови 

оранжерии до съществуващ 
стопански двор с рудерлана 

растителност 

28. 
Малък 

Поровец 
46913.6.83 

0,150 

(от общо 
0,206) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

ДопСоп 

Стопанисвано от общината 

Убранизирана територия – 

отглеждат се зеленчуци в 
временни полиетиленови 

оранжерии до съществуващ 
стопански двор с рудерлана 

растителност 

29. 
Малък 

Поровец 
46913.6.53 

0,02 

(от общо 
2,040) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

ДопСоп 

Частна собственост 

Убранизирана територия – 

отглеждат се зеленчуци в 
временни полиетиленови 

оранжерии до съществуващ 
стопански двор с рудерлана 

растителност 

30. 
Малък 

Поровец 
46913.4.929 11,373 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

Гробища 

Стопанисвано от общината 

Използва се като нива - 
люцерна 

31. 
Малък 

Поровец 
46913.88.4 4,845 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Гробища 

Общинска публична 
собственост 

Съществуващо гробище 

32. 
Малък 

Поровец 
46913.5.1 

2,200 

(от общо 
110,936) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Соп 

Общинска публична 
собственост 

Съществуващ стопански 
двор с 4постройки 

33. 
Малък 

Поровец 
46913.5.12 6,496 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

За стопански 
двор 

Соп 

Държавна частна 
собственост 

Съществуващ стопански 
двор с 4постройки 
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От тези територии, като тип пряко въздействие върху видовете птици предмет на 
опазване, принципно също може да бъдат изключени УЗ-Ткин, тъй като реално в нея 
не се предвижда строителство, но може да се изпълняват консервационни дейности или 
разкопки или социализация на обект 99 с режим А, които да причинят безпокойство 
или прогонване на екземпляри или двойки на видове птици. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 5.16 УЗ-Ткин в землището на с. Драгомъж, с. Голям Поровец и гр. Исперих 
 
Част от територията е от поземления фонд – използва се като ниви с  
В границите на УЗ-Ткин влизат както поземлен, така и горски фонд. ГФ е в 

размер на 705,69 дка, а поземления (обработваеми ниви) – 124,818 дка. 

34. 
Малък 

Поровец 
46913.5.370 0,324 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Изоставена 
орна земя 

Соп 

Частна собственост 

Съществуващ стопански 
двор с 4постройки 

35. 
Малък 

Поровец 
46913.5.371 0,550 

Поземлен 
имот 

Урбанизиран
а територия 

За друг 
обществен 

обект, 
комплекс 

Соп 

Частна собственост 

Съществуващ стопански 
двор с 4постройки 

36. 
Малък 

Поровец 
46913.1.69 4,701 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ос 

Частна собственост 

Използва се като нива 

37. 
Малък 

Поровец 
46913.1.517 9,201 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ос 

Частна собственост 

Използва се като нива 

38. Райнино 61875.4.80 

14,95 

(от общо  
15,489) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп 

Община Исперих 

Територии заети от 
рудерална растителност и 

основи на стари овчарници 
(личат основите на 

сградите) и временно 
съхранение на торови маси 
в миналото – част от ТКЗС 

 

Обща 
засегната 

площ  
894,829  
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ГФ представлява подходящо гнездово местообитание за някои видове хищни 
видове птици и кълвачеви и други, а поземления фонд е подходящо трофично 
местообитание за хищните видове и други. 

 
Териториите от ОУП предвидени за ДопСоп и Соп в землището на с. Малък 

Поровец са вече урбанизирани и те практически не представляват подходящо гнездово 
или трофично местообитание за видовете предмет на опазване в ЗЗ BG0002062 
„Лудогорие“. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5.17 УЗ-ДопСоп в землището на с. Малък Поровец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 5.18 УЗ-Соп в землището на с. Малък Поровец 
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Териториите определени за УЗ-Ос в землището на с. Малък Поровец, 

представляват ниви, които се използват за засяване със сезонни зърнени култури, като 
същите могат да се използват като трофични местообитания от видовете обект на 
опазване в защитената зона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5.19 УЗ-Ос в землището на с. Малък Поровец 
 
Територията предвидена за УЗ-Пп – имот 61875.4.80 с част 14,95 дка (от общо  

15,489) и НТП-пасище в землището на с. Райнино, представлява площ заета от 
рудерална растителност и основи на стари овчарници (личат основите на сградите) и 
временно съхранение на торови маси в миналото – част от ТКЗС. Площта на този имот 
може да се използва като трофично местообитание от видовете предмет на опазване в 
защитената зона. 
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Фиг. 5.20 УЗ-Пп в имот 61875.4.80 в землището на с. Райнино 
 
Общата засегната площ в резултат на предвижданията на ОУП Исперих и УЗ и 

територии, възлиза на 894,829 дка или 0,09%. 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 
ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

 

От така събраните данни от терен, посочени в табл. 5.22 ясно се отдеферинцират териториите, които са потенциални 
гнездови и трофични местообитания на видовете птици предмет на опазване в защитената зона, а те са: 

Табл. 5.23 Потенциални гнездови и трофични местообитания на Птици, включени в Прилоложение I на Директива 
2009/147/ЕИО (Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие) попадащи в УЗ, съгласно ОУП Исперих 

 

№ Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 
Ново предвиждане за устройствена 

зона/инфраструктура 
Потенциални гнездови местообитания Потенциални трофични местообитания 

1. Драгомъж 24921.0.42 

190,11 

(от общо  
247,520) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп – 1076е – акация – 163 дка 
издънкова млада акация; 

Част 1076д – цер; 
Част 1076г – цер; 
Част 1077г – цер. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

 Сив кълвач (Picus canus) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

2. Драгомъж 24921.0.44 

22,52 

(от общо  
903,425) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Част 1076г – цер; 
Част 1077г – цер. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

 Сив кълвач (Picus canus) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

 

 

3. Драгомъж 24921.0.51 

334,32 

(от общо  
771,866) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп – 1076ж – цер, сребролиста липа, 
зимен и червен дъб, клен – младо 

насаждение; 

1089в – цер, планински ясен – младо 
насаждение; 

1076 – 3  -голина; 1089-4-голина; 
1076-4-голина; 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

 Сив кълвач (Picus canus) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

4. 
Голям 

Поровец 
15953.19.58 

56,94 

(от общо  
1954,126) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-част 1077д-цер, благун, клен, 
сребролистна липа; 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Сив кълвач (Picus canus) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 

syriacus) 

Сив кълвач (Picus canus) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 
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5. 
Голям 

Поровец 
15953.24.5 

2,89 

(от общо  
235,212) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-Част 1078в- цер, благун, 
сребролистна липа 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Сив кълвач (Picus canus) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 

syriacus) 

Сив кълвач (Picus canus) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

 

6. Исперих 32874.0.73 

98,91 

(от общо  
1939,286) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп-част 1086а-акация; 
Част 1086б-цер, благун, сребролиста 

липа, полски ясен. 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

 Сив кълвач (Picus canus) 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

 

7. Драгомъж 24921.6.12 

0,250 

(от общо 
247,520) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

8. Драгомъж 24921.6.24 

81,67 

(от общо 
903,425) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

9. Драгомъж 24921.8.42 

0.230 

(от общо 
771,866) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

10. Драгомъж 24921.8.43 

1,200 

(от общо 
21,803) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 
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Горска чучулига (Lullula arborea) 

11. Драгомъж 24921.8.44 

1,88 

(от общо  
108,021) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

12. Драгомъж 24921.8.45 

2,56 

(от общо 
5,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

13. Драгомъж 24921.8.46 

0,470 

(от общо 
5,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

14. Драгомъж 24921.8.47 

2,78 

(от общо 
5,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

15. Драгомъж 24921.8.48 5,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

16. Драгомъж 24921.8.49 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 
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Горска чучулига (Lullula arborea) 

17. Драгомъж 24921.8.50 3,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

18. Драгомъж 24921.8.51 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

19. Драгомъж 24921.8.52 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

20. Драгомъж 24921.8.53 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

21. Драгомъж 24921.8.54 3,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

22. Драгомъж 24921.8.55 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 
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Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

23. Драгомъж 24921.8.56 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

24. Драгомъж 24921.8.57 5,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

25. 
Малък 

Поровец 
46913.4.929 11,373 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид нива 

Гробища 

Стопанисвано от общината 

Използва се като нива - люцерна 

 Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

Полска бъбрица (Anthus campestris) 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

26. 
Малък 

Поровец 
46913.88.4 4,845 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Гробища 

Общинска публична собственост 

Съществуващо гробище 

 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana). 

27. 
Малък 

Поровец 
46913.1.69 4,701 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ос 

Частна собственост 

Използва се като нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

28. 
Малък 

Поровец 
46913.1.517 9,201 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ос 

Частна собственост 

Използва се като нива 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 

Горска чучулига (Lullula arborea) 

29. Райнино 61875.4.80 

14,95 

(от общо  
15,489) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп 

Община Исперих 

Територии заети от рудерална 
растителност и основи на стари 
овчарници (личат основите на 

 Осояд (Pernis apivorus) 

Черна каня (Milvus migrans) 

Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Малък орел (Hieraaetuspennatus) 
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От представената таблица 5.23 ясно личи тенденциите по експертна оценка, преобладават площите, в които могат да 
бъдат засегнати предимно трофични местообитания на типични горски видове в Ткин. В УЗ-Ткин се засягат освен трофични и 
гнездови местообитания, но предвид режим А, който се въведжа в тази територия, не се очаква пряко въздействие, дори 
определените ограничения за строителство и ненарушване на почвения слой на определена дълбочина е допълнителна защита 
на териториите. 

От тези територии, като тип пряко въздействие върху видовете птици предмет на опазване, принципно също може да 
бъдат изключени УЗ-Ткин, тъй като реално в нея не се предвижда строителство, но може да се изпълняват консервационни 
дейности или разкопки или социализация на обект 99 с режим А, които да причинят безпокойство или прогонване на 
екземпляри или двойки на видове птици. 

Преки въздействия върху трофични местообитания на видовете птици посочени в табл. 5.23 могат да се очакват в УЗ-Пп – 
с. Райнино, Ос - с. Малък Поровец и гробище – имот 46913.88.4 с площ 4,845 дка в землището на с. Малък Поровец. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сградите) и временно съхранение на 
торови маси в миналото – част от 

ТКЗС 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

Бухал (Bubo bubo) 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

Синявица (Coracias garrulus) 

 

Обща 
засегната 

площ  
875,808  
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В резултат на предвижданията на ОУП се очакват преки и косвени въздействия 
върху трофичните местообитания на следните видове: 

1. УЗ-гробища в землището на с. Малък Поровец: 
- имот 46913.4.929 – 11,373 дка - Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Горска чучулига 

(Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio); 
- имот 46913.88.4 - 4,845 дка - Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 
2. УЗ-Ос – имоти 46913.1.69 и 46913.1.517 с обща площ от 13,902 дка в землището 

на с. Малък Поровец и УЗ-Пп - 61875.4.80 с площ от 14,95 дка в землището на с. 
Райнино - Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Орел змияр (Circaetus 

gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Бухал (Bubo bubo), Червеногърба сврачка (Lanius 

collurio), Синявица (Coracias garrulus). 

Общата засегната площ на потенциални трофични местообитания е в размер на 45,07 
дка, което сравнено с общото покритие на земеделските земи – 34% или 310 722,817 дка е 
около 0,01% от възможните трофични местообитания на видовете птици от земделския фонд 
в рамките на зоната. 

Околните терени в близост до предвижданията предоставят добри условия за трофични 
местообитания и загубата на устройваните терени, няма да се отрази значително, което няма 
да доведе до намаляване на гнездящи двойки, кумулативни въздействия и дори смъртност на 
индивиди. Възможно е единствено безпокойство по време на строителството. 

Стойността е пренебрежимо малка, поради което считаме, че въздействието е 
незначително. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 
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Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в  Приложение I  на Директива 2009/147/ЕО 
 
Табл. 5.24 Потенциални гнездови и трофични местообитания на Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са 

включени в  Приложение I  на Директива 2009/147/ЕО попадащи в УЗ, съгласно ОУП Исперих 

№ Землище № на имот 
Площ 

дка 
Вид на 
имота 

Вид 
територия 

НТП 
Ново предвиждане за устройствена 

зона/инфраструктура 
Потенциални гнездови местообитания Потенциални трофични местообитания 

1. Драгомъж 24921.0.42 

190,11 

(от общо  
247,520) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп – 1076е – акация – 163 дка 
издънкова млада акация; 

Част 1076д – цер; 
Част 1076г – цер; 
Част 1077г – цер. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

2. Драгомъж 24921.0.44 

22,52 

(от общо  
903,425) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Част 1076г – цер; 
Част 1077г – цер. 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

 

3. Драгомъж 24921.0.51 

334,32 

(от общо  
771,866) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Друг вид 
дървопроизвод

ителна гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп – 1076ж – цер, сребролиста липа, 
зимен и червен дъб, клен – младо 

насаждение; 

1089в – цер, планински ясен – младо 
насаждение; 

1076 – 3  -голина; 1089-4-голина; 
1076-4-голина; 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

4. 
Голям 

Поровец 
15953.19.58 

56,94 

(от общо  
1954,126) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-част 1077д-цер, благун, клен, 
сребролистна липа; 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo)  

Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

5. 
Голям 

Поровец 
15953.24.5 

2,89 

(от общо  
235,212) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

Община Исперих 

Гп-Част 1078в- цер, благун, 
сребролистна липа 

ЛУП ДГС „Сеслав“ 

Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo)  

Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

6. Исперих 32874.0.73 

98,91 

(от общо  
1939,286) 

Поземлен 
имот 

Горска 
територия 

Широколистна 
гора 

Ткин 

МЗХГ 

Гп-част 1086а-акация; 
Част 1086б-цер, благун, сребролиста 

липа, полски ясен. 
ЛУП ДГС „Сеслав“ 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 
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7. Драгомъж 24921.6.12 

0,250 

(от общо 
247,520) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

8. Драгомъж 24921.6.24 

81,67 

(от общо 
903,425) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

9. Драгомъж 24921.8.42 

0.230 

(от общо 
771,866) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

10. Драгомъж 24921.8.43 

1,200 

(от общо 
21,803) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

11. Драгомъж 24921.8.44 

1,88 

(от общо  
108,021) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

12. Драгомъж 24921.8.45 

2,56 

(от общо 
5,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

13. Драгомъж 24921.8.46 

0,470 

(от общо 
5,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

14. Драгомъж 24921.8.47 

2,78 

(от общо 
5,001) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

15. Драгомъж 24921.8.48 5,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

16. Драгомъж 24921.8.49 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

17. Драгомъж 24921.8.50 3,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 
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Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

18. Драгомъж 24921.8.51 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

19. Драгомъж 24921.8.52 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

20. Драгомъж 24921.8.53 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

21. Драгомъж 24921.8.54 3,000 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

22. Драгомъж 24921.8.55 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

23. Драгомъж 24921.8.56 3,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Частна 

Собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

24. Драгомъж 24921.8.57 5,001 
Поземлен 

имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ткин 

Държавна частна собственост 

Съществуваща нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

25. 
Малък 

Поровец 
46913.4.929 11,373 

Поземлен 
имот 

Земеделска 

територия 
Друг вид нива 

Гробища 

Стопанисвано от общината 

Използва се като нива - люцерна 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

26. 
Малък 

Поровец 
46913.88.4 4,845 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Друг вид 
земеделска 

земя 

Гробища 

Общинска публична собственост 

Съществуващо гробище 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

27. 
Малък 

Поровец 
46913.1.69 4,701 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ос 

Частна собственост 

Използва се като нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

28. 
Малък 

Поровец 
46913.1.517 9,201 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Нива 

Ос 

Частна собственост 

Използва се като нива 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 
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От представената таблица 5.24 ясно личи тенденциите по експертна оценка, преобладават площите, в които могат да бъдат 
засегнати предимно трофични местообитания на типични горски видове в Ткин. В УЗ-Ткин се засягат освен трофични и 
гнездови местообитания, но предвид режим А, който се въведжа в тази територия, не се очаква пряко въздействие, дори 
определените ограничения за строителство и ненарушване на почвения слой на определена дълбочина е допълнителна защита 
на териториите. 

От тези територии, като тип пряко въздействие върху видовете птици предмет на опазване, принципно също може да бъдат 
изключени УЗ-Ткин, тъй като реално в нея не се предвижда строителство, но може да се изпълняват консервационни дейности 
или разкопки или социализация на обект 99 с режим А, които да причинят безпокойство или прогонване на екземпляри или 
двойки на видове птици. 

Преки въздействия върху трофични местообитания на видовете птици посочени в табл. 5.24 могат да се очакват в УЗ-Пп – 
с. Райнино, Ос - с. Малък Поровец и гробище – имот 46913.88.4 с площ 4,845 дка в землището на с. Малък Поровец. 

В резултат на предвижданията на ОУП се очакват преки и косвени въздействия върху трофичните местообитания на 
следните видове: 

1. УЗ-гробища в землището на с. Малък Поровец: 
- имот 46913.4.929 – 11,373 дка - Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo 

buteo), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus); 
- имот 46913.88.4 - 4,845 дка - Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus); 
2. УЗ-Ос – имоти 46913.1.69 и 46913.1.517 с обща площ от 13,902 дка в землището на с. Малък Поровец и УЗ-Пп - 61875.4.80 с 

площ от 14,95 дка в землището на с. Райнино - Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов 
(Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Сокол-Орко (Falco subbuteo). 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

29. Райнино 61875.4.80 

14,95 

(от общо  
15,489) 

Поземлен 
имот 

Земеделска 
територия 

Пасище 

Пп 

Община Исперих 

Територии заети от рудерална 
растителност и основи на стари 
овчарници (личат основите на 

сградите) и временно съхранение на 
торови маси в миналото – част от 

ТКЗС 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Сокол-Орко (Falco Subbuteo) 

 

Обща 
засегната 

площ  
875,808  
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Общата засегната площ на потенциални трофични местообитания е в размер на 45,07 
дка, което сравнено с общото покритие на земеделските земи – 34% или 310 722,817 дка е 
около 0,01% от възможните трофични местообитания на видовете птици от земделския фонд 
в рамките на зоната. 

Околните терени в близост до предвижданията предоставят добри условия за трофични 
местообитания и загубата на устройваните терени, няма да се отрази значително, което няма 
да доведе до намаляване на гнездящи двойки, кумулативни въздействия и дори смъртност на 
индивиди. Възможно е единствено безпокойство по време на строителството. 

Стойността е пренебрежимо малка, поради което считаме, че въздействието е 
незначително. 

Оценка: Незначително въздействие (Степен 1) 
 
При теренните обходи през 2018 г. са установени следните видове птици предмет на 

опазване в зоната, включени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕО: 
 

1. Accipiter nisus 

Търси храна в изсъхналите ливади и устройва гнездата си по дървета. Вероятно в 
описания участък е налична една двойка. 

2. Buteo buteo 

Търси храна в изсъхналите ливади и устройва гнездата си по дървета. Вероятно в 
описания участък е налична една двойка. 

3. Ciconia ciconia 

Търси храна в изсъхналите ливади и около брега на река Царацар. Гнезди в с. 
Драгомъж. 

4. Coracias garrulous 

Установена да се храни в землището на с. Драгомъж, вероятно гнезди в близост. 
5. Dryocopus syriacus 

Установена да се храни в землището на с. Драгомъж, вероятно гнезди в близост. 
6. Falco subbuteo 

Наблюдаван 1 екземпляр, търси храна в района на с. Малък Поровец, вероятно гнезди в 
близост. 

7. Lanius collurio 

По целият участък са наблюдавани около 4 двойки около селата Малък Поровец, 
Драгомъж и Вазово, който гнездят по храсти. Използват района на търсене на храна. 

8. Merops apiaster 
Наблюдавани 16 екземпляра в района на с. Малък Поровец, но не е установена колония 

на вида в близост до пътя и в района. 
 Устройването  на  територията  няма  да  има  въздействие  върху описаните 

установени видове и техните местообитания. Единствено може да се окаже незначително 
безпокойство по време на строителните дейности в УЗ, заради присъствието на хората и 
техниката. 

 Направените констатации относно въздействието на предвидените УЗ, дават 
основание да се оцени въздействието със степен „1“. 

За останалите видове, тъй като не се засягат техни местообитания в резултат на 
предвижданията на ОУП оценката е „0“ – Без въздействие и се отнася за всички 
описани видове предмет на опазване в защитената зона включени в Приложение I на 
Директива 2009/147/ЕО и Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени 
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в  Приложение I  на Директива 2009/147/ЕО, тъй като няма нови предвиждания в рамките 
на ОУП, а отразяват съществуващи зони и процедирани ИП, ППП, по реда на ЗООС и ЗБР.  

5.3.2. б)описание и анализ на въздействието на плана върху целостта на 
защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели 
(загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на 
видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на 
изпълнението, така и при действието на ОУП: 

Основната част УЗ и територии отразяват съществуващи или такива, които засягат 
незначителни площи и то основно трофични местообитания, които изразено в % е 0,01% от 
общо всички възможни трофични местообитания в зоната. 

 

Предложените УЗ и територии, няма да промянт видовия състав или числеността на 
видовете предмет на опазване, както и да предизвикат вторични промени. 

 

Предвиденото строителство в УЗ и територии нямат да доведат до значително 
отрицателни въздействие върху местообитанията на видовете и техните находища, т.е. 
липсва влияние върху структурата, функциите, природозащитните цели, фрагментация, 
нарушаване на видовия състав, химически промени, хидроложки промени, геоложки 
промени. Едниствено незначително въздействие върху трофични местообитания на някои 
видове. 

 

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 
намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 
осъществяване на ОУП на Община Исперих върху защитените зони и определяне на 
степента на въздействие върху предмета на опазване на защитената зона в резултат на 
прилагането на предложените смекчаващи мерки. 

6.1. Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се превантивен 
контрол за всички защитени зони 

Мярка 6.1.1. Преди реализирането на всеки конкретен елемент на ОУП (за всяко 
отделно инвестиционно предложение), да се преминава процедура по реда на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР). 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. 

Мярка 6.1.2. При ландшафтното оформление на всички проектни устройствени зони, в 
границите на защитените зони и гранични на тях територии да не използват растителни 
видове, които могат да бъдат инвазивни по отношение на природните местообитания и 
видовете предмет на опазване, като тези включени в инвазивните чужди видове за Европа 
(Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe - DAISIE), ALARM и NOBANIS, във 
връзка с Глобална стратегия за опазване на растенията и Национална Стратегия за Опазване 
на Биологичното Разнообразие. Толериат се само местни естествени видове, характерни за 
околния ландшафт, без да се променя околния. 

Мярка 6.1.3. Да не се планира преминавене на строителна техника и устройване на 
временни строителни площадки и складове за материали в територии с установено наличие 
на природни местообитания, местообитания на видове и техни находища, места за почивка, 
нощувка и размножаване. 
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Мярка 6.1.4. Всички планирани строително-монтажни дейности в проектни 
устройствени зони и територии в границите на защитените зони и гранични на тях 
територии, да се извършват извън периода 15 март – 15 юли. 

 

6.3. защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ 
 
Мярка 6.3.1. Всички дейности свързани с управлението и поддържането на обект 

№99 - УЗ-Ткин в землището на с. Голям Поровец, с. Драгомъж и гр. Исперих в ГФ, да 
бъдат съгласувани в компетентните органи по реда на ЗООС, ЗБР и друго 
специализирано законодателство. 

Цел на мярката: Недопускане засягането на предмета и целите на ЗЗ BG0000168 

„Лудогорие“, тъй като срока на действие на ОУП е поне 20-25 г. е възможно да настъпят 
промени в местообитанията и видовете, така също и в законодателството.  

Мярка 6.3.2. При извършване на разкопки, консервационни и други дейности в обект 
№99 - УЗ-Ткин в землището на с. Голям Поровец, с. Драгомъж и гр. Исперих в ГФ, да се 
възложи на експерт биоразнообразие да направи оглед за наличето на стара и мъртва 
дървесина – паднала и стояща в право състояние, която да се пренесе в съседни подходящи 
местообитания за едри безгръбначни и техните ларви предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000168 „Лудогорие“ в съседни подходящи местообитания. 

Цел на мярката: Запазване на подходящи биотопи и екземпляри от видовете: Cerambix 

cerdo, Lucanus cervus, Morimus funereus. 

Мярка 6.3.3. При извършване на разкопки, консервационни и други дейности в обект 
№99 - УЗ-Ткин в землището на с. Голям Поровец, с. Драгомъж и гр. Исперих, да се възложи 
на експерт по прилепи да направи оглед за наличето на подходящи леговища за горски 
прилепи в ГФ, като при необходимост от отстраняване на дървета, при наличие на прилепи, 
същите да се изведат безопастно и в зависимост от състоянието им да бъдат върнати на 
свобода в съседни подходящи местообитания или изпратени за лечение в Спасителен 
Център.  

Цел на мярката: Запазване на подходящи биотопи и екземпляри от видовете: 
Barbastella barbastellus, Myotis bechsteinii и всички видове включени в Приложение 3  на ЗБР. 

6.4. защитена зона BG0002062 „Лудогорие“ 
Мярка 6.4.1. Дейностите по строителството в Уз и територии да се извършва извън 

размножителния период на видовете предмет на опазване в зоната. 

Цел на мярката: При различните видове началото и края на размножителния период 
настъпват при отностелно различни срокове. 

Мярка 6.4.2. По време на строителните дейности на отделните обекти в съответната 
устройствена територия или зона на ОУПО да не бъдат засягани пряко по какъвто и да било 
начин терените, оставащи извън определените им граници, като се съблюдава в тях да не 
навлиза безразборно и строителна техника. 

Цели на мярка: Предотвратяване на ненужни преки въздействия върху подходящи 
местообитания на целеви видове от фауната в и извън ЗЗ. 

С прилагането на посочените в т.6 смекчаващи мерки ще се гарантира опазването 
на специфичните екологични параметри в границите на разглежданите защитени зони 
- приоритетни природни местообитания, местообитания на целеви животински видове, 
както и на защитените територии попадащи в тях. При изпъление на предложените 
смекчаващи мерки ще се намали очакваното отрицателното въздействие върху 
защитените зони. В резултат на изпълнение на предложените мероприятия се счита, че 
реализацията на ОУП на община Угърчин ще бъде съвместима с предмета и целите на 
четирите защитени зони, и въздействието ще бъде сведено до незначително. 
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7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху 
защитените зони, включително нулева алтернатива. 

 

7.1 Алтернативи по териториалния обхват на ОУП. 
Алтернативи по териториалния обхват на ОУП не съществуват и не са разглеждани, 

единствената алтернатива на разглеждания териториален обхват на плана е нулевата. 
7.2 Алтернативи по местоположение на отделните компоненти на ОУП. 
7.2.1 Предложени алтернативи за местоположение на отделните компоненти 

от проектантите изготвили ОУП. 
ОУП е изработен в съответствие със Задание от възложителя, Община Исперих, като е 

него се обособяват типове устройствени зони, съгласно чл. 107 от ЗУТ. 
Варианти по отношение на това разположение няма данни да са разглеждани от 

проектанта, т.е. това е единствената възможна алтернатива, представена от него по 
отношение на местоположението на отделните компоненти на разглеждания ОУП на община 

Исперих. 

7.2.2 Предлагана алтернатива от колектива от експерти изготвил оценката за 
степента на въздействие защитените зони. 

Към настоящия момент не се налага предлагане на алтернативи по отношение на 
разположението на отделните устройствени територии и зони, предвиждани с ОУП. Такава 
необходимост може да възникне едва на следващия етап на планиране, свързано с 
прилагането на ОУП. 

7.3 Нулева алтернатива 
Според т. 8 на допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта 

на планове и програми е целите на опазване на защитените зони, „нулевата алтернатива” е 
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите когато 
инвестиционните намерения, които се прилагат, не могат да бъдат осъществени. Нулевата 
алтернатива, т.е. неосъществяването на ОУП, няма да предизвика каквото и да било 
неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда извън съществуващото 
от други фактори в момента в защитените зони. Тази алтернатива е изцяло съвместима с 
целите и предмета на опазването им. Може да бъде изпълнена от гледна точка на целите на 
опазване на защитените зони и прилагане на действащите Закон за биологичното 
разнообразие, Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕЕС. 

 
8. Картен материал с местоположението на всички елементи на ОУП спрямо 

защитените зони и техните елементи. 
Картеният материал е позициониран в текстовата част на ДОСВ и като приложение към 

настоящия доклад. 
 

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие, съобразно 
критериите по чл. 22 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони. 

9.1. Пълна характеристика на плана: териториален обхват, обем, мащаб и други 
спецификации на ОУП, връзки на ОУП със защитените зони (ключови разстояния) и 
т.н. 

Тези данни са разработени подробно в предходните точки от доклада. 
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9.2. Характеристика на други планове, програми и инвестиционни предложения, 
съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с 
оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони. 

В т. 2. на настоящия доклад е представена пълна характеристика на известните към 
месец юли на 2018 г. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в границите 
на защитените зони. 

 

9.3. Характеристики на защитените зони – предмет и цели на опазване, наличие на 
приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, допринасящи за 
природозащитната стойност на зоната, специфична значимост и/или уязвимост, 
елементи на защитената зона, чувствителни към промени, природозащитно състояние 
(благоприятно или не). 

Направено е описание по този показател в т. 4. от доклада. 
 

9.4. Област на въздействие. 
а) Типове природни местообитания – предмет на опазване на защитените зони, в 

областта на въздействие на плана – площ, местоположение, приоритетност, уязвимост, 
състояние. 

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 
 

б) Местообитания и популации, на видовете – предмет на опазване в защитените 
зони, в областта на въздействие на плана  

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 
 

9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания – предмет на 
опазване в защитените зони, в областта на въздействие на плана. 

Направена е подробна характеристика в точка 5. от доклада 

 
9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете – 

предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плана. 
Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 
 

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони. 
Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада. 
 

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки. 
Направена е подробна характеристика в т. 6. от доклада. 
 

9.9. Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за 
промени на ОУП. 

Направена е подробна характеристика в т. 7. от доклада. 
 

9.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализиране на 
ОУП или съображения, във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или 
благоприятни въздействия върху околната среда. 

Такива причини не са на лице. 
 

9.11. Предложени компенсиращи мерки. 
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Компенсиращи мерки са необходими при наличие на данни за значително отрицателно 
въздействие. Мерките се предлагат за компенсиране на това въздействие. В случая не са 
необходими компенсиращи мерки. 

 

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР), включително доказателства за това и предложение за конкретни компенсиращи 
мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на 
защитената зона ще бъде значително увреден от реализирането на ОУП и че не е 
налице друго алтернативно решение. 

Не са на лице обстоятелства по чл. 33 от ЗБР.  
 

11. Информация за използваните методи на изследване, включително времетраене 
и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, 
източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация. 

 
Камерална фаза 
Определянето на висшите растения (без мъховете) е по следва Делипавлов & 

Чешмеджиев (2003). Местообитанията от Директива 92/43 на EEC (1992) са определени в 
съответствие с Interpretation Manual of European Habitats (2007), Кавръкова и др. (2009) и 
Законът за биологичното разбооразие (2007). 

Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са крайния етап 
на тази фаза. 

 

Теренни проучвания 
Теренните проучвания се проведоха през месеците май и юни, когато е оптимума на 

развитие на храстовите, тревните и горските съобщества в района на изследване. С помощта 
на изготвената карта на Общия устройствен план на Община Исперих, както и на GPS. 

Местата, в които се предвижда антропогенно въздействие са локализирани. След 
обхождане на засегната територия е направен кратък списък на разпространените висши 
растения, като основен акцент е отделен на консервационно значимите видове. В случаите 
когато се засяга природно местообитание от Директива 92/43 на EEC (1992) е направено и 
фитоценотично описание по метода на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff & van 

der Maarel 1973). 

Пробните площадки са поставяни в хомогенни и представителни за растителните 

съобщества участъци. В европейската фитоценология липсва общоприето стандартизиране 
на размера на пробните площадки в зависимост от растителността, която се изследва 
(Dengler et al. 2009). Приема се, че размерът на пробната площадка, трябва да е 
“минималната територия за проявление на растителното съобщество” (minimal area), т.е. най-

малката територия, в която се срещат всички видове разпространени в него или поне 90 % от 
тях. 

Размерът на пробните площадки е стандартизиран според Chytrý & Otýpková (2003), 
като за тревните съобщества е 16 m2. 

В случаите когато има ясен доминиращ вид в съобществото той също е посочен. 
Специално внимание е отделено на оценката на антропогенното въздействие, което е 
оценявано в зависимост от навлизането на рудерални видове, замърсеността с битови 
отпадъци, отдалечеността от селища, сметища и др. 

Таксономията на висшите растения (без мъховете) следва Делипавлов & Чешмеджиев 
(2003), но също така отделни справки са правени по Кожухаров (ред.) (1992). 
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Всяко описание съдържа идентификаторен номер, локалитет, GPS координати 
(WGS84), събрани с Garmin 62st. Също така е събрана информация и за стандартните 
екологични характеристики. 

11.2. По компонент фауна. 
За изготвяне на настоящия доклад са извършени основни едномесечни теренни 

наблюдения в периода 25.06.2018 г. – 30.10.2018 г., обхващащи района на Община Исперих, 

през светлата и тъмната част на денонощието. Използвани са някои утвърдени от 
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие методики, публикувани 
на интернет-страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: 

 

Безгръбначни 
1. Визуални методи за определяне на плътността при сухоземни епигеобионти. На 

площадки с определена площ се отчитат индивидите от съответния вид. Пригодни при 
монитиране на Arachnida (паяци, солифуги) (Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, 
МОСВ; Попов и др., 2000а). [Институт по зоология - БАН] 

2. Почвени капани тип BARBER за определяне на плътността на епигеобионти. В 
почвата се закопават пластмасови кофички до нивото на субстрата с размери d = 9 cm, h = 12 
cm, пълни до половината с консервант (формалин 10-20 %). Разполагат се през 10-15 m в 
редици по 4 броя с цел да обхванат основните съобщества в районите на изследване (поляни, 
хвойна, окрайнина на гора). Съдържанието им се събира един път месечно. Предимство на 
земните капани (pitfall traps) е, че освен добрите резултати при събиране на фаунистичните 
материали, те са удобни за стационарни екологични изследвания. Всеки капан има постоянна 
пространствена локализация. Така той представлява дълговременна мониторингова станция, 
отчитаща особеностите на екологичните параметри на ниво микроместообитание. 
Постоянното положение на капаните дава възможност да се направи подробно описание на 
средата около тях, както и да се следят измененията във времето. Тази методика позволява 
постоянни наблюдения в течение на дълъг период от време. Обслужването на системата от 
ловилки е просто и не изисква специална подготовка. (Попов, 1999; Попов, Делчев и 
Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

3. Метод на предварително маркиране и повторно улавяне (Jolly, 1965; Mainly & Parr, 
1984). Използва се ентомологичен сак и се прилага при мониторинг на Odonata. За маркиране 
на индивидите се използват символи, които се нанасят върху крилата с лак.[Природозащитна 
школа “Ешна”, София, Милен Маринов].  

4. Методи за определяне на плътността на хербобионтни насекоми. Прилага се при 
събиране на видове, обитаващи открити тревни площи. Използва се стандартен сак с d = 30 
cm. Плътността на хербиколните форми се проследява по метода на откосите, приведени към 
m2. Мненията на авторите за необходимия брой на откосите, които отговарят на 1 m2, се 
колебаят от 3 до 5. Поради разнородния характер на тревната покривка, различните 
морфотипове растения, пресечеността на терена и дължината на откосите е желателно да се 
приеме съотношението 5 откоса = 1 m2. Материалът от всяка площадка -125 откоса = 25 m2 
се събира на 5 части от по 25 откоса (5 m2), разпределени равномерно по територията на 
площадката. След отчитането на 25 откоса следващите откоси се правят на около 100 m от 
мястото на първите откоси. Схемата на взимане на пробите представлява кръст с рамене от 
по 100 m. При подобен начин на отчитане на по 25 откоса е по-малка вероятността за грешки 
при изброяването на уловените екземпляри и изследваната площ се обхваща по-пълно. 
(Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

5. Метод за отчитане на плътността при насекоми посредством ръчен сбор. Събиране за 
единица време по почвената повърхност, под камъни, паднали дървета, дюнна растителност 
и др. (Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 
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6. Метод за отчитане на плътността при членестоноги посредством стръскване на клони 
на дървета и храсти за единица време. Използват се специални сакове или “чадъри”. (Попов, 
Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

7. Метод за отчитане на плътността при членестоноги чрез пресяване на почвена 
настилка, детрит и сухи листа. Използва се система от сита с определени размери на очите. 
(Попов, Делчев и Хубенов, 2000 – БШПОБР, МОСВ) [Институт по зоология - БАН] 

8. Метод за отчитане на плътността при стиго- и кренобионтните мекотели чрез 
изброяване на черупките им върху определена площ. [Институт по зоология - БАН] 

9. Метод за отчитане на плътността на сухоземни черупчести мекотели. Използва се 
система от повърхностни квадратни проби с размери 25/25 (Oekland, 1929, 1930). За почвени 
форми се използва метелна рамка с размери 25/25/10 и система от сита с различен размер на 
очите (1-5 мм). За количествено представяне се използва принципната схема на Ant (1969) 
(Ириков, 2002-2004) [ЦЛОЕ - БАН; ПУ “П. Хилендарски” - Катедра Екология] 

10. Малезови ловилки. Широко се използват в чужбина за събиране на летящи 
насекоми. Експонацията им може да обхване продължителен период (от дни до месеци) от 
време. Тези ловилки дават представителна информация за летящите насекоми, независимо 
дали имат дневна или нощна активност. Постоянното положение на ловилките позволява да 
се направи описание на средата около тях и да се следят измененията във времето. Удобни са 
за екологични, фаунистични и мониторингови изследвания. Експлоатацията им е проста и се 
свежда до замяна на банката с консервираща течност и охрана на ловилката. [Институт по 
зоология - БАН] 

 

Безопашати земноводни 
- Отчитане броя на индивидите. Претърсва се целия обект. Отчитат се всички адултни, 

субадултни и ювенилните екземпляри; 
- Отчитане на броя на клумпени, шнурове и единично снесени яйца; 
- В определените места, съобразно с конкретните особености на хабитати се определят 

трансекти, или набелязват работни площадки, в които се извършва търсенето и отчитането 
на животните. 

 

Опашати земноводни 
- Претърсване на целия обект. Организират се нощни наблюдения, тъй като тогава 

активността на животните е по-голяма. Отчитат се само възрастни и субадултни индивиди, 
като регистрираните и преброени ларви могат да се водят в отделен отчет; 

- Отчитане на броя на намерените яйца, както и броя на местата, в които са открити 
яйца. 

 

Влечуги (костенурки) 
- Трансектен метод. 
Регистрират се всички открити индивиди: възрастни, субадулти и ювенилни. 
- Площадков метод. 
В конкретния случай се работи с определена работна площадка, в която се извършва 

търсенето на животните. 
 
Птици (тези методи, в съчетание с наръчника „Прилепите - методика за изготвяне на 

ОВОС и ОС” са използвани и за прилепи) 
- Съчетаване на маршрутен (трансектен) и стационарен метод. Стационарно 

наблюдение от една точка в продължение на 2 часа. 
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При определянето на възможността на достоверност за гнездене е използвана 16 
степенната скала използвана при съставянето на Европейския орнитологичен атлас и Атласа 
на гнездещите птици в България. 

A: Възможно гнездене 

1. Вид наблюдаван през размножителния период (РП) в подходящ за гнезденето му 
биотоп.  

2. Пеещ/и мъжки, наблюдаван/и поне веднъж през РП  
В: Твърде възможно гнездене. 
3. Двойка, наблюдавана през РП в подходящ за гнездене биотоп.  
4. Демонстрация от вида на заета гнездова територия през интервал от няколко дни.  
5. Брачни игри или копулация. 
6. Посещаване на вероятно гнездово място, полети за смяна на партньорите при  

мътене.  
7. Прояви на тревога, подсказващи наличие на малки или гнезда.  
8. Наличие на мътилно петно по птица, държана в ръка.  
9. Строеж на гнездо или изкопаване на гнездова камера.  
С: Сигурно гнездене 

10Демонстриране на силна тревога или демонстриране на ранена птица.  
11.Празно гнездо или на черупки от яйца.  
12.Нелетящи малки.  
13.Възрастни птици, често посещаващи недостъпни места,(скрити гнезда).  
14.Пренасяне на храна на малките или на фекални торбички.  
15.Гнездо с яйца.  
16.Гнездо с малки.  
 

С трансектния метод се регистрират и видовете птици в извънгнездовия период – 

мигриращи и зимуващи видове в изследваната територия. Проучването включва преки 
визуални наблюдения на всички преминаващи птици, като фокус на тези визуални 
проучвания са главно териториите на устройствените зони в защитените зони и 
прилежащите райони. 

Наблюденията при полевите проучванията се извършват с помощта на оптични 
средства - бинокли с увеличение 10х50 и 8х42. 

При проучванията на фауната в района са използвани и данните от следните 
литературни източници: Бигон и др. (1989а,б), Ботев & Пешев (1985), Бешков & Нанев 
(2002), Костадинова (1997, 2002), Нанкинов (2000), Нанкинов и др. (1997), Наумов & 
Станчев (2004), Петров (1990), Симеонов § Мичев (1991), Симеонов и др. (1990), 
Костадинова & Михайлов (2002). 

 

Прилепи 
Теренни обходи на скални ниши, цепнатини, изоставени сгради. 
Използване са Детектори за прилепи – Transect Tranquuility и NE612-receiver, Преносим 

компютър (записващо устройство), GPS MIO A701, DELL X51,  Термо-хигрометър 

Записите за настоящото изследване са направени с Детектор за ултразвук NE612-

receiver - тип heterodyne and Transect Tranquuility time expansion detector, а обработката на 
данните е извършена с програмен продукт „BatSound”. 

Записите с Детектора се правят във времеви период 1 час след залеза на слънцето за 
интервала от 20:00 до 02:30 в тъмната част на денонощието, когато прилепите са активни, 
като се приложи както точков, така и трансектен метод.. 

Записите са извършвани точково, на три работни честоти и в диапазона 17-120 Hz: 
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За идентифициране на географското местоположение на точките, в които се извършва 
замерване, са използвани GPS-устройства, комбинирани с преносими компютри. 

Картата на района се набавя посредством интернет връзка с Google Earth, който 
предоставя достъп в реално време до триизмерен модел на Земята с детайлни сателитни 
снимки на всяка точка от земната повърхност. 

Benda et al. (2003) обобщават наличната информация за прилепите в района. 
Проучването се извърши по трансектен и точков метод за многовидово проучване “от 

точка и в движение” (“walk and spot counts”). 

 
Бозайници без прилепи 
Трансектен метод с визуални наблюдения през светлата част на денонощието, както 

изследване на следи и екскременти. Трансектен метод за хишници, съгласно НСМБР. 
При оценка на въздействието върху природните местообитания, местообитанията на 

видовете и техните находища беше извършено компютърно моделиране на наличната 
информация за защитените зони, предвижданията на ОУП и събраните теренни данни. 
Използвана е GIS платформа, като основен слой (подложка) са използвани сателитни снимки 
(GoogleEarth) и ортофото снимки изтеглени от сайта на МРРБ: http://212.122.182.101/MRRB/. 

Използвана е съществуващата актуална научна информация и основните нормативни 
документи свързани с природозащитното законодателство, направен преглед на 
съществуващите източници на информация (научни публикации, провеждани експертизи, 
снимки, карти, национални и международни нормативни документи и други информационни 
източници свързани с рационалното ползване и опазване на растителните ресурси и 
биологичното разнообразие). Идентифицирането на местообитанията е според 
Ръководството за определяне на местообитания от европейска значимост в България 
(Кавръкова, Димова, Димитров, Цонев & Белев, 2005). Таксономичната принадлежност и 
географското разпространение на растенията се определя по Флора на България (т. І-Х, 1962 
– 1995), Определител на висшите растения в България (Кожухаров Ст. и др. 1992). При 
теренните проучвания на растителността се прилага еколого-фитоценотичен метод на 
изследване в ключови (характерни) участъци, за верифициране на флористичния състав на 
растителните съобщества отговарящ на съответното природно местообиание. 

При теренни проучвания се отчитат установените особености на местообитанията и се 
отчете степента на антропогенното натоварване към момента и потенциалното – при 
прилагане на устройствените решения, предвидени в ОУПО, предварителен проект. Прилага 
се екосистемен метод за установяване на степента на стабилност и устойчивост на 
екосестемите в рамките на природните местообитания. При оценка състоянието на 
екосистемите се ползват Закона за биологичното разнообразие (2002), Национален план за 
опазване на биологичното разнообразие (2000, ЗБР-посл. изм. ДВ, бр.33, 26.04.2011г.), 
Наръчник за Натура 2000 в България (2002), Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 
21.05.1992 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и други 
международни и национални документи. 
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При разработване на материала са използвани и следните документи: 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; Стандартни 
формуляри за набиране на данни за защитените зони, изд. МОСВ; Заповеди за обявяване на 
защитените зони, изд. МОСВ; Резултати от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”, МОСВ – 
НСЗП. 

 
Не са срещнати трудности при събиране на информацията и полевите проучвания 

върху състоянието на растителния и животински свят в обхвата на оценката. 
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12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

 

1. Декларация на експертите съгласно чл. 9 ал. 3 от Наредбата. 
2. Документи за завършено висше образование, с образователно-квалификационна 

степен “магистър”; 

3. Документи, удостоверяващи стаж по специалността, съгласно чл. 9 ал. 1 т. 2 и т. 3 от 
Наредбата.  

4. Трудови книжки на експерти изготвили ДОСВ; 
5. Служебни бележки, референции, СВ и справка за изготвени ДОСВ, ДОВОС, ДЕО на 

експерти изготвили ДОСВ на проекта на ОУП Исперих. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Проект за Общ устройствен план на община Исперих; 
2. Картен материал на Проект за Общ устройствен план на община Исперих; 
3. Опорен план за Общ устройствен план на община Исперих. 
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