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1. Анотация на Общия устройствен план на община Две могили (ОУПО). 

Характеристика на предвижданите дейности. Информация за контакт с 

Възложителя. 

 

1.1. Анотация на ОУПО. 

Общият устройствен план на община Две могили се изработва с цел 

създаване на оптимална териториално-функционална структура за 

пространствено развитие и комплексно устройство на всички видове територии, 

при отчитане на специфичните природни и антропогенни фактори и условия, за 

осъществяване на дългосрочно устойчиво и интегрирано развитие на общината. 

Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста 

равнина и в югоизточната част на област Русе върху територия от 34 223,86 ха. 

Общината заема пето място, сред осемте общини на Област Русе, което 

съставлява 11,82% от територията на областта. На север-североизток, запад и юг-

югозапад граничи с общините Иваново, Борово и Бяла; на югоизток – с община 

Попово (от Област Търговище) и на изток – с община Опака (също от Област 

Търговище). Релефът на територията на общината е с характерните форми за 

Лудогорско-Добруджанската хълмисто-платовидна подобласт на Дунавската 

равнина - равнини, ниски хълмове и льосови платовидни участъци. За разно-

образния релеф допринасят врязаните в каньоновидни долини реки Баниски Лом 

и Черни Лом. В долината на Черни Лом карстовият релеф е представен от ниши, 

цепнатини, скални венци и пещери. Надморската височина варира от 126 м 

източно при с. Баниска до 380 м при с. Помен. 

Селищната структура на общината включва един град (много малък) Две 

могили и единадесет села - Баниска, Батишница, Бъзовец, Каран Върбовка, 

Кацелово, Могилино, Острица, Пепелина, Помен, Чилнов, Широково. Общинският 

център, град Две могили, е получил името си от съществуващите характерни 

географски форми край него - две възвишения. 

В следващите раздели на настоящия доклад, под „ОУПО“ ще се има предвид 

Предварителния проект на ОУПО. 

 

1.2. Характеристика на предвижданите дейности. Устройствено планиране 

на територията. 

 

1.2.1.  Извънселищни територии. 

Определянето на общото (преобладаващото) предназначение на 

извънселищните територии изхожда от фактическия начин на земеползване, 

характеристиките на основните ресурси и изискванията за тяхното опазване, 

действието на режими за особена териториално-устройствена защита и 

актуалното състояние на елементите на функционалните системи, чрез 

прилагане на номенклатурата на Наредба № 7 на Министерство на региналното 

развитие и благоустройството за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 към Закона за 

устройство на територията за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове.  

 

1.2.1.1. Земеползване и устройство на територията със земеделски земи. 

Съгласно баланса на територията, земеделските територии в община Две 

могили са с обща площ 23 486,09 ха (68,62% от площта на общината). От тях, 

обработваемите земи (нивите) са 18 538,02 ха (54,17% от площта на общината); 

трайните насаждения са 635,43 ха (1,86% от площта на общината); 
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необработваемите земи са 302,62 ха (0,88%); ливадите – 105,55 ха (0,31%); 

пасищата и мерите – 3 904,47 ха (11,41%). 

В рамките на защитени зони „Ломовете“ (BG0000608) и „Ломовете“ 

(BG0002025), ОУПО предвижда следната промяна: намаляване на площта на 

необработваемите земи с 0,52 ха (касае се за ПИ № 83301.55.6 в землището на с. 

Широково, който от необработваема земеделска земя става жилищна 

територия). 

Съгласно Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските 

земи без промяна на предназначението им, в територии без право на промяна 

на предназначението на земеделската земя се разрешава застрояване с обекти, 

свързано с ползването им, чиито функции са съвместими с предназначението на 

земята, както следва: 

а) при имоти с площ до 10 дка:  

- едноетажни селскостопански постройки за съхранение на 

селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за 

обитаване в тях;  

б) при имоти с площ над 10 дка:  

- селскостопански сгради за съхранение на растителна и животинска 

продукция;  

- селскостопански сгради за отглеждане на животни;  

- сгради за селскостопански машини;  

- резервоари и водоеми;  

- силажовместилища, торохранилища и пречиствателни съоръжения;  

- съоръжения за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване;  

- хидромелиоративни съоръжения;  

- инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите;  

- помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята 

и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от 

съответните земеделски земи.  

 

1.2.1.2. Земеползване и устройство на горските територии. 

Съгласно баланса на територията, горите и горските територии (в. т.ч. гори в 

земеделски територии) в община Две могили са с обща площ 8 020 ха (23,43% от 

площта на общината). Те се разделят, както следва: стопански гори – 5 784,81 ха 

(16,90%), защитни гори – 77,90 ха (0,23%), специални гори – 2 013,10 ха (5,9%), 

пасища в горски територии – 136,85 ха (0,40%), пътища и просеки – 7,34 ха (0,02%). 

ОУПО не предвижда промени в площта на горите и горските територии в обхвата 

на защитени зони „Ломовете“ (BG0000608) и „Ломовете“ (BG0002025). 

Съгласно Закона за горите (посл. изм. ДВ. бр. 21 от 13.03.2020 г.), без промяна 

на предназначението на горските територии, е допустимо изграждане на: 

1. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно 

разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на 

техническата инфраструктура; 

2. сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването 

и опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост: 

а) автомобилни горски пътища; 

б) заслони за обществено ползване; 

в) ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници; 

г) посетителски и информационни центрове, които не включват помещения за 

постоянно или временно обитаване; 

д) горски и ловни кантони, които не включват помещения за постоянно или 

временно обитаване; 
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е) контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или 

временно обитаване, както и съоръжения за опазване на горите от пожари; 

ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения; 

3. станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими 

строежи по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на 

основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 

години; 

4. съоръжения и обекти за реставрация и адаптация на недвижими 

археологически културни ценности. 

 

1.2.1.3. Устройство на водни обекти. 

Според баланса на територията, водните обекти в общината (в т.ч. водни 

площи, рибарници, блата и мочурища) заемат, общо 259,58 ха (0,76% от общата 

територия на общината). 
ОУПО не променя площта на водните обекти в обхвата на защитени зони 

„Ломовете“ (BG0000608) и „Ломовете“ (BG0002025) и осигурява устройствени 
условия за опазване на водните течения и водните площи, и съхраняване на 
средовите характеристики на непосредствените им крайбрежия, като: 

- запазва посочените обекти като елемент на физическата структура на 

общинската територия;  

- отразява защитните режими за онези от тях, които са обхванати в 

екологичната мрежа „Натура 2000“, като не предвижда допълнителна 

урбанизация на прилежащите им територии, респ. строителната намеса. 

ОУПО запазва всички естествени обраствания - зелени структури в обхвата на 

принадлежащите земи на реките и принадлежащите земи на водохранилищата, 

по смисъла на Закона за водите, и предвижда тяхното опазване, доколкото не 

възпрепятстват естествения отток, и поддържане при бъдещото управление на 

устройствения процес. 

При поддържането и доизграждането на структурите, е необходимо да се 

съблюдават следните изисквания: 

- при подмяната на съществуващото или при ново озеленяване да се ползват 

растителни видове, идентични с естествените за мястото; 

- да не се засаждат дървета в най-ниската разливна крайречна тераса (в 

зависимост от хидроложки проучвания за високи води с обезпеченост 

веднъж на 50 години);  

- да не се залесяват ивиците от влажни крайречни ливади с тревна 

растителност; 

- край другите водни обекти (рибарници, водоеми) е допустимо само 

изграждане на сгради и съоръжения, свързани с поддържането и 

ползването им, според основното им (стопанско) предназначение –

напояване, рибовъдство и пр.; 

- всички  устройствени и строителни инициативи, респ. свързаните с тях 

планове и проекти, засягащи водните течения, водните площи и 

непосредствените им крайбрежия се процедират при стриктно спазване 

на законоустановените процедури, отнасящи се до санкцията на  

компетентните органи (РИОСВ - Русе, Басейнова дирекция „Дунавски 

район“) и се съобразяват с Плана за управление на речните басейни в 

Дунавски район. 

 

1.2.2. Урбанизирани територии. 

Тези територии са предназначени за жилищни, обществено-обслужващи, 

производствени, складови, рекреационни и спортни функции, за озеленени 

площи, за транспортна и техническа инфраструктура.  
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1.2.2.1. Територии за жилищни, обществено-обслужващи, производствени, 

складови, рекреационни и спортни функции, и територии за озеленяване, вкл. за 

гробищни паркове. 

Съгласно баланса, общата площ на тези типове урбанизирани територии в 

общината е 1 448,84 ха (4,23%). Единствената промяна, предвидена с ОУПО, която 

засяга защитени зони „Ломовете“ (BG0000608) и „Ломовете“ (BG0002025), е 

увеличаване на площта на жилищната територия в землището на с. Широково с 

3,48 ха. Това увеличение е за сметка на 0,52 ха необработваема земеделска 

земя, 0,4 ха съществуваща складова територия и 2,26 ха съществуваща 

производствена територия. В новата жилищна територия се включва и 

селскостопански път с площ 0,3 ха, който няма да промени статута си. 

В обхвата на двете защитени зони попада и стопанският двор на с. Острица, 

който се намира северно-северозападно от селото. С ОУПО стопанският двор не 

променя предназначението си и остава територия за Стопански дворове и други 

територии на селското стопанство, регламентирана с режим „Пп“. 

 

1.2.2.2. Територии за транспорт. 

Съгласно баланса на територията, съществуващите територии за транспорт 

(пътна инфраструктура), в цялата община, са 1006,63 ха (2,94%). В рамките на 

защитени зони „Ломовете“ (BG0000608) и „Ломовете“ (BG0002025) ОУПО не 

променя площта на териториите за транспорт. 

 

1.2.2.3. Територии за техническа инфраструктура. 

Съгласно баланса на територията, съществуващите територии за техническа 

инфраструктура, в цялата община, са 2,72 ха (0,01%). В рамките на защитени 

зони „Ломовете“ (BG0000608) и „Ломовете“ (BG0002025) ОУПО не променя 

площта на териториите за техническа инфраструктура. 

 

1.2.3. Територии за природозащита. 

Под това общо наименование, в баланса на територията, се включват 

елементите от Националната екологична мрежа - защитените територии, по 

смисъла на Закона за защитените територии и защитените зони, по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. Като се отчете тяхното взаимно 

припокриване, общата площ, която заемат в община Две могили, е 6 442,68 ха 

(18,83%). С ОУПО тази площ се запазва и не се променя, и се осигурява нейната 

регламентирана устройствена защита. 

 

1.3. Информация за контакт с Възложителя. 

Възложител: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

Адрес:  Област Русе, Община Две могили,  

гр. Две могили 7150, бул. „България“ № 84 

Кмет:  Божидар Димитров Борисов 

Електронна поща: obshtina@dvemogili.bg 

Тел: 08141/ 9205 

 

 

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 ОУПО могат да окажат 

неблагоприятно въздействие върху защитените зони (ЗЗ).  
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I. Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна „Ломовете“ (BG0000608). 

 

А) Данни от поддържаните регистри на електронната страница на МОСВ за 

процедури по реда на ЗООС и ЗБР, по които, компетентен орган е РИОСВ - Русе. 

 

Според наличните данни, са одобрени/съгласувани по реда на ЗООС и 

ЗБР следните планове, програми и инвестиционни предложения, което засяга 

територията на ЗЗ: 

За територията на Област Русе  

Община Две могили 

- Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с 

№№ 055001, 055002, 055003, 055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. 

Широково, с цел изграждане на селище от „затворен тип”. 

Община Русе 

- Изграждане на обслужващ паркинг, сервизни помещения и складове в 

землището на гр. Русе – не са засеганти природни местообитания и 

местообитания на видове, представляващи предмет на опазване; 

- Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен 

имот с идентификатор 63427.180.17 в землището на гр. Русе за изграждане на 

шоурум за експониране на лодки и яхти, склад с офисна част и сервизна база; 

- Изграждане на обекти, включени в Регионално прединвестиционно 

проучване (РПИП) за обособената територия на „ВиК” ООД, гр. Русе – не са 

засеганти природни местообитания и местообитания на видове, представляващи 

предмет на опазване. 

Община Иваново 

- Изграждане на многофункционален център за устойчиво промотиране и 

ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване 

на прилежащата територия и трафопост, землище на с. Иваново – не са 

засеганти природни местообитания и местообитания на видове, представляващи 

предмет на опазване; 

- Изграждане на учебен център за социални, културни и просветни 

дейности и почивна база, землище на с. Червен – не са засеганти природни 

местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет на 

опазване; 

- Изграждане на тръбен кладенец /ТК/ за питейно-битово водоснабдяване 

на с. Божичен – не са засеганти природни местообитания и местообитания на 

видове, представляващи предмет на опазване; 

- Изграждане на конюшна с навес, любителски клуб, жилищна постройка и 

паркинг в землището на с. Табачка – не са засеганти природни местообитания и 

местообитания на видове, представляващи предмет на опазване; 

- Изграждане на собствен водоизточник - тръбен кладенец в землището на 

с. Табачка – не са засеганти природни местообитания и местообитания на 

видове, представляващи предмет на опазване; 

- Изграждане на канализационна помпена станция за отпадъчни води в 

землището на с. Щръклево – не са засеганти природни местообитания и 

местообитания на видове, представляващи предмет на опазване; 

- Основен ремонт на храм „Света Параскева“ в землището на с. Иваново – 

не са засеганти природни местообитания и местообитания на видове, 

представляващи предмет на опазване; 

- Обрушване на скални блокове и изграждане на джоб стена на път Русе – 

Нисово – Кацелово – не са засеганти природни местообитания и местообитания 

на видове, представляващи предмет на опазване; 
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- Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в 

землището на с. Иваново – не са засеганти природни местообитания и 

местообитания на видове, представляващи предмет на опазване; 

- Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ XIII-597, 

кв. 55 по регулационен план на село Красен, с обща площ от 3,301 дка за 

изграждане на фотоволтаична инсталация – не са засеганти природни 

местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет на 

опазване. 

Община Ветово 

- Изграждане на рибарник в землището на с. Писанец – не са засеганти 

природни местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет 

на опазване; 

- Рехабилитацияна речно корито на река Бели Лом с цел защита от 

наводнения и съоръжения за това в регулацията на с. Писанец – не са засеганти 

природни местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет 

на опазване; 

- Почистване на коритото на река Бели Лом при с. Кривня – не са засеганти 

природни местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет 

на опазване; 

- Подобрения на вила за отдих „Слънчево“ в с. Писанец – не са засеганти 

природни местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет 

на опазване; 

- Изграждане на мобилна базова станция в землището на с. Писанец – не 

са засеганти природни местообитания и местообитания на видове, 

представляващи предмет на опазване. 

 

Текущи процедури: 

- Преустройство на селскостопанска сграда с код 420 от телчарник в 

пилчарник с капацитет 28 800 бр. птици в УПИ I, кв. 60, в землището на с. 

Пепелина, общ. Две могили – процедурата е от 2020 г. и е на етап „уведомяване“; 

- Изграждане на покривна метална конструкция за хранителна пътека, 

технологично оборудване на съществуваща кравеферма и монтиране на 

дъговидно хале в УПИ I, кв. 60, в землището на с. Пепелина, общ. Две могили – 

процедурата е от 2016 г. и е на етап „уведомяване“; 

- Изграждане на рибарник за производство на сладководна риба в ПИ № 

000146 в землището на с. Широково, общ. Две могили – процедурата е от 2013 г. и 

е на етап „уведомяване“; 

- Изграждане на тематичен ваканционен младежки парк за спорт и отдих в 

ПИ с №№ 20184.1.2294, 20184.1.1441, 20184.1.2279 по кадастралната карта на гр. 

Две могили и ПИ № 156001 в землището на с. Пепелина, общ. Две могили – 

процедурата е от 2010 г. и е на етап „уведомяване“; 

- Изграждане на пътна връзка за велосипеден транспорт между населените 

места от гр. Русе до с. Пепелина, общ. Две могили, с възложител Дирекция на 

Природен парк „Русенски Лом“ – процедурата е от 2015 г. и е на етап 

„уведомяване“; 

- Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец и водовземане 

от подземни води за технологични нужди в землището на с. Красен, общ. Иваново 

– процедурата е от 2016 г. и е на етап „уведомяване“; 

- Производство на електроенергия от възобновяеми източници - надробена 

дървесина в землището на с. Нисово, общ. Иваново – процедурата е от 2014 г. и е 

на етап „уведомяване“; 
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- Изграждане на стопански комплекс с животновъдни сгради за отглеждане 

на 100 броя овце, 500 броя патици и 500 броя кокошки в землището на с. Нисово, 

общ. Иваново – процедурата е от 2012 г. и е на етап „уведомяване“; 

- Идеен инвестиционен проект и работно проектиране на 

канализационната мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в 

землището на с. Щръклево, общ. Иваново – процедурата е от 2010 г. и е на етап 

„уведомяване“; 

- Изграждане на рибарник в землището на с. Нисово, общ. Иваново – 

процедурата е от 2009 г. и е на етап „уведомяване“; 

- Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа 

инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе за захранващ 

електропровод по ПИ с идентификатор 02796.510.52, местност „Малък саджак“, с. 

Басарбово, общ. Русе – процедурата е от 2020 г. и е на етап „уведомяване“; 

- Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен 

имот № 000134 в землището на с. Нисово, общ. Иваново – процедурата е от 2015 

г. и е на етап „уведомяване“. 

 

За територията на Област Разград 

Община Разград 

- Общ устройствен план на община Разград – не са засеганти природни 

местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет на 

опазване. 

Община Цар Калоян 

- Изготвяне на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на ПИ 071034 в землището на гр. Цар Калоян, местността „Езиците“, с 

цел изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – не са засеганти 

природни местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет 

на опазване; 

- Благоустрояване на зона за достъп до културно-исторически обект 

„Скални църкви“ и обособяване на туристически маршрути-екопътеки в 

землището на гр. Цар Калоян – не са засеганти природни местообитания и 

местообитания на видове, представляващи предмет на опазване; 

- Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ на 

подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община 

Цар Калоян. 

 

Б) Данни от поддържаните регистри на електронната страница на МОСВ за 

процедури по реда на ЗООС и ЗБР, по които, компетентен орган е РИОСВ - 

Шумен. 

 

Не се откриват данни за одобрени/съгласувани планове, програми и 

инвестиционни предложения по реда на ЗООС и ЗБР, които да засягат 

територията на ЗЗ в обхвата на Област Търговище. 

 

В) Данни от поддържаните регистри на електронната страница на МОСВ за 

процедури по реда на ЗООС и ЗБР, по които, компетентен орган е МОСВ. 

 

Според наличните данни, са одобрени/съгласувани по реда на ЗООС и 

ЗБР следните планове, програми и инвестиционни предложения, което засяга 

територията на ЗЗ: 

- Възстановяване на проектните параметри на железопътна линия Русе – 

Варна – не са засеганти природни местообитания и местообитания на видове, 

представляващи предмет на опазване; 
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- Възстановяване и доизграждане на съществуващ рибарник за интензивно 

развъждане на риба в ПИ №№ 130048, 130049, 130170, 130171, 130173 в землището 

на с. Кривня, общ. Ветово – не са засеганти природни местообитания и 

местообитания на видове, представляващи предмет на опазване; 

- Разширение на обекти на територията на община Две Могили - х. „Орлова 

чука”, посетителски център, два паркинга и създаване на атракционни 

съоръжения, туристически пътеки и „водно огледало” до коритото на р. Черни лом 

в ПИ №№ 107074, 104001, 156001 и 179001 в землището на с. Пепелина, общ. Две 

могили – не са засеганти природни местообитания и местообитания на видове, 

представляващи предмет на опазване; 

- Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия 

обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Русе – 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. Русе – не са засеганти природни 

местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет на 

опазване; 

- Автомагистрала „Русе - Велико Търново“. Съгласно Решение по ОВОС № 

1-1/2018 г. на МОСВ, реализацията на ИП засяга 3 природни местообитания, 

предмет на опазване в защитена зона BG0000608 „Ломовете“, за които по време 

на строителството ще бъдат унищожени, съответно фрагментирани, площи под 

1% от представеността им в зоната, поради което въздействието върху тях се 

оценява като незначително. Това се отнася до местообитания 6210 

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (Важни местообитания на орхидеи), от което се засягат 0,17%, 91Е0* 

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae), от което се засягат 0,38% и 91М0 Балкано-Панонски церово-

горунови гори, от което се засягат 0,015%. Реализацията на инвестиционното 

предложение не засяга находища на двата растителни вида, предмет на 

опазване в зоната - Янкева пърчовка (Himantoglossum jankae, 2327 Himantoglossum 

caprinum p.p.) и Червено усойниче (Echiurn russicum). По отношение на степента 

на въздействие върху местообитанията на видовете и техните популации, предмет 

на опазване в защитена зона BG0000608 „Ломовете“, заключението е, че се 

очаква незначително въздействие, тъй като: 

Реализацията на инвестиционното предложение ще окаже пряко 

въздействие върху местообитанията на сухоземните безгръбначни видове, 

предмет на опазване в зоната. Поради малката засегната площ - под 1% от 

потенциалните местообитания на тези видове в зоната, въздействието върху тях в 

резултат на унищожаването им е оценено като незначително, което съответно не 

предполага значителни отрицателни въздействия върху числеността и структурата 

на популациите им. 

Същото се отнася и за водните безгръбначни видове - реализацията на 

инвестиционното предложение ще окаже пряко въздействие върху 

местообитанията на бисерната мида (Unio crassus). По време на строителството 

на мостовите съоръжения в резултат на строителни дейности в речните легла ще 

бъдат увредени 2,697 дка, или 0,057% от потенциалните местообитания на вида в 

зоната, но предвид временния характер на строителните дейности и липсата на 

трайно изменение в естествения хидрологичен режим на реките, 

местообитанията ще се възстановят бързо, след приключване на строителните 

дейности. 

Реализацията на ИП засяга потенциални местообитания на следните 

видове риби, предмет на опазване в зоната - Украинска минога (Eudontomyzon 

mariae), Балканска кротушка (Gobio kessleri), Европейска горчивка (Rhodeus 
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sericeus amarus), Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Виюн (Misgurnus 

fossilis), Обикновен щипок (Cobitis taenia) и Голям щипок (Cobitis elongata), като 

прякото въздействие ще е временно и обратимо само по време на 

строителството (няма да бъде променен естественият хидрологичен режим на 

водните тела, а възстановяването на местообитанията ще настъпи бързо, след 

приключване на строителните дейности), тъй като се засягат по-малко от 1 % от 

площта на местообитанията им в зоната. 

Незначително по степен увреждане по време на строителство ще има 

върху потенциални местообитания на видовете земноводни - Дунавски гребенест 

тритон (Triturus dobrogicus), върху 0,11% от потенциалните местообитания, респ. 

0,88% от оптималните местообитания за вида, и върху 0,11% от потенциалните, 

съответно 0,71% от оптималните местообитания за Червенокоремна бумка 

(Bombina bombina). Прякото въздействие ще е временно и обратимо само по 

време на строителството, а възстановяването на местообитанията ще настъпи 

бързо, след приключване на строителните дейности), предвид факта, че се 

засягат по-малко от 1% от площта на местообитанията им в зоната, не се очаква 

промяна в природозащитното състояние (ПС) на видовете. Няма да има 

въздействие върху потенциални местообитания на вида Южен гребенест тритон 

(Triturus karelinii), тъй като същият не се среща в обхвата на трасето и няма 

картирани потенциални местообитания. 

Поради малката засегната площ от потенциални и оптимални 

местообитания на видовете, въздействието върху влечугите също се оценява като 

незначително. Обхватът на трасето ще засегне 0,09% от потенциалните 

местообитания, съответно 0,13% от оптималните местообитания за Обикновена 

блатна костенурка (Emys orbicularis), 0,06% от потенциалните местообитания на 

Шипобедрената костенурка (Testudo graeca), 0,06% от потенциалните 

местообитания Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), включително 0,07% 

от потенциалните и 0,25% от оптималните местообитания на Пъстър смок (Elaphe 

sauromates). 

С реализацията на ИП ще бъдат засегнати минимални площи от 

местообитанията на бозайниците, предмет на опазване в зоната, поради което 

въздействието върху тях ще бъде незначително. В обхвата на трасето попадат 

0,028% от потенциалните местообитания на Лалугера (Spermophilus citellus), 0,747% 

от потенциалните местообитания на Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 

newtoni), 0,073% от потенциалните местообитания за Видрата (Lutra lutra), 0,353% 

от потенциалните местообитания на Степен пор (Mustela eversmannii) и 0,021% от 

потенциалните местообитания на Пъстър пор (Vormela peregusna). Не се очаква 

да има въздействие върху Европейския вълк (Canis lupus), тъй като в обхвата на 

трасето липсват потенциални местообитания на видя 

Въздействието върху видовете прилепи, предмет на опазване в защитената 

зона, е незначително, тъй като ще бъдат засегнати минимални площи (под 1%) от 

потенциалните им хранителни местообитания, не се засягат пряко и техни 

убежища. 

Степента на фрагментиране/бариерен ефект на природните 

местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в зоната 

също са оценени като незначителни, тъй като: 

-реализирането на ИП няма да доведе до фрагментация на природни 

местообитания (6210, 91Е0* и 91М0), тъй като засегнатата площ от тях е достатъчно 

малка, за да не предизвика промени в структурата и функциите им; 

-се засяга незначителна площ от местообитанията на двете групи 

безгръбначни, като при водните безгръбначни въздействието е временно и 

обратимо. Бариерен ефект може да възникне при 3 вида, но предвид временния 
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му характер - само по време на строителството, въздействието е оценено като 

незначително; 

-реализацията на ИП няма да фрагментира местообитания на риби, 

предмет на опазване в зоната, тъй като те ще бъдат премостени. Бариерен 

ефект може да възникне при 7 вида, но предвид временния му характер - само 

по време на строителството, въздействието е оценено като незначително; 

-фрагментация и прекъсване на биокоридори се очаква само по време 

на строителство върху местообитания на видовете земноводни и влечуги, която ще 

е в незначителна степен, предвид малката площ на засегнатите местообитания. 

След приключване на строителните дейности връзката между фрагментираните 

местообитания (включително биокоридорната функция) ще се възстанови по 

естествен начин; 

-засяга се много малка площ от потенциалните хранителни местообитания 

на видовете прилепи, предмет на опазване в зоната. Бариерен ефект няма да 

има, тъй като трасето на пътя с всички негови съоръжения не представлява 

непреодолима пречка при полета на прилепите; 

-засяга се малка площ от потенциалните местообитания на видовете 

бозайници, предмет на опазване. Оцененото като значително по степен 

въздействие от типа бариерен ефект върху потенциални местообитанията на вида 

Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) ще бъде смекчено чрез 

прилагане на предложена мярка. 

Реализирането на трасето няма да доведе до поява на значително по 

степен безпокойство върху популациите на видовете, предмет на опазване в 

зоната, предвид следното: 

-безгръбначните и рибите са нечувствителни към безпокойство. За видовете 

бозайници, земноводни и влечуги може да се очаква незначително безпокойство 

само по време на строителството. Оцененото средно по степен въздействие 

безпокойство в убежища на 9 вида прилепи (Подковонос на Мехели (Rhinolophus 

mehelyi), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinum), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Дългокрил 

прилеп (Miniopterus schreibersii), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългопръст 

нощник (Myotis capaccinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям нощник 

(Myotis myotis)), предмет на опазване в зоната ще бъде преодоляно чрез 

прилагане на предложена мярка за монтиране на шумоизолиращи прегради с 

височина 2 м от двете страни на мостовото съоръжение над река Русенски Лом, 

както и от двете страни на пътя преди и след моста. 

Смъртността, като възможно въздействие върху видовете, опазвани в зоната, 

също е оценена като незначителна, тъй като: 

-при безгръбначните пряка смъртност на ларви и индивиди е възможна при 

разчистване на дървесна растителност и храсти по време на строителните 

дейности. По време на експлоатация е възможна смъртност на индивиди при 

сблъсък с МПС. Поради малка вероятност от такъв риск или висока численост на 

популациите в зоната, смъртността ще бъде в границите на естествените 

промени в числеността на популациите и няма да предизвика промени в 

структурата и функциите им; 

-по време на строителството въздействието смъртност на индивиди при 

рибите ще се изрази също в незначителна степен, при условие, че по време на 

строителството на мостовите съоръжения не се допуска замърсяване 

(повишаване на турбовидността) на речното течение извън строителната 

площадка; 

-оценената като значителна по степен на въздействие смъртност по време 

на експлоатация на магистралата върху популациите на видовете Степен пор 

(Mustela eversmannii) и Пъстър пор (Vormela pereusna) ще се минимизира до 
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незначителна с прилагане на предложени мерки за намаляване на 

въздействието. Въпреки оценката за незначително въздействие за Добруджанския 

(среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) са предложени мерки за смекчаване на 

въздействието; 

-оценената като средна по степен на въздействие смъртност по време на 

експлоатация на магистралата върху популациите на 9 от видовете прилепи 

(Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus euryale, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis 

emarginatus, Myotis myotis), предмет на опазване в зоната с прилагане на 

смекчаващи мерки ще бъде намалена; 

-при експлоатацията на магистралата въздействието смъртност върху 

видовете земноводни е оценено като незначително, тъй като участъкът, който 

пресича потенциалните им местообитания не е наземен или се намира почти 

изцяло върху мост. 

Експлоатацията на магистралата може да доведе до смъртност на 

индивиди от видовете влечуги, предмет на опазване в зоната. При пъстрия смок 

(Elaphe sauromates) въздействието върху популацията в зоната е оценено като 

значително. С прилагане на предложената мярка — поставяне на плътни огради 

от двете страни на магистралата в участъците между км 18+600 и км 20+575, 

между км 21+295 и км 22+345, които да възпрепятстват попадането на животни на 

пътното платно, въздействието ще се намали до незначително. За видовете 

Шипобедрена и Шипоопашата костенурки (Testudo graeca, Testudo hermanni), 

въпреки оценката за незначително въздействие е предложена мярка за 

минимизиране на въздействието. 

За всички природни местообитания и местообитания на видове, предмет 

на опазване в защитената зона, кумулативното въздействие е оценено като 

незначително. 

 

Г) Заключение. 

От наличната информация може да се направи заключението, че до 

момента, няма предпоставки за възникване на сериозни, кумулативни, 

неблагоприятни въздействия върху предмета на опазване в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0000608). По-сериозно въздействие оказва инвестиционното предложение за 

изграждане на автомагистрала „Русе - Велико Търново“. Общото засягане на ЗЗ 

„Ломовете“ (BG0000608) показва тенденция към увеличаване, което в перспектива 

е предпоставка за възникване на отрицателно въздействие върху части от нейната 

площ.  

 

II. Защитена зона за опазване на дивите птици „Ломовете“ (BG0002025). 

 

А) Данни от поддържаните регистри на електронната страница на МОСВ за 

процедури по реда на ЗООС и ЗБР, по които, компетентен орган е РИОСВ - Русе. 

 

Според наличните данни, са одобрени/съгласувани по реда на ЗООС и 

ЗБР следните планове, програми и инвестиционни предложения, което засяга 

територията на ЗЗ: 

За територията на Област Русе  

Община Две могили 

- Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с 

№№ 055001, 055002, 055003, 055004, 055005, 055006 и 055007 в землището на с. 

Широково, с цел изграждане на селище от „затворен тип”. 

Община Русе 
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- Изграждане на обекти, включени в Регионално прединвестиционно 

проучване (РПИП) за обособената територия на „ВиК” ООД, гр. Русе – не са 

засеганти видове птици и техни местообитания, представляващи предмет на 

опазване. 

Община Иваново 

- Изграждане на многофункционален център за устойчиво промотиране и 

ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване 

на прилежащата територия и трафопост, землище на с. Иваново – не са 

засеганти видове птици и техни местообитания, представляващи предмет на 

опазване; 

- Изграждане на учебен център за социални, културни и просветни 

дейности и почивна база, землище на с. Червен – не са засеганти видове птици и 

техни местообитания, представляващи предмет на опазване; 

- Изграждане на тръбен кладенец /ТК/ за питейно-битово водоснабдяване 

на село Божичен – не са засеганти видове птици и техни местообитания, 

представляващи предмет на опазване; 

- Изграждане на конюшна с навес, любителски клуб, жилищна постройка и 

паркинг в землището на с. Табачка – не са засеганти видове птици и техни 

местообитания, представляващи предмет на опазване; 

- Изграждане на собствен водоизточник - тръбен кладенец в землището на 

с. Табачка – не са засеганти видове птици и техни местообитания, 

представляващи предмет на опазване; 

- Изграждане на канализационна помпена станция за отпадъчни води в 

землището на с. Щръклево – не са засеганти видове птици и техни 

местообитания, представляващи предмет на опазване. 

Община Ветово 

-  Изграждане на рибарник в землището на с. Писанец – не са засеганти 

видове птици и техни местообитания, представляващи предмет на опазване; 

- Възстановяване и доизграждане на съществуващ рибарник за интензивно 

развъждане на риба в ПИ №№ 130048, 130049, 130170, 130171, 130173 в землището 

на с. Кривня – не са засеганти видове птици и техни местообитания, 

представляващи предмет на опазване; 

- Почистване на коритото на река Бели Лом при с. Кривня – не са засеганти 

видове птици и техни местообитания, представляващи предмет на опазване. 

 

Текущи процедури: 

- Преустройство на селскостопанска сграда с код 420 от телчарник в 

пилчарник с капацитет 28 800 бр. птици в УПИ I, кв. 60, в землището на с. 

Пепелина, общ. Две могили – процедурата е от 2020 г. и е на етап „уведомяване“; 

- Изграждане на покривна метална конструкция за хранителна пътека, 

технологично оборудване на съществуваща кравеферма и монтиране на 

дъговидно хале в УПИ I, кв. 60, в землището на с. Пепелина, общ. Две могили – 

процедурата е от 2016 г. и е на етап „уведомяване“; 

- Изграждане на рибарник за производство на сладководна риба в ПИ № 

000146 в землището на с. Широково, общ. Две могили – процедурата е от 2013 г. и 

е на етап „уведомяване“; 

- Изграждане на пътна връзка за велосипеден транспорт между населените 

места от гр. Русе до с. Пепелина, общ. Две могили, с възложител Дирекция на 

Природен парк „Русенски Лом“ – процедурата е от 2015 г. и е на етап 

„уведомяване“; 

- Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец и водовземане 

от подземни води за технологични нужди в землището на с. Красен, общ. Иваново 

– процедурата е от 2016 г. и е на етап „уведомяване“; 
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- Производство на електроенергия от възобновяеми източници - надробена 

дървесина в землището на с. Нисово, общ. Иваново – процедурата е от 2014 г. и е 

на етап „уведомяване“; 

- Изграждане на стопански комплекс с животновъдни сгради за отглеждане 

на 100 броя овце, 500 броя патици и 500 броя кокошки в землището на с. Нисово, 

общ. Иваново – процедурата е от 2012 г. и е на етап „уведомяване“; 

- Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа 

инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе за захранващ 

електропровод по ПИ с идентификатор 02796.510.52, местност „Малък саджак“, с. 

Басарбово, общ. Русе – процедурата е от 2020 г. и е на етап „уведомяване“; 

- Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен 

имот № 000134 в землището на с. Нисово, общ. Иваново – процедурата е от 2015 

г. и е на етап „уведомяване“. 

 

За територията на Област Разград 

Община Разград 

- Общ устройствен план на община Разград – не са засеганти видове птици 

и техни местообитания, представляващи предмет на опазване. 

Община Цар Калоян 

- Изготвяне на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на ПИ 071034 в землището на гр. Цар Калоян, местността „Езиците“, с 

цел изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – не са засеганти 

видове птици и техни местообитания, представляващи предмет на опазване; 

- Благоустрояване на зона за достъп до културно-исторически обект 

„Скални църкви“ и обособяване на туристически маршрути-екопътеки в 

землището на гр. Цар Калоян – не са засеганти видове птици и техни 

местообитания, представляващи предмет на опазване; 

- Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ на 

подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община 

Цар Калоян. 

 

Б) Данни от поддържаните регистри на електронната страница на МОСВ за 

процедури по реда на ЗООС и ЗБР, по които, компетентен орган е РИОСВ - 

Шумен. 

 

Не се откриват данни за одобрени/съгласувани планове, програми и 

инвестиционни предложения по реда на ЗООС и ЗБР, които да засягат 

територията на ЗЗ в обхвата на Област Търговище. 

 

В) Данни от поддържаните регистри на електронната страница на МОСВ за 

процедури по реда на ЗООС и ЗБР, по които, компетентен орган е МОСВ. 

 

Според наличните данни, са одобрени/съгласувани по реда на ЗООС и 

ЗБР следните планове, програми и инвестиционни предложения, което засяга 

територията на ЗЗ: 

- Възстановяване на проектните параметри на железопътна линия Русе – 

Варна – не са засеганти видове птици и техни местообитания, представляващи 

предмет на опазване; 

- Възстановяване и доизграждане на съществуващ рибарник за интензивно 

развъждане на риба в ПИ №№ 130048, 130049, 130170, 130171, 130173 в землището 

на с. Кривня, общ. Ветово – не са засеганти природни местообитания и 

местообитания на видове, представляващи предмет на опазване; 
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- Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия 

обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Русе – 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. Русе – не са засеганти природни 

местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет на 

опазване; 

- Автомагистрала „Русе - Велико Търново“. Съгласно Решение по ОВОС № 

1-1/2018 г. на МОСВ, реализацията на ИП ще окаже незначително по степен 

въздействие върху целостта и структурата на защитена зона BG0002025 

„Ломовете“, тъй като пряко ще бъдат засегнати 137 дка от територията й, което 

представлява 0,04% от нея. Предвид малката засегната площ може да се заключи, 

че реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху структурата 

на зоната. 

Реализацията на ИП засяга гнездови и/или хранителни местообитания на 55 

вида птици, предмет на опазване в зоната. Оценената загуба на местообитания 

на видове птици, предмет на опазване в зоната, е между 0,03% и 0,08% от 

представеността на местообитанията им в нея. Предвид малката площ на 

засягане, въздействието за всички видове птици е оценено като незначително. 

При строителството на магистралата се очаква да настъпи фрагментация 

на гнездови и/или трофични местообитания на видове птици, предмет на 

опазване в зоната, но предвид минималните площи на засягане, както и 

временния характер на въздействието, то е оценено като незначително по степен. 

Бариерен ефект няма да има, тъй като пътищата не представляват 

непреодолима преграда за птиците. 

Макар, че възрастните птици са достатъчно бързи и предпазливи, за да 

избегнат строителната и тежката транспортна техника при строителството, при 

извършване на строителните дейности е възможно унищожаване на гнезда с яйца 

или на недобре летящи малки (ако такива се окажат в строителните граници), 

каквото въздействие ще има и при експлоатацията на магистралата поради пряк 

сблъсък с моторните превозни средства. 

Въздействието върху популациите в зоната на 16 вида птици - Accipiter 

brevipes, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Bubo bubo, Alcedo atthis, Caprimulgus 

europaeus, Coracias garrulus, Dendrocopus medius, Dryocopus martius, Falco 

naumanii, Falco subbuteo, Gallinula chloropus, Ixobrichus minutus, Pernis apivorus, 

Picus canus u Rallus aquaticus, е оценено като значително. Възможната смъртност 

на екземпляри ще бъде сведена до незначителна степен с прилагане на 

предложените мерки. 

В резултат от реализацията ще се окаже значително безпокойство върху два 

вида птици (Ixobrichus minutus и Rallus aquaticus) по време на строителството, 

което ще бъде с временен характер и ограничена територия (само около 

мястото на строителство). За намаляване на въздействието са предложени 

мерки. 

Кумулативното въздействие за видовете птици, предмет на опазване в 

защитената зона е оценено като незначително за всички видове птици. Въз основа 

на анализа на издадените актове за съгласуване по реда на екологичното 

законодателство и тяхната давност, по-голяма част от тях няма вероятност да се 

реализират, в резултат на което няма да има натрупване на негативни въздействия 

върху тях в границите на зоната. Същото важи и за кумулиране на въздействията 

смъртност и безпокойство. 

 

Г) Заключение. 
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От наличната информация може да се направи заключението, че до 

момента, няма предпоставки за възникване на сериозни, кумулативни, 

неблагоприятни въздействия върху предмета на опазване в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0002025). По-сериозно въздействие оказва инвестиционното предложение за 

изграждане на автомагистрала „Русе - Велико Търново“. Общото засягане на ЗЗ 

„Ломовете“ (BG0002025) показва тенденция към увеличаване, което в перспектива 

е предпоставка за възникване на отрицателно въздействие върху части от нейната 

площ.  

  

След направения анализ на данните от поддържаните регистри на 

електронната страница на МОСВ, се установяват следните въздействия, 

възникнали до момента, върху предмета на опазване на защитените зони: 

 

Защитена зона Засегнато  

природно местообитание 

/ местообитание на 

целеви вид 

Установена степен на 

въздействие до момента  

„Ломовете“ 

(BG0000608) 

 

 

6210 0,17% от площта му в ЗЗ 

91Е0* 0,38% от площта му в ЗЗ 

91M0 0,015% от площта му в ЗЗ 

Бисерна мида (Unio 

crassus) 

2,697 дка или 0,057% от 

потенциалните местообитания 

в ЗЗ 

Украинска минога 

(Eudontomyzon mariae), 

Балканска кротушка 

(Gobio kessleri), 

Европейска горчивка 

(Rhodeus sericeus amarus), 

Черна (балканска) мряна 

(Barbus meridionalis), Виюн 

(Misgurnus fossilis), 

Обикновен щипок (Cobitis 

taenia) и Голям щипок 

(Cobitis elongata) 

временно и обратимо, по-

малко от 1 % от площта на 

местообитанията в ЗЗ 

Дунавски гребенест 

тритон (Triturus dobrogicus) 

0,11% от потенциалните 

местообитания, респ. 0,88% от 

оптималните местообитания в 

ЗЗ 

Червенокоремна бумка 

(Bombina bombina) 

0,11% от потенциалните, 

съответно 0,71% от 

оптималните местообитания в 

ЗЗ 

Обикновена блатна 

костенурка (Emys 

orbicularis) 

0,09% от потенциалните 

местообитания, съответно 

0,13% от оптималните 

местообитания в ЗЗ 

Шипобедрената 

костенурка (Testudo 

graeca) 

0,06% от потенциалните 

местообитания в ЗЗ 

Шипоопашата костенурка 

(Testudo hermanni) 

0,06% от потенциалните 

местообитания в ЗЗ 
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Пъстър смок  

(Elaphe sauromates) 

0,07% от потенциалните и 0,25% 

от оптималните 

местообитания в ЗЗ 

Лалугер (Spermophilus 

citellus) 

0,028% от потенциалните 

местообитания в ЗЗ 

Добруджански (среден) 

хомяк (Mesocricetus 

newtoni) 

0,747% от потенциалните 

местообитания в ЗЗ 

Видра (Lutra lutra) 0,073% от потенциалните 

местообитания в ЗЗ 

Степен пор  

(Mustela eversmannii) 

0,353% от потенциалните 

местообитания в ЗЗ 

Пъстър пор (Vormela 

peregusna) 

0,021% от потенциалните 

местообитания в ЗЗ 

Подковонос на Мехели 

(Rhinolophus mehelyi), 

Малък подковонос 

(Rhinolophus hipposideros), 

Голям подковонос 

(Rhinolophus 

ferrumequinum), Южен 

подковонос (Rhinolophus 

euryale), Дългокрил прилеп 

(Miniopterus schreibersii), 

Остроух нощник (Myotis 

blythii), Дългопръст нощник 

(Myotis capaccinii), 

Трицветен нощник (Myotis 

emarginatus), Голям 

нощник (Myotis myotis) 

средно по степен 

безпокойство в убежища в ЗЗ 

„Ломовете“ 

(BG0002025) 

Accipiter brevipes, Accipiter 

nisus, Accipiter gentilis, Bubo 

bubo, Alcedo atthis, 

Caprimulgus europaeus, 

Coracias garrulus, 

Dendrocopus medius, 

Dryocopus martius, Falco 

naumanii, Falco subbuteo, 

Gallinula chloropus, 

Ixobrichus minutus, Pernis 

apivorus, Picus canus u 

Rallus aquaticus 

значително въздействие върху 

популациите в ЗЗ 

Ixobrichus minutus и Rallus 

aquaticus 

значително безпокойство в ЗЗ 

 

3. Описание на елементите на ОУПО, които самостоятелно или в 

комбинация с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения 

биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони (ЗЗ) от 

Националната екологична мрежа. 

 

В настоящата точка са описани идентифицираните елементи на ОУПО, 

които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти или 
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инвестиционни предложения биха могли да окажат потенциални въздействия 

върху защитените зони или техните елементи. 

За разглеждания ОУПО, това е Територия за жилищни функции, която се 

създава в землището на с. Широково и попада в обхвата на ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0000608) и ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

Проектната Територия за жилищни функции е с обща площ 3,48 ха и 

обхваща осем имота, както следва: 

ПИ № 83301.55.1 с площ 0,35 ха и предназначение по Опорен план „за 

производствени дейности“; 

ПИ № 83301.55.2 с площ 0,4 ха и предназначение по Опорен план „за 

складови дейности“; 

ПИ № 83301.55.3 с площ 0,36 ха и предназначение по Опорен план „за 

производствени дейности“; 

ПИ № 83301.55.4 с площ 0,4 ха и предназначение по Опорен план „за 

производствени дейности“; 

ПИ № 83301.55.5 с площ 0,6 ха и предназначение по Опорен план „за 

производствени дейности“; 

ПИ № 83301.55.6 с площ 0,52 ха и предназначение по Опорен план 

„необработваема земеделска земя“; 

ПИ № 83301.55.7 с площ 0,55 ха и предназначение по Опорен план „за 

производствени дейности“; 

ПИ № 83301.55.8 с площ 0,3 ха и предназначение по Опорен план „за 

селскостопански път“. 

 

Новообособената жилищна територия се регламентира с режим „Жм“ - 

Устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина 

(до 10 м), със следните устройствени параметри: плътност на застрояване = от 20 

до 60%; Кинт = от 0,5 до 1,2; плътност на озеленяване = от 40 до 60% (1/3 от 

необходимата озеленена площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с 

висока дървесна растителност); кота корниз = до 10 м. 

Създаването на тази територия е свързано с промяна на предназначението 

и начина на трайно ползване на включените имоти. Единствено, ПИ № 83301.55.8 

ще запази статута си на път. 

Имотите представляват бивш стопански двор, като ПИ №№ 83301.55.1, 

83301.55.2, 83301.55.3, 83301.55.4, 83301.55.5 и 83301.55.7 са със съществуващи, 

масивни, стопански сгради. Към настоящия момент, постройките в ПИ №№ 

83301.55.3, 83301.55.4 и 83301.55.7 са саморазрушени.  

Стопанският двор се намира на около 300 м южно от с. Широково. До него 

има осигурен транспортен достъп, посредством съществуващ асфалтов път от 

север. Територията е с изградена електроснабдителна мрежа. 
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Проектната Жилищна територия в землището на с. Широково 

/Изображения: Кадастрално-административна информационна система на 

АГКК/ 
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Проектната Жилищна територия в землището на с. Широково 

/Изображение: Google Earth, актуално към 31.10.2018 г./ 

 

 

  

Съществуващият асфалтов път към бившия стопански двор и изградената  

електроснабдителна мрежа 

/Снимкови изображения, актуални към 26.05.2020 г./ 
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Стопанската сграда в ПИ № 83301.55.2 

/Снимкови изображения, актуални към 26.05.2020 г./ 

 

 

  

Стопанската сграда в ПИ № 83301.55.1 

/Снимкови изображения, актуални към 26.05.2020 г./ 
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Идентифицираните потенциални въздействия върху ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0000608) и ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025), произтичащи от последващо 

застрояване при прилагането на ОУПО са: 

- Трайна загуба на местообитания – пряко унищожаване или увреждане на 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони; 

- Временна загуба на местообитания, поради депониране на строителни 

материали, престой на машини, депониране на изкопана скална и земна маса;  

- Фрагментация на местообитания – пресичане или разпокъсване на 

местообитания от свързана със застрояването линейна инфраструктура; 

- Бариерен ефект – прегради за периодични, сезонни или многогодишни 

миграции на животни, вкл. нарушаване на придвижването на животински видове с 

по-ограничени локомоторни способности и промяна на маршрутите на 

мигранти; 

- Обезпокояване на животни – вследствие на строителни дейности, 

продължителен престой на хора и машини, шумово и светлинно замърсяване; 

- Нарушаване на видовия състав и промяна на биотичната структура на 

екоситемите – негативен ефект върху видовия състав и популациите на 

животински видове, унищожаване на растителността и създаване на изкуствено 

ново растително съобщество; 

- Загуба на хранителен ресурс – вследствие загуба/промяна на 

местообитанията; 

- Прогонване на индивиди – временно или трайно прогонване на животни; 

- Нараняване /смъртност на индивиди – нараняване или унищожаване по 

време на строителство; 

- Опасност от навлизане на инвазивни и чужди видове; 

- Опасност от инциденти – замърсяване, катастрофи, риск от пожари. 

 

В долната таблица са показани евентуалните комбинирани и кумулативни 

въздействия, които, потенциално, биха могли да възникнат при изпълнение на 

режима „Жм“ в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) и ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025): 
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Вид въздействие Обхват на 

въздействието 

(спрямо ЗЗ) 

Трайност 

Периодично

ст 

Потенциални комбинирани въздействия Потенциални кумулативни 

въздействия с други ППП и ИП 

в рамките на ЗЗ 

Загуба и/или 

фрагментация 

на 

местообитания  

В рамките на ЗЗ 

/ извън ЗЗ 

Дълготрайно 

Постоянно 

Трайно увреждане качеството на 

съседни местообитания поради: 

 Прогонване на индивидите заради 

шумово и светлинно замърсяване; 

 Прекъсване на важни екотони и на 

достъпа до ключови местообитания; 

 Фрагментиране на местообитанията 

и изолиране на малки участъци от иначе 

подходящи местообитания;  

 Кумулативна загуба на площ на 

местообитанията.  

Жилищно строителство, 

строителство на  обществено-

обслужващи обекти, 

изграждане на туристическа 

инфраструктура и обекти, 

изграждане на ВиК-

инфраструктура, изграждане 

на фотоволтаични 

инсталации, изграждане на 

АМ „Русе – Велико Търново“ 

Бариерен 

ефект 

В рамките на 

ЗЗ/ извън ЗЗ 

(непреодолими 

инженерни 

съоръжения, 

прекъсване на 

биокоридорите, 

фрагментация 

на 

местообитанията

) 

Дълготрайно 

Постоянно 

Комбинирано въздействие върху 

качеството на местообитанията поради:  

 Прекъсване на екотони и на достъпа 

до ключови местообитания;  

 Фрагментиране на местообитанията 

и изолиране на малки участъци 

местообитания); 

 Риск за увреждане и прекъсване на 

биокоридори; 

Изграждане на ВиК-

инфраструктура, изграждане 

на фотоволтаични 

инсталации, изграждане на 

АМ „Русе – Велико Търново“ 

Обезпокояване 

на животни 

(шумово / 

светлинно 

замърсяване) 

В рамките на 

ЗЗ/ извън ЗЗ  

(фрагментацио

нен ефект на 

Дълготрайно 

Постоянно 

Комбинирано въздействие върху 

качеството на местообитанията 

вследствие на:  

 Прогонване на чувствителни видове 

 Увреждане и прекъсване на 

Изграждане на туристическа 

инфраструктура и обекти, 

изграждане на ВиК-

инфраструктура, изграждане 

на фотоволтаични 
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Вид въздействие Обхват на 

въздействието 

(спрямо ЗЗ) 

Трайност 

Периодично

ст 

Потенциални комбинирани въздействия Потенциални кумулативни 

въздействия с други ППП и ИП 

в рамките на ЗЗ 

биокоридорите; 

отблъскване и 

безпокойство на 

животни или 

привличане към 

трасето – 

повишена 

смъртност) 

биокоридори; 

 Повишаване на смъртността при 

привличане на животни (насекоми, 

оттам прилепи) 

инсталации, изграждане на 

АМ „Русе – Велико Търново“ 

Нарушаване на 

видовия състав и 

промяна на 

биотичната 

структура на 

екосистемите 

В рамките на 

ЗЗ/ извън ЗЗ  

 

Дълготрайно 

Постоянно 

Комбиниран ефект при унищожаване 

на растителността и резултантно: 

 Създаване на изкуствено ново 

растително съобщество, възможни 

процеси на саморазселване на някои 

растителни и свързани с тях животински 

видове  

 Прогонване, смъртност 

 Загуба на хранителен ресурс 

Жилищно строителство, 

строителство на  обществено-

обслужващи обекти, 

изграждане на туристическа 

инфраструктура и обекти, 

изграждане на фотоволтаични 

инсталации, изграждане на 

АМ „Русе – Велико Търново“, 

минали  (преди 2007 г.) 

въздействия 

Прогонване на 

индивиди  

В рамките на 

ЗЗ/ извън ЗЗ  

(влошаване 

качеството на 

местообитаният

а и 

фрагментация 

на 

биокоридорите) 

Временно / 

Дълготрайно 

Комбиниран ефект върху качеството на 

местообитанията, като може да доведе 

до:  

 Увреждане и прекъсване на 

биокоридори 

 Нарушаване на видовия състав  

Изграждане на АМ „Русе – 

Велико Търново“, 

строителство, като цяло 
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Вид въздействие Обхват на 

въздействието 

(спрямо ЗЗ) 

Трайност 

Периодично

ст 

Потенциални комбинирани въздействия Потенциални кумулативни 

въздействия с други ППП и ИП 

в рамките на ЗЗ 

Нараняване / 

смъртност на 

индивиди  

 

В рамките на 

зоните/ извън 

зоните 

(фрагментацио

нен ефект на 

биокоридорите) 

Дълготрайно 

Постоянно 

Отрицателно въздействие върху 

популацията на видовете 

 

Изграждане на АМ „Русе – 

Велико Търново“, 

строителство, като цяло 

Химически, 

физически, 

хидроложки и 

геоложки 

промени  

В рамките на 

ЗЗ/ извън ЗЗ  

Временно / 

Дълготрайно 

При замърсяване и нарушаване на 

хидроложките характеристики на 

водните обекти и инженерно-геоложки 

интервенции в етапа на строителството 

Жилищно строителство, 

строителство на  обществено-

обслужващи обекти, 

изграждане на ВиК-

инфраструктура 

Риск от 

проникване на 

чужди 

(нетипични за 

района) и 

инвазивни 

видове  

В рамките на 

ЗЗ/ извън ЗЗ 

Временно / 

Дълготрайно 

Проникване на растителни и животински 

видове, които могат да бъдат 

конкуренти, хищници, паразити за 

типични и дори консервационно-

значими видове, което може да създаде 

риск от промяна на биотичните 

фактори и изчезване на местните 

видове  

Жилищно строителство, 

строителство на  обществено-

обслужващи обекти, 

изграждане на туристическа 

инфраструктура и обекти, 

изграждане на ВиК-

инфраструктура, изграждане 

на фотоволтаични 

инсталации, изграждане на 

АМ „Русе – Велико Търново“ 

Опасност от 

инциденти, вкл. 

повишена 

опасност от 

пожари и 

химически и 

В рамките на 

ЗЗ/ извън ЗЗ  

Временно 

Инцидентно 

Може да доведе до временно 

(възстановимо) увреждане на 

местообитания и популации 

Строителство на  обществено-

обслужващи обекти, 

изграждане на АМ „Русе – 

Велико Търново“ 
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Вид въздействие Обхват на 

въздействието 

(спрямо ЗЗ) 

Трайност 

Периодично

ст 

Потенциални комбинирани въздействия Потенциални кумулативни 

въздействия с други ППП и ИП 

в рамките на ЗЗ 

физически 

замърсявания  
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4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на 

опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на ОУПО. 

 

За изготвяне на настоящия доклад за оценка са използвани данните от 

стандартните формуляри за защитените зони, които са актуализирани с 

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“. 

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“, като цяло показват, че някои 

природни местообитания и целеви видове са новоустановени и не са описани в 

старите стандартни формуляри от 2007 г. При други е обратното – тяхното 

съществуване не е потвърдено на терен, и съответно са отпаднали от 

актуализираните стандартни формуляри. 

 

4.1. Защитена зона (ЗЗ) за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна „Ломовете“ (BG0000608).  

 

ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) е с обща площ 32 488,93 ха. Приета е с Решение 

№ 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет. В обхвата на община Две могили, части 

от зоната попадат в землищата на с. Кацелово, с. Острица, с. Пепелина, с. 

Чилнов и с. Широково. Стандартният формуляр за набиране на данни за 

защитената зона е актуализиран и верифициран през 2018 г., в съответствие с 

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ и данни от целенасочени теренни 

проучвания, проведени в периода на докладване (2013-2018 г.), основно по проект 

на ИАОС по ОПОС 2007-2013 г. DIR-5113024-1-48 „Теренни проучвания на 

разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на 

територията на цялата страна - І фаза“, както и данни от регулярен мониторинг в 

рамките на НСМСБР. 

 

Цели на опазване: 

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

Предмет на опазване: 

 

Природни местообитания:  

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

incanae, Salicion albae). Местообитанието е представено с площ 155,78 ха, като в 

ЗЗ присъства Подтип 3 „Крайречни, заливни гори или галерии, доминирани 

основно от Salix alba, Populus alba и Populus nigra и по-малко от Salix fragilis, които 

принадлежат към съюза Salicion albae“. То се среща на цялата територия на 

защитената зона, като най-представителните полигони се намират в долината на 

р. Мали Лом, между селата Сваленик и Нисово и в долината на р. Черни Лом, в 
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участъка между селата Пепелина, Табачка и Червен. Местообитание 91E0* е 

добре запазено и в обхвата на резерват „Бели Лом“, където крайречната гора е 

със заливаем режим. Общата оценка на състоянието на природното 

местообитание в ЗЗ е „неблагоприятно - лошо състояние“. Ниската средна 

възраст, липсата на гори във фаза на старост, отсъствието на стари дървета, с 

един клас на възраст над средната, и значителното участие (на някои места) на 

инвазивни видове са причините за това лошо състояние. Бракониерските сечи и 

използването на горите за туризъм (главно за риболов и пикник), макар и 

въздействащи върху малка площ, също влошават състоянието на местообитание 

91E0*. За подобряване състоянието на местообитанието е необходимо 

ограничаване на сечите с цел достигане средна възраст на насажденията по-

голяма от 60 години и поддържане на не по-малко от 10% от площта на 

местообитанието във фаза на старост. Наложително е да бъдат предприети 

мерки за ограничаване на разпространението на инвазивните видове. В бъдеще, 

площта на местообитание 91E0* може да бъде увеличаване, за сметка на 

културите от хибридни тополи;  

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitans и 

Callitricho – batrachion. Местообитанието е новоустановено в ЗЗ и е представено 

с площ 12,81 ха. Проучванията показват, че проявява своите основни 

характеристики. В бъдеще местообитанието ще се нуждае от реставрационни 

мерки. Фермите и рибарниците заустващи отпадните си води е необходимо да 

имат пречиствателни съоръжения, също да бъдат контролирани да ги използват 

правилно. Общата оценка на състоянието на природното местообитание в ЗЗ е 

„неблагоприятно - незадоволително състояние“;  

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-

Sedion albi. Местообитанието е представено с площ 47,76 ха, като е 

разпространено главно в долината на река Черни Лом, където преобладават 

открити варовити терени. В останалата част на зоната то се среща по-рядко, 

поради доминирането на горските и храстовите съобщества.  Площта му е 

намаляла незначително, поради слабата паша и протичащите в резултат на това 

процеси на захрастяване. Местообобитанието 6110* участва в комплексни 

полигони с местообитанията 6210, 8210 и 40A0*. Общата оценка на състоянието 

на природното местообитание в ЗЗ е „неблагоприятно - незадоволително 

състояние“, поради намаляването на площта и използването на торове и 

пестициди в близост до полигоните на разпространение. Площта на 

местообитанието може да бъде увеличена за сметка на захрастените територии. 

Рисковете за намаляване на площта са свързани с евентуалния добив на скални 

материали. Пожарите биха довели единствено до временна загуба на 

естествения характер на 6110*, но не и до загуба на местообитанието;  

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Местообитанието е 

представено с площ 1662,04 ха и е най-широко разпространеното тревно 

местообитание в ЗЗ. То се среща самостоятелно или образува комплекси с 

местообитанията 6110* и 6240*. Установени са представители на семейство 

Orchidaceae, поради което полигоните на 6210 са важни места за орхидеите. 

Общата оценка на състоянието на природното местообитание в ЗЗ е 

„неблагоприятно - незадоволително състояние“, поради ниското сумарно 

проективно покритие на фитоценозите, ниското участие на характерните 

доминиращи видове и използването на торове и пестициди в близост до 

полигоните  на разпространение. Намаляването на пашата през последните 

години също оказва негативно влияние върху тревните съобщества на 
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местообитание 6210, изразяващо се в засилване на процесите на рудерализация 

и захрастяване;  

6240* Субпанонски степни тревни съобщества. Местообитанието е 

представено с площ 241,21 ха и заема откритите и стръмни варовити склонове в 

южните части на зоната. То се среща самостоятелно или формира мозайки с 

местообитание 6210. Специфичните фитоценози с високо участие на ароматни 

и бобови полухрасти са редки за страната и са отнесени към Субконтинеталните 

петрофитни степи, подтип “Петрофитни степи с Linum tauricum на подвижни 

варовици, мергели и трошляци” (автор Р. Цонев). Най-представителните 

територии на местообитание 6240* се намират при с. Острица (долината на 

Черни Лом), с. Чилнов (долината на Баниски Лом), между селата Осенец и 

Дряновец (долината на Бели Лом) и между селата Сваленик, Костанденец и 

Захари Стояново (долината на Мали Лом). Общата оценка на състоянието на 

природното местообитание в ЗЗ е „благоприятно състояние“. В миналото са 

проведени кампании по залесяване на голите варовити склонове, при което част 

от местообитанието 6240* е било унищожено. Част от териториите, на които 

някога то е било разпространено, сега са заети от изкуствени гори на черен бор 

/Pinus nigra/. Култури от Pinus nigra днес съществуват при с. Острица и между 

селата Костанденец и Захари Стояново. В бъдеще тези територии могат да бъдат 

освободени от черния бор и на тяхно място да се възстанови местообитанието 

6240*, с което ще се увеличи площта му в зоната. Препоръчва се, в полигоните на 

местообитанието 6240* да бъдат забранени залесителните мероприятия;  

6250* Панонски льосови степни тревни съобщества. Местообитанието е 

представено с площ 606,66 ха и се среща ограничено в северната част на ЗЗ – 

долината на р. Русенски Лом и северната част от долината на р. Черни Лом. 

Установено е обрастване на някои от полигоните с Paliurus spina-christi, Prunus 

spinosa и Rosa canina. Общото състояние на местоообитание 6250* е оценено 

като „неблагоприятно - лошо състояние“, като причина за това са 

фрагментацията, ниското участие на характерните доминиращи видове и 

високата степен на рудерализация в полигоните, намиращи се в близост до 

населените места. В бъдеще площта може да бъде увеличена за сметка на 

захрастените и рудерализираните територии, както и чрез възстановяване на 

териториите, където се намират изоставените селскостопански постройки в 

близост до селищата;  

6510 Низинни сенокосни ливади. Местообитанието е представено с площ 

220,4 ха, като в ЗЗ неговите низинни сенокосни ливади имат първичен произход. Те 

са равномерно разпространени на територия на зоната, но поради сравнително 

тесните речни тераси тяхната площ съставлява по-малка от 1% от общата площ. 

Изоставянето на сенокосния режим на стопанисване през последните 10 години 

и използването на торове в обработваемите земи по речните тераси са довели 

до негативни промени в състава и структурата тези ценози. Те са силно 

рудерализирани и в състава им високо участие имат нитрофилните видове. 

Значително е намалял броят на типичните видове и е настъпила смяна на 

доминантите. Сериозен проблем е и бързото им обрастване с храстова и 

дървесна растителност. Най-представителните, в близкото минало, низинни 

сенокосни ливади в долината на Мали Лом (между селата Нисово и Сваленик) и 

в долината на Черни Лом (между селата Кошов и Червен) са значително 

захрастени и имат променен видов състав. Въпреки влошеното си състояние, те 

са отнесени към местообитание 6510 с тенденция в тях да се извършат спешни 

възстановителни дейности. Ежегодното косене ще възпрепятства настъпването на 

горската растителност и ще подобри флористичния състав на ливадите и 
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съотношението на доминиращите видове, поради което се препоръчва то да 

бъде възстановено. Общата оценка на състоянието на природното 

местообитание в ЗЗ е „неблагоприятно - лошо състояние“;  

7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion). 

Местообитанието е представено с площ 0,11 ха и  проявява своите основни 

характеристики. Общата оценка на състоянието му в ЗЗ е „благоприятно 

състояние“. Местообитанието се нуждае от консервациони мерки за да се 

запази и в бъдеще в този си вид;  

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове. 

Местообитанието е новоустановено в ЗЗ и е представено с площ 106,32 ха. То е 

равномерно разпространено на цялата територия на зоната. Среща се 

самостоятелно и по-рядко формира комплекси с местообитанията 40A0* и 6110*. 

Отвесните варовити скали са особено добре представени в долината на река 

Черни Лом, където реката образува множество меандри покрай тях. В почти 

всички полигони съществуват участъци, заети от храстова и дървесна 

растителност (обикновено в местата, където доловете пресичат отвесните скали 

или в техните най-горни части) и в тези петрофитни мозайки площта на 

местообитанието 8210 съставлява 70% от общата площ на полигона. Общата 

оценка на състоянието на хабитата в ЗЗ е „благоприятно състояние“. Поради 

спецификата на местообитанието, неговата площ не може да бъде увеличена за 

сметка на други територии. Рисковете за намаляване на площта са свързани с 

евентуалния добив на скални материали. Местообитание 8210 е с висока 

консервационна стойност, поради това че в неговия обхват съществуват 

подходящи места за скалогнездещите птици, които са предмет на опазване в ЗЗ 

„Ломовете“ (BG0002025). 

8310 Неблагоустроени пещери. Местообитанието е представено с общо 293 

пещери в ЗЗ. Това е петата по богатство на пещери защитена зона в България. 

Има потенциал за откриване на нови обекти и продължаване на проучванията на 

дължината и дълбочината на известните. Повечето обекти са с малка дължина и 

са концентрирани в скалните венци над реките. Пещерната фауна не е особено 

богата. Над 10 вида прилепи използват пещерите като убежища, като около 4 

обекта се обитават сезонно от големи летни и/или зимни колонии. Най-значими 

за прилепите в зоната са пещерите „Орлова чука“ (въпреки, че е частично 

благоустроена) и „Зоровица“. Много от пещерите са в благоприятно състояние, 

но почти всички лесно достъпни в  близост до населените места са обект на 

замърсяване, вандализъм и иманярство. Общата оценка на състоянието на 

природното местообитание в ЗЗ е „неблагоприятно - незадоволително 

състояние“;  

40A0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества. 

Местообитанието е представено с площ 3,25 ха. В ЗЗ „Ломовете“ 

местообитанието се среща ограничено в нейната западна част. То формира 

комплекси с местообитания 6110*, 6210, 6240* и 8210. Храстовите ценози са с 

доминиране на Amygdalus nana. Само полигонът, разположен покрай пътя с. 

Сваленик – с. Кацелово е с доминиране на Prunus fruticosa. Този полигон, в 

годината на картиране, е бил засегнат от опожаряване. Общото състояние на 

местоообитание 40A0* е оценено като „неблагоприятно - незадоволително 

състояние“. Фрагментацията, ниското проективно покритие на фитоценозите и 

използването на торове и пестициди в близост до полигоните са основните 

причина за незадоволителното състояние на местообитанието;  

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

Местообитанието е новоустановено в ЗЗ и е представено с площ 83,15 ха. В ЗЗ 
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„Ломовете“ (BG0000608) горите от съюз Tilio-Acerion са с ограничено 

разпространение. Те заемат сенчестите стръмни каменисти склонове по левия 

бряг на реките Мали и Бели Лом. В голяма част от полигоните дребнолистната 

липа е заместена от сребролистната, което се дължи на сравнително малката 

надморска височина, на която се среща 9180*, и на контакта със широко 

разпространените и типични за лесостепната зона Мизийски гори от 

сребролистна липа (91Z0). Общата оценка на състоянието на природно 

местообитание 9180* в ЗЗ е „неблагоприятно - лошо състояние“. Липсата на гори 

във фаза на старост и малкият брой стари дървета са причини за това лошо 

състояние. Бъдещите лесовъдски мероприятия следва да целят повишаване на 

средната възраст на горите и достигане фаза на старост на най-малко 10% от 

площта на местообитанието; 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus. Местообитанието е 

представено с площ 240,4 ха. В ЗЗ горите на местообитание 91G0* се срещат по 

сенчести склонове и в долове, като най-представителните полигони се намират в 

долината на река Бели Лом между с. Писанец и гр. Ветово. Добре запазени, 

малки по площ, участъци има и в долината на река Черни Лом, източно от с. 

Кацелово и северно от с. Острица. Общата оценка на състоянието на 

природното местообитание в ЗЗ е „неблагоприятно - лошо състояние“. Липсата 

на гори във фаза на старост, липсата на стари живи дървета с един клас на 

възраст над средната и наличието на сукцесионни процеси са причините за 

лошото състояние на местообитание 91G0*. Бъдещите лесовъдски мероприятия 

следва да целят повишаване на средната възраст на горите и достигане фаза на 

старост на най-малко 10% от площта на местообитанието;  

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens. Местообитанието е представено с 

площ 64,62 ха и е разпространено в западна част на ЗЗ - в долината на Русенски 

Лом между селата Басарбово и Иваново, в долината на Черни Лом при селата 

Кошов и Гърчиново и в долината на Баниски Лом при с. Чилнов. Един полигон е 

установен северно от с. Захари Стояново. Горите от космат дъб се срещат на 

плитки варовити почви, обикновено са с ниска склопеност, поради което имат 

богат тревен етаж, в който участват много субсредиземноморски и степни 

видове. В миналото тяхното разпространение е редуцирано в резултат от 

човешката дейност, като те са били заменени с вторични тревни и храстови 

(предимно келявогабърови) фитоценози. Общата оценка на състоянието на 

природното местообитание в ЗЗ е „неблагоприятно - лошо състояние“. Влошеният 

състав на първия дървесен етаж, липсата на гори във фаза на старост, липсата 

на стари дървета с един клас на възраст над средната и наличието на 

сукцесионни процеси са главните причини за това лошо състояние. Бъдещите 

лесовъдски мероприятия следва да целят подобряване на състава и възрастовата 

структура и достигане фаза на старост на горите от космат дъб. Площта на 

местообитание 91H0* може да бъде увеличена за сметка на съобществата на 

келяв габър и на площите заети с култури от черен бор;  

91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Местообитанието е 

представено с площ 3 041,57 ха и е най-широко разпространеното горско 

местообитание в ЗЗ. Евро-сибирските степни дъбови гори са представени с 

Подтип 1 „Евро-Сибирски гори на цер“. Те се срещат в източните части на зоната, 

северно и източно от гр. Цар Калоян, при селата Дряновец, Раковски и Просторно 

и една малка част попадат на територията на резерват „Бели Лом“. Няколко 

полигона са установени северно от с. Сваленик. Церовите гори са разположени 

по билните части около обработваеми земи или на полегати склонове с припечни 

изложения. Поради лесната им достъпност тези гори са били подложени на 
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дългогодишно антропогенно влияние – паша на домашни животни, опожаряване и 

сечи. Общата оценка на състоянието на природното местообитание в ЗЗ е 

„неблагоприятно - лошо състояние“. Липсата на гори във фаза на старост, 

липсата на стари дървета с един клас на възраст над средната, изнасянето на 

мъртва дървесина и увеличаване на участието на келявия габър и мъждряна са 

причини за това лошо състояние. Бъдещите лесовъдски дейности следва да целят 

подобряване възрастовата структура и достигане фаза на старост на церовите 

гори. Площта на местообитание 91I0* може да бъде увеличена, за сметка на 

терените заети с култури от акация, както и чрез възстановяване на площите на 

сечищата. Поради ограниченото разпространение в страната и приоритетността 

на Евро-сибирските дъбови гори, ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) се явява важно място 

за тяхното опазване;  

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори. Местообитанието е 

представено с площ 2 716,78 ха. В ЗЗ се среща Подтип 1 „Мизийски смесени 

термофилни дъбови гори“. То е широко разпространено и е второто по площ 

горско местообитание в зоната (след местообитанието 91I0*). Най-

представителните и компактни горски масиви на местообитанието 91М0 се 

намират в долината на река Бели Лом между с. Писанец и гр. Ветово, в долината 

на река Мали Лом между селата Нисово и Сваленик и в долината на река Черни 

Лом между селата Кацелово и Церовец. За разлика от Евро-сибирските дъбови 

гори на местообитание 91I0*, дъбовите гори на местообитание 91М0 заемат 

сравнително по-наклонени терени върху плитки почви. На северните, по-влажни 

склонове, особено в долните им части, местообитание 91М0 постепенно се 

заменя от Мизийските гори на сребролистна липа (местообитание 91Z0). Общата 

оценка на състоянието на природното местообитание в ЗЗ е „неблагоприятно - 

лошо състояние“. Липсата на гори във фаза на старост, липсата на стари 

дървета с един клас на възраст над средната, изнасянето на мъртва дървесина и 

увеличаването на участието на келяв габър и мъждрян са причини за това лошо 

състояние. Бъдещите лесовъдски дейности следва да целят подобряване 

възрастовата структура и достигане фаза на старост. Площта на местообитание 

91М0 може да бъде увеличена, за сметка на терените заети с култури от акация, 

както и чрез възстановяване на площите на сечищата;  

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. Местообитанието е представено с 

площ 1 599,57 ха. Най-представителните и компактни горски масиви на 

местообитанието се намират в долината на река Бели Лом между селата 

Писанец и Нисово (горски участък „Батаклията“) и между гр. Цар Калоян и с. 

Кривня в обхвата на резерват „Бели Лом“. Местообитание 91Z0  се среща 

ограничено и в долината на река Черни Лом, източно от селата Широково и 

Пепелина. Горите от сребролистна липа са привързани към сенчести и влажни 

склонове със северно изложение. В най-стръмните участъци на склоновете 

сребролистната липа участва в изграждането на полидоминантни фитоценози на 

местообитание 9180*, а в преходните участъци, между местообитания 91M0 и 

91Z0, дъбовете и сребролистната липа са съдоминанти. Общата оценка на 

състоянието на природното местообитание в ЗЗ е „неблагоприятно - лошо 

състояние“. Липсата на гори във фаза на старост и липсата на стари дървета, с 

един клас на възраст над средната, са причини за това лошо състояние. 

Бъдещите лесовъдски дейности следва да целят подобряване възрастовата 

структура и достигане фаза на старост. Площта на местообитание 91Z0 може да 

бъде увеличена, за сметка на терените заети с култури от акация, както и чрез 

възстановяване на площите на сечищата. 
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Бозайници:  

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus); *европейски вълк (Canis lupus); 

видра (Lutra lutra); добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni); дългокрил 

прилеп (Miniopterus schreibersi); степен пор (Mustela eversmanii); дългоух нощник 

(Myotis bechsteini); остроух нощник (Myotis blythi); дългопръст нощник (Myotis 

capaccinii); трицветен нощник (Myotis emarginatus); голям нощник (Myotis myotis); 

средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii); южен подковонос 

(Rhinolophus еuryale); Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum); мaлък 

подковонос (Rhinolophus hipposideros); подковонос на Мехели (Rhinolophus 

mehelyi); лалугер (Spermophilus citellus); пъстър пор (Vormela peregusna). 

 

Земноводни и влечуги:  

Червенокоремна бумка (Bombina bombina); пъстър смок (Elaphe sauromates); 

обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis); шипобедрена костенурка 

(Testudo graeca); шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); добруджански 

тритон (Triturus dobrogicus); голям гребенест тритон (Triturus karelinii). 

 

Риби: обикновен щипок (Cobitis taenia); балканска кротушка (Gobio kessleri); 

черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis); виюн (Misgurnus fossilis); украинска 

минога (Eudontomyzon mariae); голям щипок (Cobitis elongate); европейска 

горчивка (Rhodeus sericeus amarus). 

 

 

 

Безгръбначни:  

Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis); бисерна мида (Unio crassus); 

вертиго (Vertigo moulinsiana); *Euplagia quadripunctaria; Bolbelasmus unicornis; 

лицена (Lycaena dispar); Dioszeghyana schmidtii; обикновен сечко (Cerambyx 

cerdo); бръмбар рогач (Lucanus cervus); буков сечко (Morimus funereus). 

 

Растения:  

Червено усойниче (Echium russicum); обикновена пърчовка (Himantoglossum 

caprinum). 

 

4.2. Защитена зона (ЗЗ) за опазване на дивите птици „Ломовете“ 

(BG0002025).  

 

ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025) е с обща площ 33 451,22 ха. Обявена е със 

Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на МОСВ, изм. (увеличаване на площта) с 

Решение № 335/26.05.2011 г. на МС и Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на МОСВ. В 

обхвата на община Две могили, части от зоната попадат в землищата на с. 

Кацелово, с. Острица, с. Пепелина, с. Чилнов и с. Широково. Стандартният 

формуляр за набиране на данни за защитената зона е актуализиран към 2015 г. 

с резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ и данни от 

целенасочени теренни проучвания, както и данни от регулярен мониторинг в 

рамките на НСМСБР. 

 

Цели на обявяване: 

• Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, предмет на 

опазване, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 
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• Възстановяване на местообитания на видовете птици, предмет на опазване, 

за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

 

Предмет на опазване (видове и техни местообитания), съгласно заповедта за 

обявяване: 

Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР - видове птици предмет на опазване в зоната, 

включени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕО: малък воден бик (Ixobrychus 

minutus), черен щъркел (Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), червен ангъч 

(Tadorna ferruginea), осояд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus migrans), египетски 

лешояд (Neophron percnopterus), орел змияр (Circaetus gallicus), тръстиков блатар 

(Circus aeruginosus), ливаден блатар (Circus pygargus), късопръст ястреб (Accipiter 

brevipes), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), малък орел (Hieraaetus pennatus), белошипа ветрушка (Falco 

naumanni), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), ловен сокол (Falco cherrug), 

ливаден дърдавец (Crex crex), бухал (Bubo bubo), козодой (Caprimulgus 

europaeus), земеродно рибарче (Alcedo atthis), синявица (Coracias garrulus), сив 

кълвач (Picus canus), черен кълвач (Dryocopus martius), сирийски пъстър кълвач 

(Dendrocopos syriacus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), горска 

чучулига (Lullula arborea), полска бъбрица (Anthus campestris), ястребогушо 

коприварче (Sylvia nisoria), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела 

сврачка (Lanius minor), градинска овесарка (Emberiza hortulana), белочела 

сврачка (Lanius nubicus). 

Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР - редовно срещащи се мигриращи птици, които не 

са включени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕО: голям корморан 

(Phalacrocorax carbo), сива чапла (Ardea cinerea), ням лебед (Cygnus olor), зимно 

бърне (Anas crecca), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), малък ястреб 

(Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo buteo), черношипа ветрушка (Falco 

tinnunculus), сoкол орко (Falco subbuteo), вoден дърдавец (Rallus aquaticus), 

зеленоножка (Gallinula chloropus), малък червеноног водобегач (Tringa totanus), 

голям горски водобегач (Tringa ochropus), обикновен пчелояд (Merops apiaster), 

брегова лястовица (Riparia riparia), жълтокрака чайка (Larus cachinnans), бял ангъч 

(Tadorna tadorna). 

 

 

5. Описание и анализ на степента на въздействие на ОУПО Две могили 

върху предмета и целите на опазване на защитените зони.  

 

5.1. Описание и анализ на степента на въздействие на ОУПО Две могили 

върху предмета и целите на опазване на защитена зона за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна „Ломовете“ 

(BG0000608).  

 

Актуалните цифрови модели на разпространение на природните 

местообитания и на местообитанията на целевите видове в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0000608) са предоставени от МОСВ. С получените данни, в цифров вид е 

направен модел на местоположението на проектните устройствени елементи на 

ОУПО, спрямо картираните елементи на защитената зона. Направеният модел 

позволява извършването на математически изчисления за установяване на 

процентните отношения. 
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а) описание и анализ на въздействието на ОУПО Две могили върху типовете 

природни местообитания и видовете - предмет на опазване. 

 

Въздействия върху природните местообитания 

 

За идентифициране на възможните въздействия върху природните 

местообитания е изготвен модел на местоположението на проектния устройствен 

елемент „Територия за жилищни функции“ в землището на с. Широково, спрямо 

картираните хабитати в защитената зона. Направеният модел позволява 

извършването на математически изчисления за установяване на процентните 

отношения. Допълнително са извършени посещения на терен за верифициране 

на данните. Получените резултати са представени в таблицата по-долу. 

Проектната „Територия за жилищни функции“ в землището на с. Широково 

не засяга картирани природни местообитания. Най-близко разположените до нея 

полигони с картирани природни местообитания са, както следва: 

 На около 50 м по права линия в южна посока (през широколистна гора) – 

полигон с картирано природно местообитание 8210 – Хазмофитна растителност 

по варовикови скални склонове; 

 На около 300 м по права линия в североизточна посока (през река Черни 

Лом) – полигон с картирано природно местообитание 6210 – Полуестествени 

сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни 

местообитания на орхидеи). 

 

 

 

Местоположение на най-близко разположените полигони с картирани природни 

местообитания до проектната Жилищна територия в землището на с. Широково 

/Изображение: Кадастрално-административна информационна система на 

АГКК/ 
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Получени резултати за въздействието върху картираните природни местообитания в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608), при използване на 

площните данни от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

 

Природно местообитание 

Обща площ на 

разпространение на 

местообитанието в ЗЗ 

(ха) 

Засегната площ на 

местообитанието 

от проекта на ОУПО  

(ха) 

Разпределение на 

засегнатата площ по 

вид на 

устройствената 

територия 

(ха) 

Засегната площ на 

местообитанието, 

спрямо общата му 

площ на 

разпространение в ЗЗ 

(%) 

91E0* - 

Алувиални гори с Alnus glutinosa 

и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion 

albae)  

155,78 0 - 0 

3260 – 

Равнинни или планински реки с 

растителност от Ranunculion 

fluitans и Callitricho – batrachion 

/хабитатът е новоустановен в 

ЗЗ/ 

12,81 0 - 0 

6110* - 

Отворени калцифилни или 

базифилни тревни съобщества 

от Alysso-Sedionalbi 

47,76 0 - 0 

6210 - 

Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху 

варовик (Festuco-Brometalia) 

(*важни местообитания на 

орхидеи) 

1662,04 0 - 0 

6240* - 

Субпанонски степни тревни 
241,21 0 - 0 
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Природно местообитание 

Обща площ на 

разпространение на 

местообитанието в ЗЗ 

(ха) 

Засегната площ на 

местообитанието 

от проекта на ОУПО  

(ха) 

Разпределение на 

засегнатата площ по 

вид на 

устройствената 

територия 

(ха) 

Засегната площ на 

местообитанието, 

спрямо общата му 

площ на 

разпространение в ЗЗ 

(%) 

съобщества 

6250* - 

Панонски льосови степни 

тревни съобщества 

606,66 0 - 0 

6510 – 

Низинни сенокосни ливади 
220,4 0 - 0 

7220* - 

Извори с твърда вода с туфести 

формации (Cratoneurion) 

0,11 0 - 0 

8210 – 

Хазмофитна растителност по 

варовикови скални склонове 

/хабитатът е новоустановен в 

ЗЗ/ 

106,32 0 - 0 

8310 – 

Неблагоустроени пещери 

хабитатът е 

представен в ЗЗ с 

общо 293 пещери 

0 - 0 

40A0* - 

Субконтинентални пери-

панонски храстови съобщества 

 

3,25 
0 - 0 

9180* - 

Смесени гори от съюза Tilio-

Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове 

/хабитатът е новоустановен в 

ЗЗ/ 

 

 

83,15 

0 - 0 
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Природно местообитание 

Обща площ на 

разпространение на 

местообитанието в ЗЗ 

(ха) 

Засегната площ на 

местообитанието 

от проекта на ОУПО  

(ха) 

Разпределение на 

засегнатата площ по 

вид на 

устройствената 

територия 

(ха) 

Засегната площ на 

местообитанието, 

спрямо общата му 

площ на 

разпространение в ЗЗ 

(%) 

91G0* - 

Панонски гори с Quercus 

petraea и Carpinus betulus 

240,4 0 - 0 

91H0* - 

Панонски гори с Quercus 

pubescens 

64,62 0 - 0 

91I0* - 

Евро-сибирски степни гори с 

Quercus spp. 

3041,57 0 - 0 

91M0 – 

Балкано-панонски церово-

горунови гори 

 

 

2716,78 0 - 0 

91Z0 – 

Мизийски гори от 

сребролистна липа 

1599,57 0 - 0 
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Въздействия върху целевите видове 

 

За идентифициране на възможните въздействия върху местообитания на 

целевите видове е изготвен модел на местоположението на проектния 

устройствен елемент „Територия за жилищни функции“ в землището на с. 

Широково, спрямо картираните местообитания на видове в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0000608). Допълнително са извършени посещения на терен за верифициране 

на данните.  

 

БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ  

 

Клас Насекоми (Insecta) 

 

Разред Пеперуди (Lepidoptera) 

 

6199* Четириточкова меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria). Видът  обитава 

райони с мезофитна растителност в открити пространства и окрайнини на 

широколистни гори. Полифаг, извършващ миграции и хранещ се и с рудерална 

растителност. 

До края на 2012 г., в ЗЗ са установени общо 3 геореферирани находища и 

още едно по предварителни данни. Нито едно от тях не попада в обхвата на 

община Две могили. Общата площ на потенциалните местообитания е 17 324,46 

хa. Общата площ на териториите с оптимални условия за популациите на вида 

според крайната карта е 17 324,46  хa. Данните за популацията в зоната са 

оскъдни. Приема се, че тя е местна и много рядка, като е определена на 883 – 

1749 индивида. По време на теренното изследване не са установени увредени и 

унищожени находища, но според крайната карта на териториите с влошено 

качество има замърсяване, засилено антропогенно присъствие и увредени 

територии от КВС – 2,5%. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е 

„благоприятно състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Непосредствено 

граничещият от южната-югоизточната страна на жилищната зона горски полигон 

е картиран, като потенциално местообитание на насекомото. Не се очаква 

значително отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на 

Euplagia quadripunctaria в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

1060 Голяма огневка /Лицена/ (Lycaena dispar). Видът  се среща по влажни, 

по-рядко сухи тревисти места в близост до езера, потоци, реки и др. източници на 

влага. 

До края на 2012 г., в ЗЗ няма установени геореферирани находища. Общата 

площ на потенциалните местообитания е 7 508,61 хa. Общата площ на 

териториите с оптимални условия за популациите на вида според крайната карта 

е 2 472,45 хa. Данните за популацията в зоната са недостатъчни. Приема се, че тя 

е местна, с обичайна плътност, като няма данни за числеността. Не са 

установени увредени находища. Общата оценка за състоянието на вида в зоната 

е „благоприятно състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 
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настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Непосредствено 

граничещият от южната-югоизточната страна на жилищната зона горски полигон 

е картиран, като потенциално и оптимално местообитание на насекомото. Не се 

очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията 

на Lycaena dispar в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

4032 Dioszeghyana schmidtii. Видът е новоустановен в ЗЗ. До края на 2012 г. в ЗЗ 

са установени общо 5 находища. Нито едно от тях не попада в обхвата на 

община Две могили. Общата площ на потенциалните местообитания е 18 617,34 

ха. Общата площ на териториите с потенциални условия за популациите на вида 

според крайната карта е 18 617,34 ха. Данните за популацията в зоната са 

оскъдни. Приема се, че тя е местна и рядка, като е определена на 53 550 – 66 582 

индивида. Не са установени увредени находища, но според крайната карта на 

териториите с влошено качество са регистрирани замърсявания – 0,2% и 

засилено антропогенно присъствие – 0,5%. Налице е добър хранителен потенциал 

– пионерно, при сукцесиите, хранително растение (Acer tataricum, мекиш). 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „благоприятно състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Непосредствено 

граничещият от южната-югоизточната страна на жилищната зона горски полигон 

е картиран, като потенциално и оптимално местообитание на насекомото. Не се 

очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията 

на Dioszeghyana schmidtii в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

Разред Твърдокрили (Coleoptera) 

 

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus). Видът е свързан със стари дъбови гори. 

Женската снася яйцата си в стари дъбови пънове, а ларвите се хранят с 

полуизгнилата дървесина.  

До края на 2012 г. в ЗЗ са установени общо 34 геореферирани находища. 

Нито едно от тях не попада в обхвата на община Две могили. Общата площ на 

подходящите местообитания е 15 809,15 хектара по данни от крайната карта на 

вида за зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 18 909,53 

хектара по данни от крайната карта на вида за зоната. Качеството на данните за 

популацията в зоната е средно. Приема се, че тя е местна, с обичайна плътност, 

като е определена на 170 062 – 334 543 индивида. Установените опожарени 

територии са 0,8% от площта на потенциалните местообитания на вида в зоната. 

Увредените територии са 19,9% от площта на известните находища на вида. 

Състоянието на вида е определено, като „неблагоприятно – незадоволително“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Непосредствено 

граничещият от южната-югоизточната страна на жилищната зона горски полигон 

е картиран, като оптимално местообитание на насекомото. Не се очаква 

значително отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на 

Lucanus cervus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

1089 Буков сечко (Morimus funereus). Видът е свързан  основно с буковите и 

дъбовите гори. Не може да лети и местата, които обитава (обикновено вътрешни 

горски екосистеми) са строго локализирани.  
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До края на 2012 г., в ЗЗ са установени 2 геореферирани находища. Нито едно 

от тях не попада в обхвата на община Две могили. Общата площ на подходящите 

местообитания е 15 077,19 хектара, по данни от крайната карта на вида за зоната. 

Общата площ на потенциалните местообитания е определена на 16 360,47 

хектара, по данни от крайната карта на вида за зоната. Качеството на данните за 

популацията в зоната е средно. Приема се, че тя е местна и рядка, като е 

определена на 145 755 – 169 300 индивида. Увредените територии са 1,5% от 

площта на известните находища на вида. Състоянието на вида е определено, 

като „неблагоприятно – незадоволително“.  

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Morimus 

funereus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo). Видът е задължителен сапроксилен 

вид. Живее в старите дървета. Възстановяването на количеството такива дървета е 

бавно, и може да бъде времева „пропаст“, през която има много малко 

подходящо местообитание на разположение за този вид.  

До края на 2012 г., в ЗЗ е установено 1 геореферирано находище. Не попада в 

обхвата на община Две могили. Общата площ на подходящите местообитания е 

8 528,16 хектара, по данни от крайната карта на вида за зоната. Общата площ на 

потенциалните местообитания е определена на 12 823,17 хектара, по данни от 

крайната карта на вида за зоната. Качеството на данните за популацията в зоната 

е средно. Приема се, че тя е местна и рядка, като е определена на 79 092 – 116 

700 индивида. Установените опожарени територии са 0,9% от площта на 

потенциалните местообитания на вида в зоната. Състоянието на вида е 

определено, като „неблагоприятно – незадоволително“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Cerambyx 

cerdo в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

4011 Еднорог болбелазмус (Bolbelasmus unicornis). До края на 2012 г., в ЗЗ не са 

установени геореферирани находища. Общата площ на подходящите 

местообитания е 0 хектара по данни от крайната карта на вида за зоната. 

Общата площ на потенциалните местообитания е 544,21 хектара. Опожарените 

територии са 6,3% от площта на потенциалните местообитания. Данните за 

популацията в зоната са недостатъчни. Приема се, че тя е местна, като няма 

данни за числеността. Състоянието на вида е определено, като „неблагоприятно – 

незадоволително“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Bolbelasmus 

unicornis в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

Клас Коремоноги  (Gastropoda)   
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4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis). За периода 2011-2012 г. няма 

установени геореферирани находища в защитената зона. Площта на ефективно 

заетите местообитания е 0 хa. По данни от крайната карта на разпространението 

на вида в зоната, общата площ на потенциалните местообитания е 377,20 хa. 

Качеството на данните за популацията в зоната е средно. Приема се, че тя е 

местна и много рядка, като няма данни за числеността. По време на теренното 

изследване не са установени увредени участъци. Общата оценка за състоянието 

на вида в зоната е „неблагоприятно-незадоволително състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Theodoxus 

transversalis в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

1016 Вертиго (Vertigo moulinsiana). До края на 2012 г. няма установени 

геореферирани находища в ЗЗ. Площта на потенциалните местообитания е 

430,44 хa по данни от крайната карта на вида за зоната. Не са установени 

опожарени територии в местообитанията. Качеството на данните за популацията 

в зоната е средно. Приема се, че тя е местна и рядка, като няма данни за 

числеността. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно-

незадоволително състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Vertigo 

moulinsiana в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

Клас Миди (Bivalvia) 

 

1032 Бисерна мида (Unio crassus). За периода 2011-2012 г. са установени 2 

геореферирани находища в ЗЗ. Площта на ефективно заетите местообитания от 

вида, в които той е намерен през периода на изследването е 35,14 хa. По данни от 

крайната карта на разпространението на вида в зоната, общата площ на 

потенциалните местообитания е 469,81 хa. Качеството на данните за популацията 

в зоната е средно. Приема се, че тя е местна и рядка, като е определена на 4 698 

индивида. По време на теренното изследване са установени до 10% увредени 

участъци от замърсяване. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е 

„неблагоприятно-незадоволително състояние“. 

ОУПО не предвижда дейности, свързани със създаване на терени за 

изграждане на нови хидротехнически съоръжения или други промени на 

територията във водни обекти в границите на защитената зона. Прилагането на 

ОУПО няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Unio crassus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

ГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ 

 

Клас Миноги (Cephalaspidomorphi) 

 

2484 Украинска минога (Eudontomyzon mariae). Видът е критично застрашен, 

съгласно Червената книга на България (2015). В ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) има 

пясъчно и тинесто дъно, което е подходящо условие за размножаването на 
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украинската минога, но по време на теренните проучвания, до края на 2012 г., 

видът не е установен в зоната. Данните за популацията в зоната са недостатъчни. 

Приема се, че тя е местна и много рядка, като няма данни за числеността. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно-

незадоволително състояние“. 

ОУПО не предвижда дейности, свързани със създаване на терени за 

изграждане на нови хидротехнически съоръжения или други промени на 

територията във водни обекти в границите на защитената зона. Прилагането на 

ОУПО няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Eudontomyzon mariae в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

Клас Риби (Pisces) 

 

Разред Шараноподобни (Cypriniformes) 

 

5339 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus). Видът не е установен по 

време на полевите проучвания, до края на 2012 г., в ЗЗ. Повече от 95% от характера 

на дънния субстрат в зоната е благоприятен за съществуването на вида. По-малко 

от 10% от дължината на теченията е с фрагментирани речни участъци. Данните за 

популацията в зоната са недостатъчни. Приема се, че тя е местна, с обичайна 

плътност, като няма данни за числеността. Общата оценка за състоянието на вида 

в зоната е „неблагоприятно-незадоволително състояние“. 

ОУПО не предвижда дейности, свързани със създаване на терени за 

изграждане на нови хидротехнически съоръжения или други промени на 

територията във водни обекти в границите на защитената зона. Прилагането на 

ОУПО няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Rhodeus sericeus amarus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

2533 Голям щипок (Cobitis elongatа). Видът не е установен по време на 

полевите проучвания, до края на 2012 г., в ЗЗ. Характерът на дънния субстрат в 

зоната не е благоприятен за съществуването на вида. Данните за популацията в 

зоната са недостатъчни. Приема се, че тя е местна, като няма данни за 

числеността. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно-

незадоволително състояние“. 

ОУПО не предвижда дейности, свързани със създаване на терени за 

изграждане на нови хидротехнически съоръжения или други промени на 

територията във водни обекти в границите на защитената зона. Прилагането на 

ОУПО няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Cobitis elongatа в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia). При полевите изследвания в ЗЗ, видът е 

установен с добра биомаса и численост. Качеството на данните за популацията в 

зоната е добро. Популацията е местна и рядка, като е определена на 81 609 

индивида. Площта на потенциалните местообитания на вида в рамките на зоната 

е изчислена на 239,322 ха. Не е установено строителство на хидротехнически 

съоръжения, създаващи прегради за миграцията. Характерът на дънния субстрат 

е благоприятен. Не са установени въздействия от драгиране и добив на инертни 

материали. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „благоприятно 

състояние“. 

ОУПО не предвижда дейности, свързани със създаване на терени за 

изграждане на нови хидротехнически съоръжения или други промени на 
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територията във водни обекти в границите на защитената зона. Прилагането на 

ОУПО няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Cobitis taenia в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

1145 Виюн (Misgurnus fossilis). Видът обитава постоянни реки и следководни 

езера и блата. Не е установен по време на полевите проучвания, до края на 2012 

г., в ЗЗ. Площта на потенциалните местообитания е определена на 88,842 ха. 

Данните за популацията в зоната са оскъдни. Приема се, че тя е местна. Не е 

установено строителство на хидротехнически съоръжения, създаващи прегради 

за миграцията. Характерът на дънния субстрат е благоприятен. Не са установени 

въздействия от драгиране и добив на инертни материали. Общата оценка за 

състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно-незадоволително състояние“. 

ОУПО не предвижда дейности, свързани със създаване на терени за 

изграждане на нови хидротехнически съоръжения или други промени на 

територията във водни обекти в границите на защитената зона. Прилагането на 

ОУПО няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Misgurnus fossilis в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

Разред Селдоподобни (Clupeiformes) 

 

6143 Балканска кротушка (Romanogobio kesslerii). Видът не е установен в 

зоната по време на теренните проучвания до края на 2012 г. Площта на 

потенциалните местообитания е изчислена на 71,21 ха. Данните за популацията в 

зоната са недостатъчни. Приема се, че тя е местна и много рядка, като няма 

данни за числеността. Над 90% от дължината на теченията в зоната са 

нефрагментирани от хидротехнически съоръжения. Повече от 95% от характера 

на дънния субстрат в зоната е благоприятен за съществуването на вида. Не са 

установени въздействия от драгиране и добив на инертни материали. Общата 

оценка за състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно-незадоволително 

състояние“. 

ОУПО не предвижда дейности, свързани със създаване на терени за 

изграждане на нови хидротехнически съоръжения или други промени на 

територията във водни обекти в границите на защитената зона. Прилагането на 

ОУПО няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Romanogobio kesslerii в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

1138 Черна (балканска) мряна (Burbus meridionalis). При полевите изследвания, 

до края на 2012 г., видът е установен с много добра биомаса и численост. 

Качеството на данните за популацията в зоната е добро. Популацията е местна, с 

обичайна плътност, като е определена на 87 141 индивида. Площта на 

потенциалните местообитания на вида в рамките на зоната е изчислена на 122,24 

ха. Не е установено строителство на хидротехнически съоръжения, създаващи 

прегради за миграцията. Характерът на дънния субстрат е благоприятен. Не са 

установени въздействия от драгиране и добив на инертни материали. Общата 

оценка за състоянието на вида в зоната е „благоприятно състояние“. 

ОУПО не предвижда дейности, свързани със създаване на терени за 

изграждане на нови хидротехнически съоръжения или други промени на 

територията във водни обекти в границите на защитената зона. Прилагането на 

ОУПО няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Burbus meridionalis в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 
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Клас Земноводни (Amphibia) 

 

1993 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus). В рамките на полевите 

проучвания, през 2011 – 2012 г., видът не е установен в ЗЗ. Не са установени 

находища. Общата пригодна площ, според потенциалното местообитание на 

вида, е 1 472,85 ха. Общото ефективно заето местообитание на вида е 1 328,92 

ха. Данните за популацията в зоната са недостатъчни. Приема се, че тя е местна, 

като няма данни за числеността. Общата оценка за състоянието на вида в зоната 

е „неблагоприятно - незадоволително състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Triturus 

dobrogicus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii). В рамките на полевите 

проучвания, през 2011 – 2012 г., видът не е установен в ЗЗ. Общата пригодна площ, 

според потенциалното местообитание на вида, е 8 441,62 ха. Общото ефективно 

заето местообитание на вида е 3 956,52 ха. Данните за популацията в зоната са 

оскъдни. Приема се, че тя е местна и много рядка, с едно находище. Общата 

оценка за състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно - незадоволително 

състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Triturus karelinii в 

ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

1188 Червенокоремна бумкa (Bombina bombina). Видът обитава локви, речни 

разливи и други малки и затревени водоеми.  

В рамките на полевите проучвания, през 2011 – 2012 г., е установено 1 

находище. Намира се извън обхвата на община Две могили. Общата пригодна 

площ, според потенциалното местообитание на вида, е 6 186,72 ха. Общото 

ефективно заето местообитание на вида е 3 777,57 ха. Данните за популацията в 

зоната са оскъдни. Приема се, че тя е местна и много рядка, с едно находище. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно - 

незадоволително състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Непосредствено 

граничещият от южната-югоизточната страна на жилищната зона горски полигон 

е картиран, като потенциално (пригодно) местообитание за земноводното. Не се 

очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията 

на Bombina bombina в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

Клас Влечуги (Reptilia) 

 

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). Видът обитава хълмисти 

местности с нискостъблени гори.  

В рамките на полевите проучвания, през 2011 – 2012 г., са установени три 

находища. Нито едно не подада в обхвата на община Две могили. Общата 



Доклад за оценка на степента на въздействие на ОУП на община  ДВЕ МОГИЛИ върху ЗЗ „Ломовете“                                                               

 

Изготвил за МАПТИЙМ еоод и община ДВЕ МОГИЛИ:  Екип ЕО и ОС с ръководител Лазар Петрунов, еколог 

 

46 

пригодна площ, според потенциалното местообитание на вида, е 14 506,51 ха. 

Общото ефективно заето местообитание на вида е 1 973,43 ха. Данните за 

популацията в зоната са оскъдни. Приема се, че тя е местна и много рядка, с три 

находища. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно - 

незадоволително състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Непосредствено 

граничещият от южната-югоизточната страна на жилищната зона горски полигон 

е картиран, като потенциално (пригодно) местообитание за влечугото. Не се 

очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията 

на Testudo hermanni в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

 

 
Разпространение на Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca). В рамките на полевите 

проучвания, през 2011 – 2012 г., са установени седем находища. Нито едно не 

подада в обхвата на община Две могили. Общата пригодна площ, според 

потенциалното местообитание на вида, е 8 423,70 ха. Общото ефективно заето 

местообитание на вида е 1 644,44 ха. Качеството на данните за популацията в 

зоната е средно. Приема се, че тя е местна и рядка, със седем находища. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно - 

незадоволително състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Непосредствено 

граничещият от южната-югоизточната страна на жилищната зона горски полигон 

е картиран, като потенциално (пригодно) местообитание за влечугото. Не се 
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очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията 

на Testudo graeca в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

 

 
Разпространение на Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). В рамките на полевите 

проучвания, през 2011 – 2012 г., са установени девет находища, включително в 

обхвата на община Две могили – в землището на с. Пепелина. Общата пригодна 

площ, според потенциалното местообитание на вида, е 9 124,51 ха. Общото 

ефективно заето местообитание на вида е 2 841,68 ха. Качеството на данните за 

популацията в зоната е средно. Приема се, че тя е местна и рядка, с девет 

находища. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „благоприятно 

състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Непосредствено 

граничещият от южната-югоизточната страна на жилищната зона горски полигон 

е картиран, като потенциално местообитание за влечугото. Не се очаква 

значително отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на 

Emys orbicularis в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

5194 Пъстър смок (Elaphe sauromates). В рамките на полевите проучвания, през 

2011 – 2012 г., е установено едно находище. Намира се извън обхвата на община 

Две могили. Общата пригодна площ, според потенциалното местообитание на 

вида, е 12 273,53 ха. Общото ефективно заето местообитание на вида е 8 135,06 

ха. Данните за популацията в зоната са оскъдни. Приема се, че тя е местна и 

много рядка, с едно находище. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е 

„неблагоприятно - незадоволително състояние“. 
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Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково е 

картирана, като пригодно, ефективно заето местообитание на вида. Засягането 

е 0,04% от общата площ на ефективно заетите местообитания в ЗЗ. При полевите 

проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Не се 

очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията 

на Elaphe sauromates в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

Клас Бозайници (Mammalia) 

 

Разред Гризачи (Rodentia)  

 

2609 Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni). Добруджанският хомяк е вид 

с много ниска численост и петнисто разпространение, неговото установяване в 

природната среда е  трудно. Видът обитава целини, люцернови и житни площи, 

лозя, овощни и зеленчукови градини. ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) е разположена в 

централните части на съвременния ареал на добруджанския хомяк. 

По време на теренната работа, до края на 2012 г., видът не е регистриран в ЗЗ. 

При направения анализ на територията на потенциалните местообитания е 

изчислено, че тяхната обща площ е 2 673 ха. Те са разкъсани от образуванията на 

релефа по течението на Ломовете и се разполагат предимно по периферията 

на зоната. Данните за популацията в зоната са недостатъчни. Приема се, че тя е 

местна и много рядка, с неизвестна численост. Общата оценка за състоянието 

на вида в зоната е „неблагоприятно - незадоволително състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Mesocricetus 

newtoni в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

 
Разпространение на Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni) 
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/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

1335 Европейски лалугер (Spermophilus citellus). Видът е гризач от семейство 

Катерицови (Sciuridae). Обитава открити необработваеми места, покрити с ниска 

тревна растителност (ливади, пасища, сухи степи, покрайнините на 

обработваемите полета, покрай пътища и др.) или на места с добре развито 

пасищно животновъдство. Живее на колонии, в изровени под земята дупки с много 

резервни входове. 

При извършеното полево изследване (картиране) в ЗЗ, до края на 2012 г., са 

картирани 28 потенциални пригодни местообитания, като в 16 от тях са 

установени лалугерови находища, включително в обхвата на община Две могили 

– в землището на с. Острица. Общата площ на регистрираните находища в 

оптимални местообитания е 1 208,1 ха, а в субоптимални местообитания е 5 997,9 

ха. В резултат на направения индуктивен модел, общата площ на потенциалните 

местообитания за целевия вид е, както следва: оптимални местообитания – 1 

685,2 ха и субоптимални местообитания – 9 774,2 ха. При направения анализ е 

установено, че в защитената зона съществуват достатъчно на брой биокоридори 

между заселените и потенциалните местообитания на вида. Качеството на 

данните за популацията в зоната е добро. Популацията е местна, с обичайна 

плътност, като е определена на 16 лалугерови колонии. В защитената зона се 

наблюдават два едновременно вървящи процеса - единият е на намаляване на 

пашата на селскостопански животни и последвалата я сукцесия на 

местообитанията, изразяваща се във висок тревостой, а другият е засилена 

антропогенна дейност и промяна на начина на земеползване. Поради тези 

причини, общата оценка за състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно - 

незадоволително състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково е 

картирана, като субоптимално, ефективно заето местообитание на вида. 

Засягането е 0,04% от общата площ на субоптималните местообитания в ЗЗ. При 

полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. 

Не се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Spermophilus citellus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 
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Разпространение на Европейски лалугер (Spermophilus citellus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

 

 

 

Разред Хищници (Carnivora) 

 

1352 *Европейски вълк (Canis lupus). Видът обитава гористи терени, като избягва 

просторни гъсти гори. Предпочита труднодостъпни райони с гори, храсталаци и 

ливади. Приспособил се е и към културни ландшафти, където намира за храна 

домашни животни.  

По време на полевата работа, до края на 2012 г., не са регистрирани следи 

от присъствие на европейски вълк в ЗЗ. Разнообразните условия предлагат 

качествени местообитания за вида – потенциалните местообитания са 81,04 км2 

или 25 % от площта на зоната, което заедно с биокоридорите определя почти 38 % 

от зоната като места за обитание и придвижване на вълка. Според анализа на 

данните, ефективно заетото местообитание е 30,23 км2 или 37 % от потенциалните 

местообитания. Косвените данни показват, че със сигурност една семейна 

двойка обитава зоната и съседните територии подходящи за вида. Зоната 

предполага наличие поне на една семейна група. Качеството на данните за 

популацията в зоната е средно. Приема се, че тя е местна, като е определена на 

2-4 индивида. Подходящите, за сърцевинни зони, са 1,03 км2, което показва, че 

популацията на вълците в зоната е силно зависима от подходящите сърцевинни 

зони извън зоната. Биокоридорите са 42,22 км2 или 13 % от площта на зоната. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно - 

незадоволително състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 
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настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Canis lupus в ЗЗ 

„Ломовете“ (BG0000608). 

 

1355 Видра (Lutra lutra). Видът е бозайник от семейство Порови (Mustelidae), 

чийто живот е свързан с наличието на водни басейни, богати на рибни запаси. 

Качеството на данните за популацията в зоната е добро. Популацията е 

местна, като относителната численост на видрата е определена на 10-21 

индивида. По време на проучванията, до края на 2012 г., е регистрирано 

присъствие на екземпляри при с. Пепелина. Площта на водоемите и на бреговете 

им, подходящи за обитаване от видрата е 2355,27 хa. Дължината на речните 

участъци и изкуствените канали в зоната, подходящи за обитаване от видрата е 

205,59 км, а площта на бреговете им e 2 540,53 хa. Не е установена 

фрагментация на обитанията. Антропогенният натиск е слаб и не оказва критично 

за същестуването на вида въздействие. Хранителната база е отлична. Състоянието 

на вида в зоната е „благоприятно състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Lutra lutra в ЗЗ 

„Ломовете“ (BG0000608). 

 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna). Видът е хищен бозайник от семейство 

Порови (Mustelidae). Обитава ливади и пасища, каменисти терени и пустеещи 

земи, включително по речни долини, където има достатъчно гризачи за храна. 

Живее на открит и сух терен. Обикновено използва дупки на гризачи, които 

разширява. Предпочитана храна са лалугерите, по-рядко гущерите, птиците и 

техните яйца. Отрицателно действащи фактори са превръщането на пасищата в 

орна земя и използването на родентициди, които намаляват основната му храна. 

Видът е рядък, води скрит начин на живот и е нощноактивен. Това са основните 

причини, пъстрият пор да е слабо проучен у нас. 

Целевият вид не е регистриран по време на теренната работа в ЗЗ. Данните за 

популацията в зоната са недостатъчни. Приема се, че тя е местна, с неизвестна 

численост. Площта на потенциалните местообитания е изчислена на 2 349,5 

хектара. Подходящите местообитания представляват около 23,5 км². 

Приблизително 14,44 ха от потенциалните местообитания на пъстрия пор в ЗЗ са 

опожарявани. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно 

- незадоволително състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на вида. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Следва да се отбележи, 

че в момента сградите на бившия стопански двор се обитават от свободно 

оставени кучета (Canis familiaris), което създава неблагоприятни условия за пъстрия 

пор. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Vormela peregusna в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 
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Разпространение на Пъстър пор (Vormela peregusna) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

2633 Степен пор (Mustela eversmanii). Целевият вид не е регистриран с преки 

методи по време на проучването в ЗЗ. Не са получени данни за присъствието на 

вида и чрез анкетен метод. Данните за популацията в зоната са недостатъчни. 

Приема се, че тя е местна и рядка, с неизвестна численост. Площта на 

потенциалните местообитания е изчислена на 4 303,97 хектара. Подходящите 

местообитания представляват 43,03 км2. Отделните ядра от пригодни 

местообитания в зоната са разпокъсани и трудно достъпни (в голяма част от 

случаите се намират на ръба на речните дефилета, които са отвесни скални 

ръбове с височина до 50 м). Приблизително 40,42 ха от потенциалните 

местообитания на степния пор са опожарявани. Общата оценка за състоянието 

на вида в зоната е „неблагоприятно - незадоволително състояние“. 

Поради наличието на местообитание на лалугера (Spermophilus citellus), 

проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково е 

картирана, и като потенциално местообитание за степния пор. Гризачът е 

основна хранителна база за хищника. Засягането е 0,08% от общата площ на 

потенциалните местообитания в ЗЗ. При полевите проучвания за настоящия 

доклад, не е установено присъствие на Mustela eversmanii. Следва да се 

отбележи, че в момента сградите на бившия стопански двор се обитават от 

свободно оставени кучета (Canis familiaris), което създава неблагоприятни условия 

за степния пор. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на целевия вид в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

Разред Прилепи (Chiroptera) 

 

Направеният анализ на база резултатите от проект „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - Фаза І“ 
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показва, че предвижданията на ОУПО Две могили не засягат летни и зимни 

убежища на прилепите. 

Устройването на територията няма да промени качеството на 

местообитанията по отношение на прилепната фауна. И в момента, 

картираните местообитания включват в площта си цели населени места, 

съществуващи елементи на инфраструктурата и изградени обекти. 

Предвид биологията и начина на живот на прилепите, новата жилищна 

територия в землището на с. Широков не представлява непреодолима пречка 

при полета на индивидите и предпоставка за бариерен ефект, тъй като 

височината на бъдещото застрояване е регламентирана до 10 м. Този нов 

устройствен елемент не може да бъде считан за фактор, предизвикващ 

функционална фрагментация на местообитанията на прилепната фауна. 

Горните заключения са релевантни и по отношение на въздействието върху 

биокоридорите. Прекъсване на биокоридори, за разглежданите видове, е 

възможно само когато са налице непреодолими препятствия при денонощни или 

сезонни миграции. Отчитайки обичайната височина на полет на прилепите, и 

факта, че в новата устройствена територия се предвижда застрояване с височина 

до 10 м и ниска интензивност, прилагането на ОУПО няма да представлява 

непреодолима пречка при полета на индивидите и не може да предизвика 

временен или траен бариерен ефект, респективно прекъсване на миграционни 

или други биокоридори. 

Последващото извършване на застрояване при прилагане на ОУПО има 

потенциал да причини безпокойство на разглежданите видове, но със слаб 

ефект. Потенциалното въздействие ще е незначително и няма да предизвика 

структурни промени в популациите на видовете. 

 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale). Видът е разпространен в гористи 

равнинни карстови райони в близост до вода, като почти изцяло е свързан с 

пещерите, където образува своите колонии. През летните месеци при липса на 

подходящи скални местообитания се заселва и в постройки. 

По време на проучванията в ЗЗ са установени, общо, 5 находища. В известните 

находища за зимуване са били установени, средно, около 6000 екземпляра. В 

известните летни находища са били установени, средно, около 4000 екземпляра.  

Съществуват литературни данни за находище в пещера „Орлова чука“ в 

землището на с. Пепелина, община Две могили. Качеството на данните за 

популацията в зоната е добро. Популацията е местна, като е определена на 4000-

6000 индивида. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания в 

зоната е оценена на 1 915,2 ха. Площта на потенциално подходящите ловни 

местообитания е оценена на 2 248 хa. Според изготвения модел, площта на 

урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 6 622 хa. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „благоприятно състояние“. 

Част от проектната Територия за жилищни функции в землището на с. 

Широково е картирана, като потенциално местообитание със средна 

пригодност за Rhinolophus euryale. При полевите проучвания за настоящия доклад, 

не е установено присъствие на вида.  
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Разпространение на Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum). Видът обитава главно 

карстови райони, обрасли с дървета и храстова растителност. Използва за 

убежища различни  пещери, галерии, скални ниши, хралупи и постройки. През 

лятото формира размножителни колонии главно в пещери, но и на тавани на 

къщи, където обаче рядко зимува. 

В ЗЗ са установени общо 9 находища. В известните находища за зимуване са 

били установени общо 1 093 екземпляра. В известните летни находища са били 

установени общо 31 екземпляра. Съществуват литературни данни за находище в 

пещера „Орлова чука“ в землището на с. Пепелина, община Две могили. 

Качеството на данните за популацията в зоната е добро. Популацията е местна и 

с обичайна плътност, като е определена на 1000-1500 индивида. Площта на 

потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 2 443,3 хa. Площта 

на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 3 074 хa. 

Според изготвения модел, площта на урбанизираните и неподходящите за вида 

местообитания е оценена на 7 089 ха. Общата оценка за състоянието на вида в 

зоната е „благоприятно състояние“. 

Малка част от проектната Територия за жилищни функции в землището на с. 

Широково е картирана, като потенциално местообитание със средна 

пригодност за Rhinolophus ferrumequinum. При полевите проучвания за настоящия 

доклад, не е установено присъствие на вида. 

 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii). Видът е 

разпространен в карстови райони и хълмисти части, почти изцяло е свързан с 

пещери и минни галерии. Зимува в пещери при постоянна температура от 11-12° 

C. 



Доклад за оценка на степента на въздействие на ОУП на община  ДВЕ МОГИЛИ върху ЗЗ „Ломовете“                                                               

 

Изготвил за МАПТИЙМ еоод и община ДВЕ МОГИЛИ:  Екип ЕО и ОС с ръководител Лазар Петрунов, еколог 

 

55 

По време на проучванията в ЗЗ не са установени находища на вида. Площта 

на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1 332,3 хa. 

Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 19 106 

ха. Според изготвения модел, площта на урбанизираните и неподходящите за 

вида местообитания е оценена на 7 151 ха. Общата оценка за състоянието на 

вида в зоната е „неблагоприятно - незадоволително състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на Rhinolophus blasii. При полевите 

проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. 

 

 

 
Разпространение на Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). Един от най-малките 

прилепи, срещащи се в България. Типично пещерен вид, свързан преди всичко с 

богати на растителност карстови райони. Придържа се към скалисти райони с 

наличие на подземни кухини. През лятото обитава и населените места, където 

може да се скрие по тавани и закътани части от сгради. Зимува поединично в 

мини, пещери, мазета и др. Ловува основно в гори, градски паркове и градини, 

по-рядко над ливади, пасища и крайречни гори. Поради това, че обитава 

постройки, той може да се причисли към полусинантропните видове (Gaisler, 

1963). Има толерантност по отношение на човешкото присъствие. 

По време на проучванията в ЗЗ са установени общо 10 находища. В 

известните находища за зимуване в зоната са били установени общо 18 

екземпляра. В известните летни находища в зоната са били установени общо 11 

екземпляра. Съществуват литературни данни за находище в пещера „Орлова 

чука“ в землището на с. Пепелина, община Две могили. Качеството на данните за 

популацията в зоната е добро. Популацията е местна и с обичайна плътност, като 

е определена на 51-100 индивида. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 1 509,5 хa. Площта на потенциално подходящите 
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ловни местообитания е оценена на 4 163,2 хa. Според изготвения модел, площта 

на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 7 001,8 

хa. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „благоприятно състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково е 

картирана, като потенциално местообитание със средна пригодност за 

Rhinolophus hipposideros. При полевите проучвания за настоящия доклад, не е 

установено присъствие на вида. 

 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi). Видът обитава равнинни 

карстови райони и е изцяло свързан с пещерите като убежища.  

По време на проучванията в ЗЗ са установени общо 3 находища. В известните 

находища за зимуване са били установени, средно около 5000 екземпляра. В 

известните летни находища са били установени, средно около 3500 екземпляра. 

Съществуват литературни данни за находище в пещера „Орлова чука“ в 

землището на с. Пепелина, община Две могили. Качеството на данните за 

популацията в зоната е добро. Популацията е местна и с обичайна плътност, като 

е определена на 2000-5000 индивида. Площта на потенциално най-

благоприятните местообитания е оценена на 2 543 хa. Площта на потенциално 

подходящите ловни местообитания е оценена на 3 242 хa. Според изготвения 

модел, площта на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е 

оценена на 7 151 хa. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е 

„благоприятно състояние“. 

Част от проектната Територия за жилищни функции в землището на с. 

Широково е картирана, като потенциално местообитание със средна 

пригодност за Rhinolophus mehelyi. При полевите проучвания за настоящия доклад, 

не е установено присъствие на вида. 

 

 

 
Разпространение на Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
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1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus). обитава влажните горски 

местообитания в среднопланинския пояс (700–1400 м надм. вис.). Зимата - 

поединично или на групи до 30 индивида в най-студените, привходни части на 

пещерите при температури около 0–2 °С. През летните месеци живее почти само 

в хралупи на дървета и по-рядко в други убежища.  

В ЗЗ не са установени находища и места за струпване на вида. Не са открити 

размножителни колонии в зоната. Качеството на данните за популацията в зоната 

е добро. Популацията е местна, рядка, като е определена на 166-264 индивида. 

Площта на потенциалните местообитания е оценена на 8 297 ха. Площта на 

местообитания с високо качество по индуктивен модел е оценена на 1 519,5 ха. 

Средно, за зоната са установени 2 дървета във фаза на старост и 2 мъртви 

стоящи дървета на 1 хa. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е 

„неблагоприятно - незадоволително състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на Barbastella barbastellus. При полевите 

проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. 

 

 

 
Разпространение на Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

1310 Пещерен дългокрил /дългокрил прилеп/ (Miniopterus schreibersii). Видът се 

среща в карстови местообитания. 

По време на проучванията в ЗЗ е установено 1 зимно находище с 500 

екземпляра. Не са установени летни находища на вида. Съществуват 

литературни данни за находище в пещера „Орлова чука“ в землището на с. 

Пепелина, община Две могили. Данните за популацията в зоната са недостатъчни. 

Приема се, че тя е местна и с обичайна плътност, като не е определена 

числеността. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 

оценена на 2 128,3 хa. Площта на потенциално подходящите ловни 

местообитания е оценена на 6 466 хa. Според изготвения модел, площта на 
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урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 50 хa. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „неблагоприятно-

незадоволително състояние“. 

Част от проектната Територия за жилищни функции в землището на с. 

Широково е картирана, като потенциално местообитание със средна 

пригодност за Miniopterus schreibersii. При полевите проучвания за настоящия 

доклад, не е установено присъствие на вида. 

  

 

 
Разпространение на Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

1324 Голям нощник (Myotis myotis). Видът е еволюционно свързан с 

широколистните и смесените гори с открити пространства. В Югоизточна Европа 

е изцяло пещерен обитател, като използва скални цепнатини и галерии. Не са 

известни колонии в постройки. 

В ЗЗ са установени общо 9 находища. В известните находища за зимуване са 

били установени общо 30 екземпляра. В известните летни находища са били 

установени, средно около 2 500 екземпляра. Съществуват литературни данни за 

находище в пещера „Орлова чука“ в землището на с. Пепелина, община Две 

могили. Качеството на данните за популацията в зоната е добро. 

Размножаващата се популация е с обичайна плътност, като е определена на 

2000-3000 индивида. Зимуващата популация е с обичайна плътност, като е 

определена на 51-100 индивида. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 2 176,3 хa. Площта на потенциалните подходящи 

ловни местообитания е оценена на 24 807 ха. Според изготвения модел, площта 

на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 992 ха. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „благоприятно състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на Myotis myotis. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. 
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1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii). Видът обитава ниски карстови 

райони, понякога в подходящи биотопи извън тях. Зимува в подземни убежища 

около 400 м надм. вис. 

В ЗЗ са установени общо 4 находища. В известните находища за зимуване са 

били установени общо 70 екземпляра. В известните летни находища са били 

установени, общо 2 500 екземпляра. Съществуват литературни данни за 

находище в пещера „Орлова чука“ в землището на с. Пепелина, община Две 

могили. Качеството на данните за популацията в зоната е добро. Местната 

популация е с обичайна плътност, като е определена на 51-100 индивида. 

Размножаващата се популация е с обичайна плътност, като е определена на 

1500-2500 индивида. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания 

е оценена на 2 138,6 хa. Площта на потенциалните подходящи ловни 

местообитания е оценена на 6 466 ха. Според изготвения модел, площта на 

урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 50 ха. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „благоприятно състояние“. 

Част от проектната Територия за жилищни функции в землището на с. 

Широково е картирана, като потенциално местообитание със средна 

пригодност за Myotis capaccinii. При полевите проучвания за настоящия доклад, не 

е установено присъствие на вида. 

 

 

 
Разпространение на Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii). Видът е изключително 

хралупоживеещ прилеп.  

В ЗЗ е установено 1 находище. Не са установени места за струпване на вида. 

Не са открити размножителни колонии в зоната. Качеството на данните за 

популацията в зоната е средно. Приема се, че тя е местна и рядка, като е 

определена на 210-420 индивида. Площта на потенциалните местообитания е 
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оценена на 9 512 ха. Площта на местообитания с високо качество по индуктивен 

модел е оценена на 1 942,3 ха. Средно, за зоната са установени 2 дървета във 

фаза на старост на 1 хa. Общата оценка за състоянието на вида в зоната е 

„неблагоприятно - незадоволително състояние“.  

Част от проектната Територия за жилищни функции в землището на с. 

Широково е картирана, като потенциално местообитание със средна 

пригодност за Myotis bechsteinii. При полевите проучвания за настоящия доклад, не 

е установено присъствие на вида. 

 

 

 
Разпространение на Дългоух нощник (Myotis bechsteini) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii). Видът е разпространен във всички 

карстови райони. Придържа се към райони с пресечен релеф - хълмове, скални 

разкрития и венци, стръмни речни брегове. Обитава главно пещери в тези 

ландшафти. 

В ЗЗ са установени общо 9 находища. В известните находища за зимуване са 

били установени общо 16 екземпляра. В известните летни находища са били 

установени, общо около 600 екземпляра. Съществуват литературни данни за 

находище в пещера „Орлова чука“ в землището на с. Пепелина, община Две 

могили. Качеството на данните за популацията в зоната е добро. 

Размножаващата се популация е с обичайна плътност, като е определена на 501-

1000 индивида. Зимуващата популация е с обичайна плътност, като е определена 

на 51-100 индивида. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 

оценена на 2 182,1 хa. Площта на потенциалните подходящи ловни 

местообитания е оценена на 24 807 ха. Според изготвения модел, площта на 

урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 992 ха. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „благоприятно състояние“. 

Част от проектната Територия за жилищни функции в землището на с. 

Широково е картирана, като потенциално местообитание със средна 
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пригодност за Myotis blythii. При полевите проучвания за настоящия доклад, не е 

установено присъствие на вида. 

 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus). Видът е характерен обитател на 

нископланинските карстови райони. Заселва се в пещери и изоставени 

постройки. У нас е установено, че зимуват само единични екземпляри, поради 

което показателят не е специфичен за този вид. 

По време на проучванията в ЗЗ са установени общо 2 находища. В известните 

находища за зимуване не са установени екземпляри. В известните летни 

находища са били установени, общо 6 екземпляра. Качеството на данните за 

популацията в зоната е добро. Популацията е местна и с обичайна плътност, като 

е определена на 51-100 индивида. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 2 210,8 хa. Площта на потенциално подходящите 

ловни местообитания е оценена на 16 771 хa. Според изготвения модел, площта 

на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 865 хa. 

Общата оценка за състоянието на вида в зоната е „благоприятно състояние“. 

Малка част от проектната Територия за жилищни функции в землището на с. 

Широково е картирана, като потенциално местообитание със средна 

пригодност за Myotis emarginatus. При полевите проучвания за настоящия доклад, 

не е установено присъствие на вида. 

 

 

 
Разпространение на Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

РАСТЕНИЯ 

 

4067 Червено усойниче (Echium russicum). Двугодишно тревисто растение. 

Стъблото обикновено e единично, високо 20–80 см, гъсто облистено, покрито, 

както и листата, с гъсти, разположени върху брадавички, власинки. Листата са 

линейноланцетни, дълги 2–11 см, широки 0,7–1,2 см. Съцветието е до ½ от 

стъблото, тясно, класоподобно, с гъсто разположени завити полусенници. Венчето 
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е дълго 8–12 см, фуниевидноразширено, тъмночервено. Тичинките и стълбчето са 

по-дълги от венчето, близалцето е цяло или плитко двуделно. Плодът е орехче. Цв. 

V–VI, пл. VI–VIІ. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена. 

Обитава сухи тревисти места в низините и предпланините, по слабо използвани 

пасища, често сред храсталаци. Популациите са локални, често от отделни 

разпръснати растения, понякога до 100–250 индивида (Лозенска планина). 

Ограничено в повечето флористични райони на страната до 1200 м надм. вис. Не 

се среща в Рила, Пирин, Славянка, Беласица и Родопи (Изт.).  

По време на картирането не е потвърдено разпространението на вида в 

защитената зона. Не са установени популации на целевия вид. Местата, където 

той е намиран при предишни проучвания, са приети за потенциални 

местообитания на вида (2,34 ха). Не е извършена оценка на природозащитното 

състояние. Данните за популацията в зоната са недостатъчни. Приема се, че тя е 

местна и рядка, с неизвестна численост. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в потенциално местообитание на целевия вид. При полевите проучвания 

за настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Прилагането на ОУПО 

няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на 

Echium russicum в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

 

 
Разпространение на Червено усойниче (Echium russicum) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum). Пърчовката е 

многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. Стъблата са високи 30–90 

cм, с 5–8 сиво-зелени, елиптични листа. Съцветията са с 20–40 цвята, рехави. 

Околоцветните листчета са събрани в шлем, виолетово-бели с надлъжни линии. 

Устната е 3-делна; страничните дялове са линейни, извити, дълги 9–22 мм, вълнисти 

по края; средният дял е дълъг 4,5–8,5 cм, леко усукан, на върха е 2-делен. Шпората 

е 4,5–7 мм. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена. 
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Среща се по открити, слънчеви места, по-често на варовити каменисти почви, по 

слабо използвани пасища, сред храсталаци и на горски поляни в светли 

широколистни гори. Популациите обикновено заемат неголеми площи (до 0,01–1 

хa) и са с неголяма численост (до 50–100 растения). Рядко са наблюдавани 

находища с по-големи площи (до 5 хa), но с ниска плътност на популациите. 

Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 м надм. вис. Сравнително по-

често в карстовите райони на Предбалкана, Стара планина, Знеполски район, 

Родопи (Изт.).  

В границите на ЗЗ целевият вид е установен в четири находища. Нито едно от 

тях не попада в обхвата на община Две могили. Общата площ на оптималните 

местообитания е изчислена на 32,91 ха, от които установени на терен – 8,2 ха. 

Площта на потенциалните местообитания е определена на 1 179,65 ха. 

Качеството на данните за популацията в зоната е добро. Популацията е местна, 

рядка, като е определена на 350 индивида. Видът, най-често, се среща в обхвата 

на природно местообитание 6210. Общата оценка за състоянието на вида в 

зоната е „благоприятно състояние“. 

Проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково не 

попада в картирано местообитание на целевия вид. При полевите проучвания за 

настоящия доклад, не е установено присъствие на вида. Прилагането на ОУПО 

няма да окаже отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на 

Himantoglossum caprinum в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

 
Разпространение на Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

б) описание и анализ на въздействието на плана върху целостта на ЗЗ 

„Ломовете“ (BG0000608), с оглед на нейните структура, функции и 

природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване 

на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки 
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промени и др.) както по време на изпълнението, така и при действието на ОУПО 

Две могили: 

 

За идентифициране на възможни въздействия е извършено посещение на 

терен в новата устройствена Територия за жилищни функции в землището на с. 

Широково. 

 

Местоположение: южно от с. Широково (ЕКАТТЕ 83301), на около 300 м от 

строителните граници на селото. 

Обект: Проектна Територия за жилищни функции. 

Описание на текущото състояние: Територията представлява бивш стопански 

двор, със съществуващи, масивни, стопански сгради. Към настоящия момент, 

три от постройките са саморазрушени. До стопанския двор се стига по 

съществуващ път от север, който го свързва със с. Широково. В отделните 

полигони се установява растителност от следните типове: 

• Храстовo-горска растителност – тази растителност заема между 20-40% от 

обхвата на ПИ №№ 83301.55.4, 83301.55.6, 83301.55.8. В структурата на 

фитоценозите има добре формирани два етажа – храстов и тревен етаж. 

Общото проективно покритие е 90-100%. Храстовият етаж е формиран от Prunus 

spinosa, P. cerasifera, Rosa spp., Rubus caesius, Clematis vitalba, Crataegus 

monogyna, Ulmus minor. Във видовия състав се срещат и единични дървета (Prunus 

spinosa, P. cerasifera, Morus alba, Quercus spp., Carpinus orientalis, Robinia 

pseudoacacia). Тревният етаж е с проективно покритие 15-20%. В състава му 

участват Galium aparine, Dactylis glomerata, Agrimonia eupatoria, Poa pratensis 

agg., Geum urbanum и др.  Видовият състав е хетерогенен и силно антропогенно 

повлиян. След преустановяването на пашата горските и храстовите видове 

увеличават проективното покритие в имотите. 

• Рудерална (синантропна) растителност – среща се в имоти с ПИ №№ 

83301.55.1, 83301.55.2, 83301.55.4, 83301.55.5, 83301.55.6, 83301.55.7, 83301.55.8. Тази 

растителност е формирана от нитрофилни видове, като Sambucus ebulus, 

Conium maculatum, Urtica dioica. Освен това се среща и широко 

разпространени рудерални видове, като Capsella bursa-pastori, Cardaria draba, 

Myagrum perforiatum, Bilderdikya convolvulus, Consolida regalis, Carduus 

acanthoides, Onopordon acanthium, Asperugo procumbens, Marrubium peregrinum, 

Ballota nigra.  

• Силно преизпасани и преотъпкани пасища – заема ограничени площи 

пред сградите, които са подложени на отъпкване, преминаване на 

селскостопанска техника и др. Установена е в около 15-20% на територията на 

имоти с ПИ №№ 83301.55.1, 83301.55.5, 83301.55.6. Във видовия състав участват 

Polygonium aviculare, Chamomilla recutita, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, 

Trifolium repens, Capsella bursa-pastori. 

Извод: В границите територията не са установени природни местообитания и 

видове, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложения 1 и 2 на 

Закона за биологичното разнообразие. 

Срещнати затруднения при проучването: Сградите в бившия стопански двор 

се обитават от свободно оставени кучета (Canis familiaris). Някои от тях проявяват 

агресивно поведение, което затруднява извършването на полеви проучвания. 

 

В актуализирания стандартен формуляр на ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) са 

посочени следните други важни видове от фауната, които не са предмет на 

опазване, но са свързани с опазването и управлението на зоната:  
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Клас Риби (Pisces): уклейка (Alburnus alburnus) – популация с обичайна 

плътност; обикновена кротушка (Gobio gobio) – популация с обичайна плътност; 

речен кефал (Leuciscus cephalus) – популация с обичайна плътност; головрато 

попче (Neogobius gymnotrachelus) – рядка популация; бяла риба (Sander 

lucioperca) – с неопределена популация; сом (Silurus glanis) – с неопределена 

популация. 

Клас Земноводни (Amphibia): зелена крастава жаба (Bufo viridis) – популация с 

обичайна плътност; жаба дървесница (Hyla arborea) – популация с обичайна 

плътност; горска жаба (Rana dalmatina) – популация с обичайна плътност; 

обикновена чесновница (Pelobates fuscus) – рядка популация. 

Клас Влечуги (Reptilia): медянка (Coronella austriaca) – много рядка популация; 

смок мишкар (Elaphe longissima) – с неопределена популация; късокрак гущер 

(Ablepharus kitaibelii) – рядка популация; зелен гущер (Lacerta viridis) – популация с 

обичайна плътност; сива водна змия (Natrix tessellata) – популация с обичайна 

плътност; стенен гущер (Podarcis muralis) – популация с обичайна плътност; 

пепелянка (Vipera ammodytes) – с неопределена популация; голям стрелец 

(Coluber caspius) – популация с обичайна плътност; ивичест гущер (Lacerta 

trilineata) – с неопределена популация; кримски гущер (Podarcis taurica) – рядка 

популация. 

Клас Бозайници (Mammalia): златист чакал (Canis aureus) – с неопределена 

популация; сърна (Capreolus capreolus) – с неопределена популация; обикновен 

хомяк (Cricetus cricetus) – популация с обичайна плътност; полунощен прилеп 

(Eptesicus serotinus) – популация с обичайна плътност; източноевропейски таралеж 

(Erinaceus concolor) – популация с обичайна плътност; прилеп на Сави (Hypsugo 

savii) – популация с обичайна плътност; невестулка (Mustela nivalis) – популация с 

обичайна плътност; нощник на Брант (Myotis brandtii) – рядка популация; воден 

нощник (Myotis daubentonii) – рядка популация; мустакат нощник (Myotis 

mystacinus) – рядка популация; голям вечерник (Nyctalus lasiopterus) – много рядка 

популация; ръждив вечерник (Nyctalus noctula) – популация с обичайна плътност; 

средиземноморско прилепче (Pipistrellus kuhlii) – много рядка популация; кафяво 

прилепче (Pipistrellus pipistrellus) – популация с обичайна плътност; сив дългоух 

прилеп (Plecotus austriacus) – популация с обичайна плътност. 

Безгръбначни: Ameles heldreichi – популация с обичайна плътност; Apatura ilia – 

популация с обичайна плътност; Apfelbeckiella trnowensis deliormana – с 

неопределена популация; Бронзов бегач (Calosoma inquisitor) – популация с 

обичайна плътност; златист гъсеничар (Calosoma sycophanta) – популация с 

обичайна плътност; голям черен бегач (Carabus gigas) – с неопределена 

популация; Distoleon tetragrammicus – популация с обичайна плътност; жълто 

цигулче (Gomphus flavipes) – популация с обичайна плътност; Gomphus 

vulgatissimus – популация с обичайна плътност; лозов охлюв (Helix lucorum) – 

популация с обичайна плътност; медицинска пиявица (Hirudo medicinalis) – 

популация с обичайна плътност; европейска богомолка (Mantis religiosa) – 

популация с обичайна плътност; Melitaea trivia – популация с обичайна плътност; 

Metrioptera oblongicollis – много рядка популация; Onconotus servillei – много рядка 

популация; Onychogomphus forcipatus – популация с обичайна плътност; бръмбар 

носорог (Oryctes nasicornis) – с неопределена популация; черен Аполон 

(Parnassius mnemosyne) – популация с обичайна плътност; Protonemura beaumont – 

рядка популация; Rhabdiopteryx triangularis – рядка популация; Rhodopiella beroni – 

с неопределена популация; Trichoniscus tranteevi – с неопределена популация. 

Растения: Acanthus balcanicus – много рядка популация; обикновен 

анакамптис (Anacamptis pyramidalis) – много рядка популация; горска съсънка 



Доклад за оценка на степента на въздействие на ОУП на община  ДВЕ МОГИЛИ върху ЗЗ „Ломовете“                                                               

 

Изготвил за МАПТИЙМ еоод и община ДВЕ МОГИЛИ:  Екип ЕО и ОС с ръководител Лазар Петрунов, еколог 

 

66 

(Anemone sylvestris) – много рядка популация; ковачев зановец (Chamaecytisus 

kovacevii) – рядка популация; есенно ботурче (Cyclamen hederifolium) – рядка 

популация; дребнолистен дремник (Epipactis microphylla) – много рядка 

популация; брошово еньовче (Galium rubioides) – рядка популация; диекианов 

лопен (Verbascum dieckianum) – популация с обичайна плътност. 

От гореизброените значими видове за ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608), в обхвата 

на обследваната проектна Територия за жилищни функции в землището на с. 

Широково, чрез пряко наблюдение, беше установено присъствие на голям 

стрелец (Coluber caspius) и зелена крастава жаба (Bufo viridis). И двете животни 

бяха наблюдавани в тревист участък. В съседен, влажен терен по левия бряг на р. 

Черни Лом беше наблюдавана и горска жаба (Rana dalmatina). 

След реализиране на жилищната територия, условията за съществуване и 

обитаване на установените земноводни и влечуго, вероятно, ще останат 

сравнително запазени, тъй като едва ли в бъдеще ще се изпълни цялостно 

застрояване на територията. Също така, тези видове могат да обитават среда с 

ниско до умерено антропогенно присъствие.  

Обследваната територия, като цяло, предлага подходящи местообитания за 

замноводни, влечуги и редица безгръбначни. От гореизброените значими 

бозайници, местообитанията са подходящи за таралежа и невестулката. Предвид 

наличието на изоставени постройки, територията би могла да бъде потенциално 

местообитание за някои от синантропните прилепи. 

 

ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) е с обща площ 32 488,93 ха. В територията на 

община Две могили попадат около 8% от защитената зона - това са части от 

землищата на с. Кацелово, с. Острица, с. Пепелина, с. Чилнов и с. Широково. 

Единствената промяна, която ОУПО предвижда в този обхват е новата Територия 

за жилищни функции в землището на с. Широково, с площ от 3,48 ха. Засягането 

е 0,01% от общата площ на ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608). 

 

Засягане на ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) от  

проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково 
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/Изображения: Кадастрално-административна информационна система на 

АГКК/ 

Имотите, които попадат в новата устройствена територия в землището на с. 

Широково, ще бъдат с променени предназначение и начин на трайно ползване 

(единствено включения селскостопански път ще запази настоящия си статут).  

Разпределението на същите имоти, представено според настоящото 

предназначение на територията, е изведено в долната таблица: 

 

Проектна жилищна територия в земл. на с. Широково 

Настоящо предназначение на земята в имотите Площ /ха/ 

За производствени дейности 2,26 

За складови дейности 0,4 

Необработваема земеделска земя 0,52 

Селскостопански път 0,3 

Общо 3,48 

 

Имотите с предназначение на земята за производствени и складови дейности 

могат да бъдат отнесени към широк клас хабитати N23 - Други земи /вкл. градове, 

села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти/ (Other land /including towns, 

villages, roads, waste places, mines, industrial sites/). Имотите са с обща площ 2,66 

ха. Съгласно стандартния формуляр, хабитатен клас N23 е с представителност от 

3,0% (974,67 ха) в рамките на защитената зона. След устройване на територията 

няма да има промяна в площта на клас хабитати N23 в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0000608), тъй като ландшафтът ще отговаря на същите физически 

характеристики. 

Имотът, който е необработваема земеделска земя, може да бъде отнесен 

към широк клас хабитати N08 - Равнини, шубраци (Heath, scrub, maquis and 

garrigue, phygrana). Имотът е с площ 0,52 ха. Съгласно стандартния формуляр, 

хабитатен клас N08 е с представителност от 9,0% (2 924 ха) в рамките на 

защитената зона. Извършването на евентуално, бъдещо, пълно застрояване на 

имота ще представлява загуба на 0,02% от площта на клас хабитати N08 в ЗЗ 

„Ломовете“ (BG0000608). 
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В ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608), до момента, не са идентифицирани значими 

въздействия върху целостта на зоната, с оглед на нейните структура, функции и 

природозащитни цели. 

Съгласно Стандартния формуляр, обитаването в разпокъсани райони в 

защитената зона е заплаха (код E01.03) със средна степен на негативно 

въздействие. Целта на ОУПО е, чрез регулиране на територията, да се прекрати 

съществуващата практика за хаотично жилищно и друг вид застрояване на 

отделни земеделски земи/имоти в цялата община. 

Зингстра и др. (2009) дават следното тълкуване на фрагментация на 

местообитанието: „Местообитанието е фрагментирано, ако в рамките на 

единна свързана територия покрита с местообитанието има линейни 

инфраструктури (с изключение на пътищата без настилка и с изключение на вече 

съществуващи пътища) или огради, или застрояване прекъсващо връзките между 

различните части на местообитанието. Това важи и за случаите, когато бариерите 

се намират на границата на два физически кадастрални парцела, които обаче 

опазват едно и също местообитание, с изключение на съществуващи към датата 

на научно предлагане на зоната (заварено положение) пътища от 

републиканската пътна мрежа или друга трайна обществена инфраструктура“. 

Предвид горното определение, прилагането на ОУПО няма да предизвика 

фрагментация на защитената зона, природните местообитания и популациите и 

местообитанията на видовете, представляващи предмет на опазване. 

Не се очаква обезпокояване на видове, в резултат от изпълнението на ОУПО. 

Не се очаква промяна на видовия състав, в резултат от изпълнението на ОУПО. 

Не се очакват химически, хидроложки и геоложки промени, в резултат от 

изпълнението на ОУПО. 

 

5.2. Описание и анализ на степента на въздействие на ОУПО Две могили 

върху предмета и целите на опазване на защитена зона (ЗЗ) за опазване на 

дивите птици „Ломовете“ (BG0002025). 

 

а) описание и анализ на въздействието на ОУПО Две могили върху видовете 

птици, предмет на опазване, и техните местообитания. 

 

До края на 2012 г., в рамките на проект „Картиране и определяне на 

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

извършено обследване на ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025) и са изготвени доклади за 

гнездяща и мигрираща орнитофауна.  

По-долу е представен анализ на потенциалните въздействия върху видовете 

птици - предмет на опазване, техните популации и местообитания, с отчитане на 

данните от стандартния формуляр за защитената зона (актуализиран към 2015 г.) 

и докладите от мониторинга на гнездящата и мигриращата орнитофауна. 

 

Клас Птици (Aves) 

 

Разред Щъркелоподобни (Ciconiiformes) 

 

A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia). Видът гнезди в населените места, в близост 

до влажни зони и обработваеми площи, където се храни. Разполага гнездата си 

предимно на електрически стълбове, което създава опасност за малките от 
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токови удари и пожари. Предвид това, че е синантропен вид, белият щъркел се 

повлиява в по-малка степен от дейността на човека в населените места.  

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 9 двойки. До 135 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани 28 прелитащи екземпляра в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово), което е 0,0% от прелитащата популация на вида в 

Северна България (последната е определена на 208 084 екземпляра).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, е установено гнездене на 

целевия вид на електрически стълб, попадащ в ПИ № 83301.55.8 (селскостопански 

път), в обхвата на проектната Територия за жилищни функции в землището на с. 

Широково. Наблюдаван е един екземпляр в гнездото. Като цяло, районът предлага 

оптимални условия за вида. Предвид голямата толерантност на белия щъркел към 

антропогенно присъствие, прилагането на ОУПО не се очаква да окаже 

значително отрицателно въздействие върху установеното местообитание на 

Ciconia ciconia в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). По време на ползването на 

жилищната зона, като такава, не се очаква да възникне значително безпокойство 

върху гнездящите екземпляри. ПИ № 83301.55.8 ще запази статута си на път. 

Възникването на по-голямо безпокойство е възможно при извършване на 

евентуални, бъдещи, строителни дейности. Това безпокойство ще бъде временно 

и обратимо и ще се генерира, само в периода на строителство. 

 

 
    Разпространение на Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 
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Местоположение на щъркеловото гнездо в проектната Територия за жилищни 

функции  

в землището на с. Широково (отбелязано е с червена точка) 

/Изображение: Кадастрално-административна информационна система на 

АГКК/ 
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Щъркеловото гнездо в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково 

/Снимкови изображения, актуални към 26.05.2020 г./ 

 

A030 Черен щъркел (Ciconia nigra). Видът се храни, предимно с риба, но 

също така с земноводни, насекоми и др. Обитава поречия на реки и други 

влажни зони, богати на риба. Гнезди в близост до влажни зони по скали или по 

дървета в стари гори, далеч от човека. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение 

годишно през периода април-юли. Има петнисто разпространение в цялата 

страна, като в Източни Родопи, Сакар и Странджа е с най-голяма плътност. 

Далечен мигрант, зимува в Африка на юг от Сахара. Есенната миграция е от 

средата на август до началото на октомври. Пролетната е през март-април. За 

разлика от белия щъркел, не образува многохилядни ята. Често мигрира на малки 

групи с други реещи се птици. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 4-10 двойки. До 25 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани 4 прелитащи екземпляра в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово), което е 0,3% от прелитащата популация на вида в 

Северна България.  

В периода 2010 – 2012 г., Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) 

провежда редовен мониторинг на гнездата на черния щъркел в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0002025). През 2012 г. има потвърдени 5 активни гнезда на черен щъркел. Броят 

на гнездящите двойки е в рамките на нормалния за защитената зона. 
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При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Ciconia nigra в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 

 
Разпространение на Черен щъркел (Ciconia nigra) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A022 Малък воден бик (Ixobrychus minutus). Храни се предимно рано сутрин и 

привечер с малки рибки, жаби, попови лъжички и водни насекоми. Обитава 

разнообразни влажни зони с тръстикови масиви и папур. Среща се дори в 

изолирани малки водоеми с достатъчно тръстика, където да се крие. Изгражда 

гнездова платформа от тръстика, често издигната над водното ниво, закрепена за 

тръстиката или ниски храсти. Снася 2 – 7 яйца, има едно поколение годишно през 

периода май-юли. Основна част от популацията в България е по поречието на р. 

Дунав, Дунавската равнина, Тракийската низина, по Черноморското крайбрежие 

и Софийското поле. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а 

есенната – септември-октомври. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 1-2 двойки. По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Ixobrychus minutus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Малък воден бик (Ixobrychus minutus) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A028 Сива чапла (Ardea cinerea). Видът се храни с риба, земноводни, влечуги 

и гризачи. Обитава сладководни езера, блата, оризища, реки и язовири, но се 

среща и по морското крайбрежие. Гнезди колониално, често с други видове 

чапли в дървета в близост до водоеми. Гнездата са големи, често на върха на 

дървото. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли. 

Повечето колонии са по поречието на р. Дунав и Черноморското крайбрежие и 

големите реки и язовири в Дунавската и Тракийската низина. Мигрира на юг при 

тежки зими и замръзване на водоемите. В България зимуват птици от Северна 

Европа. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 5-10 индивида. От 7 до 10 индивида 

използват зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна 

на оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Ardea cinerea в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Сива чапла (Ardea cinerea) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

Разред Соколоподобни (Falconiformes).  

 

A072 Осояд  (Pernis apivorus). Храни се с ларви на оси (оттам идва името му), 

диви пчели и мравки. Понякога ловува дребни бозайници, влечуги и наземно 

гнездящи птици. Обитава основно широколистни и смесени гори, но се среща и 

в иглолистния пояс. Гнезди високо в короните на дърветата. Снася 1 – 3 яйца, има 

едно поколение годишно през периода май-юни. Среща се из цялата страна, с 

по-плътно разпространение в ниските и средно високите части на страната със 

запазени гори (Източна Стара планина, Странджа, Източни Родопи и др.). Зимува 

в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-

септември. По време на есенната миграция може да бъде наблюдаван на 

големи групи, особено по Черноморското крайбрежие, като често лети заедно с 

други грабливи птици. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 9-11 двойки. До 129 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани 129 прелитащи екземпляра в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово), което е 2,9% от прелитащата популация на вида в 

Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Pernis apivorus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Осояд  (Pernis apivorus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes). Храни се с дребни пойни птици 

(основно врабчета), мишевидни гризачи, гущери и насекоми. Обитава крайречни 

гори и групи дървета сред пасища и обработваеми земи. Гнезди по дървета. 

Снася 2 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли. У нас се 

среща основно по поречията на големите реки Арда, Марица, Тунджа, Струма, 

Дунав, техните притоци и по Черноморието. Зимува в Африка. Пролетната 

миграция е през април-май, а есенната – през август-септември. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 1 двойка. От 1 до 2 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани 2 прелитащи екземпляра в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово), което е 0,6% от прелитащата популация на вида в 

Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Accipiter brevipes в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A087 Обикновен мишелов (Buteo buteo). Храни се основно с полевки и други 

дребни гризачи, но също така и с насекоми, земни червеи, влечуги, земноводни и 

дребни пойни птици. При липса на друга храна се храни и с умрели животни. 

Обитава гори в близост до открити пространства, мозаечни местообитания от 

ливади, пасища, орна земя с ивици от дървета и крайречни гори. Гнездото е 

разположено в короната на дървета, най-често в окрайнини на гора, но понякога 

и в по-малки групи от дървета сред открити пространства. Снася 2 – 4 яйца, има 

едно поколение годишно през периода март-юни. Среща се в цялата страна, 

като през размножителния период не е установен в обширни безлесни райони с 

преобладаващи обработваеми площи. По-чест в полупланинските райони, 

където има разнообразни местообитания от гори, ливади, пасища и 

обработваеми земи. У нас се среща целогодишно. Птиците от Северна Европа 

зимуват в южните част на континента, включително и в България. През зимата е 

многоброен в открити земеделски райони, често в близост до пътища и 

магистрали. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е местна, 

като е определена на 19-22 двойки. До 143 индивида използват зоната за спиране, 

кацане или почивка, по време на прелет или смяна на оперението, извън местата 

за размножаване. По време на есенната миграция през 2011 г. са наблюдавани 

общо 143 прелитащи екземпляра в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. 

Ветово), което е 1,5% от прелитащата популация на вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, е установено присъствие на 

целевия вид. Наблюдаван е един ловуващ екземпляр в района на съществуващия 

асфалтов път, водещ към проектната Територия за жилищни функции (бившия 

стопански двор) в землището на с. Широково. Не е установено гнездене. Като 

цяло, районът предлага оптимални условия за вида. Предвид толерантността на 
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Buteo buteo към антропогенно присъствие, прилагането на ОУПО не се очаква да 

окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията 

на целевия вид в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 
Разпространение на Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 
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Местоположение на наблюдавания обикновен мишелов (отбелязано с червена 

точка) 

/Изображение: Кадастрално-административна информационна система на 

АГКК/ 

 

 

A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus). Пластичен вид, който се храни с 

разнообразни дребни бозайници, птици, влечуги, а при нужда – и с трупове на 

умрели животни. Лалугерът е предпочитана храна в районите, където все още се 

среща. Обитава пасища, ливади и обработваема земя в близост до скални 

масиви или гори. Отбягва обширни горски масиви. Гнездото е разположено в 

скални ниши, на отвесни земни откоси, на самотни дървета или в окрайнина на 

гора. При липса на подходящ субстрат гнезди и по стълбовете от високоволтовата 

електропреносна мрежа. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно. В 

миналото е бил рядък вид, с отделни гнездови находища. Днес е разпространен 

групово на цялата територия на страната. По-многоброен в Западна Стара 

планина, Източните Родопи, Сакар, Подбалканските котловини и на места в 

Дунавската равнина, Лудогорието и Добруджа. У нас се среща целогодишно. 

Част от индивидите мигрират на юг, но през зимата идват птици от страните на 

север от България. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е местна, 

като е определена на 22 двойки. По време на есенната миграция през 2011 г. са 

наблюдавани общо 4 прелитащи екземпляра в наблюдателната точка при с. 

Писанец (общ. Ветово), което е 1,3% от прелитащата популация на вида в 

Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 
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да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Buteo rufinus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 

 
Разпространение на Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A077 Египетски лешояд (Neophron percnopterus). Храни се с животински 

остатъци от диви и домашни бозайници и птици, влечуги, риба, насекоми,  

плодове и дори изпражнения на бозайници. Понякога улавя и дребни живи 

животни. Обитава скални райони, често в близост до селища. Гнезди в ниши по 

скали и високи земни откоси. Снася 1 – 3 яйца, има едно поколение годишно 

през периода април-август. У нас основната част от гнездящите двойки (общо 

около 30) е в Източните Родопи, но има и в Ломовете, Провадийско-Роякското 

плато и др. Зимува в Африка, южно от Сахара. Пролетната миграция е през 

март, а есенната – през октомври. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 1-6 двойки. По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

В периода 2010 – 2012 г., Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) 

провежда редовен мониторинг на гнездата на египетския лешояд в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0002025). През 2012 г. има потвърдени 2 активни гнезда на египетски лешояд. 

Регистрирана е най-ниската численост на вида от 1995 г. насам. Видът стабилно 

намалява и е с риск да изчезне от защитената зона.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Neophron percnopterus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Египетски лешояд (Neophron percnopterus) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

 
Разпространение на египетския лешояд в периода 1990-2000 г. (по Куртев и кол. 

2008). /Източник: План за действие за опазването на египетския лешояд в България 

2009 – 2018 г./ 
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A073 Черна каня (Milvus migrans). Храни се с гризачи, влечуги, земноводни, 

насекоми и мърша. Обитава гори и групи дървета сред пасища и обработваеми 

земи и в близост до реки и други водоеми. Гнезди по дървета. Снася 2 – 4 яйца, 

има едно поколение годишно през периода март-юни. У нас се среща основно 

в югоизточната част на страната – Източните Родопи, Сакар, Дервентските 

възвишения, Западна Странджа и Тракийската низина. Има отделни находища и в 

Добруджа, Лудогорието и Дунавската равнина. Зимува в Африка. Пролетната 

миграция е през март-май, а есенната – през август-октомври. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 1-3 двойки. До 3 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани общо 3 прелитащи екземпляра в наблюдателната 

точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 2,0% от прелитащата популация на 

вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Milvus migrans в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 

 
Разпространение на Черна каня (Milvus migrans) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A080 Орел змияр (Circaetus gallicus). Видът се храни, основно със змии и 

гущери. Обитава широколистни гори в близост до обширни открити пространства 

– пасища, ливади, ерозирали и каменисти терени. Гнезди по дървета. Снася 1 – 2 

яйца, има едно поколение годишно през периода май-август. Има разпръснато 

разпространение в цялата страна, но по-плътно в Източните Родопи, Сакар, 

Дервентските възвишения, Източна Стара планина, Струмската долина и др. 
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Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през 

август-октомври. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 3-5 двойки. До 19 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани общо 19 прелитащи екземпляра в наблюдателната 

точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 5,7% от прелитащата популация на 

вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Circaetus gallicus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 

 
Разпространение на Орел змияр (Circaetus gallicus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina). Видът се храни с гризачи, 

земноводни, влечуги, дребни птици и насекоми. Обитава широколистни гори в 

близост до пасища, ливади, обработваеми земи и водоеми. Гнезди по дървета. 

Снася 1 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода май-август. У нас 

се среща в по-висока численост в Странджа, Дервентските възвишения, Сакар, 

Източните Родопи и Източна Стара планина. Разпръснати находища има и в 

Добруджа, Дунавската равнина, Тракийската низина, Западните Родопи, Средна 

гора, Витоша, Плана и др. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-

април, а есенната – през август-октомври. Отделни индивиди може да се 

наблюдават и през зимата. По време на есенната миграция хиляди малки 

кресливи орли прелитат над източната част на страната и Черноморието. 
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Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 8-10 двойки. От 69 до 220 индивида 

използват зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна 

на оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната 

миграция през 2011 г. са наблюдавани общо 69 прелитащи екземпляра в 

наблюдателната точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 0,7% от прелитащата 

популация на вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Aquila pomarina в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 

 
Разпространение на Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A091 Скален орел (Aquila chrysaetos). Видът не е описан в заповедта за 

обявяване на ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025), но е включен в актуализирания 

Стандартен формуляр.  

Храни се с разнообразни дребни животни, но предпочита лалугери и 

сухоземни костенурки, които разчупва, като ги пуска отвисоко върху скали. Лови и 

врани, кеклици, зайци, лисици, змии и др. През зимата се изхранва и с трупове на 

животни. Обитава скали в близост до открити пространства. Гнездото е най-често 

в скална ниша, но гнезди и по големи дървета. Снася 1 – 3 яйца, има едно 

поколение годишно през периода март-юли. У нас се среща във високите части 

на планините, предимно в Централна и Западна Стара планина, Рила, Пирин, 

Родопите, Осогово. Отделни двойки гнездят и в по-ниски райони като Източните 

Родопи и Източна Стара планина. Постоянен вид. През зимата скита в търсене на 

храна, особено младите индивиди. 
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Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. До 4 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. 

Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Aquila chrysaetos в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 

 

  
Разпространение на Скален орел (Aquila chrysaetos) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A092 Малък орел (Hieraaetus pennatus). Храни се основно с дребни 

бозайници и птици. Обитава широколистни гори в близост до пасища, ливади и 

обработваеми земи. Гнездото е на дърво. Снася 2 яйца, има едно поколение 

годишно през периода април-август. У нас се среща, по-често в Източните 

Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Западна Странджа, Източна Стара 

планина и Добруджа. Отделни находища има в Тракийската низина, Средна 

гора, Струмската долина и др. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през 

март-април, а есенната – през септември-октомври. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 2 двойки. До 14 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани общо 14 прелитащи екземпляра в наблюдателната 
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точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 8,6% от прелитащата популация на 

вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Hieraaetus pennatus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 

 
Разпространение на Малък орел (Hieraaetus pennatus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A094 Орел рибар (Pandion haliaetus). Видът не е описан в заповедта за 

обявяване на ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025), но е включен в актуализирания 

Стандартен формуляр.  

Орелът рибар се храни с риба. Обитава влажни зони с широколистни гори и 

големи единични дървета по бреговете. Гнезди на високи отделни дървета в 

близост до водоеми. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно през 

периода април-юли. У нас има единични гнездови находища, които са 

непостоянни, предимно в Тракийската низина. По време на миграция може да се 

наблюдава в подходящи местообитания в цялата страна. Зимува в Африка. 

Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро - до 3 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. 

Писанец (общ. Ветово). 

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 
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да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Pandion haliaetus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 
Разпространение на Орел рибар (Pandion haliaetus) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A511 Ловен сокол (Falco cherrug). Храни се с лалугери, мишевидни гризачи и 

различно едри птици. Обитава открити места в близост до скални масиви и гори,  

често пасища и  и земеделски земи. Гнезди в скални ниши и в стари гнезда на 

други птици на дървета. Снася 3-6 яйца, има едно поколение годишно в периода 

март-юли. У нас се среща в Стара планина, Средна Гора и Родопите, както и в 

отделни райони на Дунавската равнина, Добруджа и Тракийската низина.  По 

време на миграция по-често може да бъде наблюдаван по Черноморието. 

Постоянен и мигриращ вид. У нас зимуват индивиди от по-северни европейски 

страни. Есенната миграция е най-ясно изразена през септември. На практика, 

след 2006 г. няма данни този вид да гнезди на територията на страната и се смята 

за изчезнал като гнездящ вид. Могат да се срещат само отделни 

неразмножаващи се индивиди.  

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 1 двойка. От 2 до 3 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани общо 2 прелитащи екземпляра в наблюдателната 

точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 11,8% от прелитащата популация на 

вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 
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да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Falco cherrug в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 

 
Разпространение на Ловен сокол (Falco cherrug) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

 
Разпространение на Ловен сокол (Falco cherrug) 

/Източник: План за действие за опазването на ловния сокол  

(Falco cherrug Gray, 1834) в България 2013 – 2022 г., МОСВ/ 
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A098 Малък сокол (Falco columbarius). Видът не е описан в заповедта за 

обявяване на ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025), но е включен в актуализирания 

Стандартен формуляр.  

Прелетна птица, среща се в по-голямата част на Европа, Мала Азия и някои 

части на Азия. В Европа гнезди на Скандинавския полуостров, в балтийските 

страни и Русия, на север от Москва. В Ирландия, Исландия и западните части на 

Великобритания води уседнал начин на живот, а в цялата останала част на Европа 

и Мала Азия може да бъде срещнат като зимуващ вид. Обитава тундра, 

полутундра и иглолистни гори, по време на зимните миграции може да се 

срещне и в друг тип области, но като цяло не силно залесени. На територията на 

България се среща много рядко. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро – 1 индивид използва 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. 

Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Falco columbarius в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

A103 Сокол скитник (Falco peregrinus). Видът не е описан в заповедта за 

обявяване на ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025), но е включен в актуализирания 

Стандартен формуляр.  

Постоянен вид. Гнездeщите във височинната зона птици (над 1000 м надм. 

вис.), извършват вертикални миграции. В средата на XX в. е извънредно рядък. По-

късно е установен да гнезди в отделни изолирани скалисти райони на страната в 

численост не повече от 10 двойки. Не е регистриран по време на размножаване в 

редица подходящи райони на Североизточна България. Обитава скалисти райони 

– проломи, единични отвесни скали; много рядко в населени места. Рядък или 

напълно отсъства по време на гнездене в алпийската зона. Гнезди по скални 

корнизи, ниши и площадки на отвесни скали. Използва и стари гнезда на гарвани, 

скални орли, белоопашати мишелови и др. Рядко гнезди по високи човешки 

постройки, в населени места или в близост до тях. През есента и зимата по-често 

навлиза в селища при ловуване. Брачният период започва през март-април. 

Тогава женската снася най-често 3–4 яйца, в повечето случаи снесени направо 

върху субстрата. Мътенето продължава 29–30 дни. Орнитофаг.  

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро – до 3 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани общо 3 прелитащи екземпляра в наблюдателната 

точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 11,5% от прелитащата популация на 

вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Falco peregrinus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Сокол скитник (Falco peregrinus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A095 Белошипа ветрушка (Falco naumanni). Храни се с едри насекоми и 

дребни гризачи. У нас обитава скали в близост до пасища. В други части на 

ареала обитава сгради в населени места в близост до открити пространства. 

Гнезди колониално и поединично в скални ниши. В други страни – и в кухини в 

покриви и фасади на сгради. Снася 3 – 6 яйца, има едно поколение годишно 

през периода април-юни. Вероятно е изчезнал, като гнездящ от територията на 

страната. Периодично се наблюдават единични индивиди и групи, предимно в 

Южна България. Последните възможни гнездовища са в Източните Родопи и най-

южните части на долините на реките Струма и Места. Зимува в Африка. 

Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 3 двойки.  По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Falco naumanni в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Белошипа ветрушка (Falco naumanni) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A096 Черношипа ветрушка, керкенез (Falco tinnunculus). Храни се гризачи 

(предимно полевки), насекоми и дребни птици. Обитава открити пасища, ливади, 

обработваеми земи в близост до скални масиви, ивици от дървета или самотни 

дървета. Среща се и в градска среда, където гнезди по високи сгради в близост 

до паркове, градини и други незастроени площи. Гнезди в скални ниши, по 

дървета в гнезда на вранови птици, по стълбове от електропреносната мрежа и 

по високи сгради. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода 

март-юли. Намаляващ вид в много части на Европа. У нас е разпространен в 

цялата страна, включително във високопланинската безлесна зона. Отсъства 

само в обширни горски масиви без открити площи. Постоянен вид. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е местна, 

като е определена на 21-24 двойки. До 32 индивида използват зоната за спиране, 

кацане или почивка, по време на прелет или смяна на оперението, извън местата 

за размножаване. По време на есенната миграция през 2011 г. са наблюдавани 

общо 32 прелитащи екземпляра в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. 

Ветово), което е 5,2% от прелитащата популация на вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Като цяло, районът предлага 

подходящи условия и може да бъде потенциално местообитание за вида. 

Прилагането на ОУПО не се очаква да окаже значително отрицателно 

въздействие върху популацията и местообитанията на Falco tinnunculus в ЗЗ 

„Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A099 Сокол орко (Falco subbuteo). Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. 

Гнезди основно в Горнотракийската низина, Дунавската равнина, 

предпланинските райони в Стара планина, Рила, Пирин, Родопи, Влахина, 

Малешевска, а също и във високите полета на Западна България (Самоковско, 

Софийско). В много от тези райони е с отделни находища и ниска численост. 

Обитава крайречни хабитати, като често е свързан с колонии на бреговата 

лястовица (Riparia riparia). В Западна и Северна България често се придържа към 

населени места, където се изхранва със синантропни видове птици. Присъства в 

равнинните части, в редки, просветлени широколистни, смесени или иглолистни 

гори, в близост до открити пространства. В планините отделни двойки са 

установени да гнездят до 1500–1700 м надм. вис. Използва стари гнезда на други 

птици – основно вранови.  

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 4-7 двойки. До 10 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани общо 10 прелитащи екземпляра в наблюдателната 

точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 2,3% от прелитащата популация на 

вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Falco subbuteo в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Сокол орко (Falco subbuteo) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus). Видът се храни с дребни птици и 

гризачи. Най-често може да се види да ловува ниско, летейки  по края на 

тръстиковите масиви, но и в открити ливади и обработваеми земи в близост до 

водоемите. Обитава разнообразни езера, блата, язовири и устия на реки с 

обширни тръстикови масиви. Гнездото е разположено сред гъсти масиви от 

тръстика и папур. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода 

април-юли. Има петнисто разпространение в ниските части на страната, най-

често в Тракийската низина, поречието на р. Дунав, Черноморското крайбрежие 

и Софийското поле. Мигриращ вид, зимува в Средиземноморието и Африка, но 

в някои райони у нас се среща и през зимата. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 1 двойка. До 21 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани общо 21 прелитащи екземпляра в наблюдателната 

точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 1,6% от прелитащата популация на 

вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Circus aeruginosus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A082 Полски блатар (Circus cyaneus). Видът не е описан в заповедта за 

обявяване на ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025), но е включен в актуализирания 

Стандартен формуляр. 

Видът се храни с гризачи и други дребни бозайници, птици и влечуги. Обитава 

влажни ливади, обработваеми земи с житни култури и пасища. Гнезди на земята. 

Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни. 

Гнезденето му в страната не е потвърдено през последните години. По време на 

миграция и зимуване може да бъде наблюдаван най-често в обработваеми земи 

и около влажни зони. У нас зимуват индивиди от Северна Европа. Пролетната 

миграция е през март-април, а есенната – през септември-ноември. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. До 22 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани общо 16 прелитащи екземпляра в наблюдателната 

точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 2,2% от прелитащата популация на 

вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Circus cyaneus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Полски блатар (Circus cyaneus) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A084 Ливаден блатар (Circus pygargus). Видът се храни с гризачи и други 

дребни бозайници, птици и влечуги. Обитава влажни ливади, обработваеми земи 

с житни култури и пасища. Гнезди на земята. Снася 4 – 5 яйца, има едно 

поколение годишно през периода април-юли. У нас се среща предимно в 

равнините между Сакар и Източна Стара планина и Тракийската низина. Има 

изолирани находища в Златията, Добруджа, Софийското поле и др. Зимува в 

Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната през август-

октомври. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 1 двойка. До 6 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани общо 6 прелитащи екземпляра в наблюдателната 

точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 1,6% от прелитащата популация на 

вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Circus pygargus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Ливаден блатар (Circus pygargus) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A085 Голям ястреб (Accipiter gentilis). Видът не е описан в заповедта за 

обявяване на ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025), но е включен в актуализирания 

Стандартен формуляр.  

Храни се с диви птици и дребни бозайници. Обитава широколистни, смесени 

и иглолистни гори с просеки и обширни ливади и пасища сред тях. През зимата 

се среща и в открити земеделски райони, около влажни зони и дори в населени 

места. Гнезди по дървета. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през 

периода март-юни. Среща се в голяма част от страната, но с по-висока 

численост в планинските и полупланинските райони. Отсъства от безлесните 

земеделски райони в равнините. Постоянен вид. През зимата скита в търсене на 

храна. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е местна, 

като е определена на 1 двойка. До 3 индивида използват зоната за спиране, 

кацане или почивка, по време на прелет или смяна на оперението, извън местата 

за размножаване. По време на есенната миграция през 2011 г. са наблюдавани 

общо 30 прелитащи екземпляра в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. 

Ветово), което е 12,8% от прелитащата популация на вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Accipiter gentilis в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A086 Малък ястреб (Accipiter nisus). Видът ловува дребни пойни птици 

(врабчета, синигери), но може да улавя и по-едри жертви (сойки). Гнезди по 

дървета в гори, но и в градски паркове със стари големи дървета. Снася 4 – 5 

яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни. Среща се в цялата 

страна, с изключение на безлесни земеделски райони в равнините. В гористите 

райони е с по-висока плътност. У нас се среща целогодишно. През зимата е 

многоброен и в населените места. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. До 35 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани общо 35 прелитащи екземпляра в наблюдателната 

точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 2,2% от прелитащата популация на 

вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Accipiter nisus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Малък ястреб (Accipiter nisus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus). Гнездещо-прелетен и 

преминаващ вид. През 2005 г. и 2006 г., при целенасочено търсене в цялата 

страната, е намерена само една гнездеща двойка. Обитава открити 

пространства край селскостопански площи, полезащитни пояси и други горски 

насаждения. Гнезди колониално от средата на май в полезащитни пояси от 

акация, ясен и др. Използва стари гнезда на свраки и на посевни врани. Пълното 

мътило е от 3–4 яйца. Мигрира от края на април и началото на май. Есенният 

прелет е през втората половина на септември до началото на октомври. 

Хранителният спектър включва основно попови прасета, водни кончета, скакалци, 

бръмбари, гущери, дребни бозайници. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. До 37 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани общо 16 прелитащи екземпляра в наблюдателната 

точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 2,1% от прелитащата популация на 

вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Falco vespertinus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

Разред  Жеравоподобни (Gruiformes) 

 

A122 Ливаден дърдавец (Crex crex). Храни се с насекоми, мекотели и 

семена. Обитава най-често влажни ливади с висока трева, но се среща и в 

посеви с житни култури и други тревни площи. Гнезди на земята. Снася 8 – 12 яйца, 

има 1 – 2 поколения годишно през периода април-август. Има петнисто 

разпространение предимно в Западна и Северна България. По-многоброен е в 

Западна Стара планина и Софийското поле, Краище и Предбалкана и др. 

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през 

септември-октомври. 

Популацията в ЗЗ е размножаваща се, като е определена на 8-18 индивида. 

По време на есенната миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в 

наблюдателната точка при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Crex crex в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Ливаден дърдавец (Crex crex) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A123 Зеленоножка (Gallinula chloropus). Храни се със семена, издънки, 

коренчета, насекоми и охлюви, които събира от повърхността на водата и по 

брега. Обитава блата, езера, реки и канали с бавно течаща вода и обилна водна 

растителност. Гнездото е изградено от растения и най-често се намира 

непосредствено над водната повърхност. Снася 5 – 11 яйца, има до 3 поколения 

годишно през периода април-август. Широко разпространена в ниските части на 

страната, особено във водоемите около големите реки в Дунавската равнина и 

Тракийската низина, по Черноморието и в Софийското поле. Среща се и в 

съвсем малки водоеми, включително в градски паркове и градини (напр. Южен 

парк в София). Мигрира според метеорологичните условия и наличието на храна. 

В южните части на страната и по Черноморието може да се наблюдава 

целогодишно. 

Данните за полулацията в ЗЗ са недостатъчни. Популацията е местна, като не 

е определена числеността. По време на есенната миграция през 2011 г. не са 

наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Gallinula chloropus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Зеленоножка (Gallinula chloropus) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A118 Вoден дърдавец /крещалец/ (Rallus aquaticus). Храни се с насекоми и 

мекотели. Обитава влажни зони с обилна растителност по периферията, 

включително и съвсем малки водоеми. Гнездото е изградено от растителни стъбла 

и е разположено непосредствено над нивото на водата. Снася 6 – 11 яйца, има 1-

2 поколения годишно през периода май-август. Има групово разпространение в 

ниските части на страната, основно по Дунавското и Черноморското 

крайбрежие, Тракийската низина и Софийското поле. През зимата се среща и 

във водоеми и паркове и градини на населените места (напр. Южен парк в 

София). Извършва миграции според метеорологичните условия и наличието на 

незамръзнали водоеми. В Южна България и по Черноморието се среща 

целогодишно. 

Данните за полулацията в ЗЗ са недостатъчни. Популацията е местна, като не 

е определена числеността. По време на есенната миграция през 2011 г. не са 

наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Rallus aquaticus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Вoден дърдавец (Rallus aquaticus) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

Разред  Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes) 

 

A162 Малък червеноног водобегач (Tringa totanus). Храни се с насекоми, 

червеи, ракообразни и мекотели. Обитава крайбрежни бракични, солени и 

сладководни лагуни, морски заливи, пясъчни коси и плитководия, блата, 

мочурища, влажни ливади и сезонно заливаеми селскостопански земи, 

утайници, рибарници, поливни площи и канали, речни брегове. Среща се 

основно в Бургаските влажни зони, Варненско-Белославското езеро, 

Шабленското, Тузла. Има изолирани находища и по поречието на р. Дунав, 

Тракийската низина и в Странджа. Гнезди в трапчинки всред туфи от тревиста 

растителност, поединично, или в близост или в колониите на други дъждосвирцови 

птици. Гнездото е на земята. Снася 4 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през 

периода април-юли. След пресушаване на голяма част от блатата през 50-те 

години на XX в. гнездещата популация намалява драстично. Зимува в Южна 

Европа и Африка. Пролетната миграция е от февруари до май, а есенната – от 

юли до ноември. При меки зими зимува и у нас. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро - от 15 до 18 индивида 

използват зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна 

на оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Tringa totanus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Малък червеноног водобегач (Tringa totanus) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A165 Голям горски водобегач (Tringa ochropus). Храни се с насекоми, 

ракообразни и червеи. Обитава поречия на реки и други водоеми, чиито брегове 

са обрасли с дървета и храсти. За разлика от другите водобегачи, гнезди в стари 

гнезда на дроздове по храсти и дървета, в близост до вода. Снася до 4 яйца, има 

едно поколение годишно през периода май-юли. В нашата страна съществуват 

отделни гнездови находища, разпръснати в ниските и предпланинските части на 

цялата страна. При миграция и зимуване е широко разпространен. У нас се 

среща целогодишно, по-често по време на миграция и зимуване. По-

многобройната северноевропейска популация зимува в Южна Европа, 

включително в България.  

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро - от 3 до 4 индивида 

използват зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна 

на оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Tringa ochropus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Голям горски водобегач (Tringa ochropus) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A459 Жълтокрака чайка (Larus cachinnans). Като типичен морски вид някога тя 

е гнездила по скалите, плажовете и островите на Черноморското крайбрежие. 

Преди повече от век се заселва и в градовете и започва да гнезди и по покривите 

на къщите. По този начин, популацията на вида се разделила. Днес много повече 

птици се заселват в черноморските градовете и само на отделни, 

труднодостъпни, скалисти места остават да се размножават отделни двойки.  

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро - от 2 до 3 индивида 

използват зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна 

на оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Larus cachinnans в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

Разред Совоподобни (Strigiformes) 

 

A215 Бухал (Bubo bubo). Видът се храни, предимно с дребни бозайници 

(лалугери, таралежи, зайци, скитащи домашни котки). Честа плячка са и птиците – 

домашни гълъби, гургулици, дроздове, сврачки, патици, полски яребици и др. 

Ловният район е с радиус 1–2 км. Обитава слабо посещавани от човека 

труднодостъпни места, главно в скални масиви и сипеи, пещери, окрайнини на 

гори, разредени стари гори, често в речни долини, близо до реката. Гнездовият 
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сезон е от февруари до август. Женската снася 2–4 бели яйца. Мътенето 

продължава 34–36 дни. Постоянен вид. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е местна, 

като е определена на 2-7 двойки. По време на есенната миграция през 2011 г. не 

са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. 

Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Bubo bubo в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

Разред Козодоеподобни (Caprimulgiformes) 

 

A224 Козодой (Caprimulgus europaeus). Видът обитава широколистни гори, 

главно от дъб (Quercus sp.) и келяв габър (Carpinus orientalis), в близост до сечища. 

Води изключително скрит начин на живот. Гнездящ, прелетен вид. Активен е 

привечер и през нощта. Храни се с насекоми, ловува над открити площи, сечища 

и изредени гори. По-рядък е в иглолистните и смесени гори. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 38-43 двойки. По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Caprimulgus europaeus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

Разред Синявицоподобни (Coraciiformes) 

 

A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis). Видът обича необитаеми, чисти, 

бавно течащи потоци, реки и езера с развита растителност и храсти с 

надвиснали клони  наоколо. Идеални за него са ронливите речни брегове, в които 

птицата може да изкопае гнездо с човката си. Гнездото трябва да е разположено 

достатъчно високо, за да остане незасегнато в случай на прииждане на вода и 

достатъчно ниско, за да осуети достъпа на лисици, змии и други нападатели, 

които се опитват да се доберат до него отгоре. Видът обикновено пребивава в 

зони, където климатът е мек през цялата година и зимува в южните части на 

районите за гнездене, но малка част от птиците мигрира от областите с 

продължително замръзване през зимата на юг, като пресича 

Средиземноморието и отива  в  Африка или пътува през планините на Малайзия 

до Югоизточна Азия. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е местна, 

като е определена на 15-17 двойки. По време на есенната миграция през 2011 г. 

не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. 

Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 
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да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Alcedo atthis в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

A231 Синявица (Coracias garrulus). Видът обитава равнинни и хълмисти терени 

с единични стари дървета, оврази, суходолия, земни и льосови стени. Гнездата са 

в хралупи на дървета (орех, дъб, върба) на височина 3–7 м или под земята в 

песъчливи или льосови брегове. В тях изкопава „тунел“ с дължина до 2 м, който 

завършва с гнездова камера. Строежът на гнездото започва в началото на май. 

Снася 4–6 (3–7) бели яйца. Мътенето продължава 17–20 дни. Гнездещо-прелетен и 

преминаващ вид. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 34-39 двойки. По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Coracias garrulus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 

 
Разпространение на Синявица (Coracias garrulus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A230 Обикновен пчелояд (Merops apiaster). Видът обитава открити глинести и 

песъчливи места с пасища и храсти, единични дървета или горички, често до реки 

със стръмни брегове. Храни се с насекоми, които улавя в полет. Тъй като пчелната 

отрова не му действа, то той се храни с пчели, оси и по-рядко стършели, също 

водни кончета, пеперуди, бръмбари и др. Основното меню си остава обаче 

пчелата, като според проучване от Испания, тя достига до 82% от основното му 
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меню. Въпреки това обаче, щетите са минимални, защото изядените пчели не 

надхвърлят 1% от всички пчели работнички в съответното място. Същевременно 

унищожава и много оси, стършели и други насекоми вредители по пчелите. 

Плячката си лови във въздуха по време на полет или изчаква жертвите си, кацнал 

по сухи клони на дърветата или електропроводи около кошерите. Прави гнездото 

си в направени от него дупки в отвесни брегове и рядка растителност. Дупките 

могат да достигнат дължина до 3 метра, като в самия и край се намира гнездото 

в специално разширена камера. При липса на отвесни брегове копаят дупките 

си в полегати склонове. Гнездото се прави от двамата родители с помощта на 

човките си и по време на копаенето се изхвърлят приблизително 2 кг пръст. При 

издълбаването, клюнът на пчелояда може да се скъси с 3 до 5 мм. Веднъж 

направено, гнездото се използва до края на живота на двойката. Пчелоядите са 

колониални птици и по време на гнездене двойката се грижи за отглеждането на 

собственото си потомство. Тъй като няма много естествени врагове, той се 

размножава сравнително бързо. Женската снася от 3 до 8 яйца и двамата 

родители участват в мътенето. Малките се излюпват през юни, юли за около 20 дни. 

За около приблизително месец, те са вече самостоятелни и могат да напуснат 

гнездото. Моногамни птици са, но има и случаи на полигамия. След приключване 

на гнездене, пчелоядите се събират на ята и се подготвят за миграция. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 190 двойки. До 2 393 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. са наблюдавани общо 687 прелитащи екземпляра в наблюдателната 

точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 1,6% от прелитащата популация на 

вида в Северна България.  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Merops apiaster в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

Разред Кълвачоподобни (Piciformes) 

 

A236 Черен кълвач (Dryocopus martius). Постоянен вид. До 50-те години на XX в. 

е широко разпространен в планинските и равнинните гори. Размножителният 

период започва от средата на февруари до средата на март. Гнездовата 

камера се издълбава в ствола на дърво с диаметър над 40 см и на височина над 

4 м, или се използват стари гнездови камери и хралупи за нощуване. Снася през 

април (3–6 яйца), мъти 12–14 дни. Храната включва бръмбъри корояди, ларвите им 

и мравки. Участъците на двойките в стари иглолистни гори е около 300 хa, в букови 

– 400 и в дъбови 500–600 хa. В гори с малко отмиращи и едроразмерни дървета 

участъкът е на площ 1000–1600 ха. Предпочита обширни стари иглолистни, букови 

и смесени гори (до 2100 м). 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е местна, 

като е определена на 13 двойки. По време на есенната миграция през 2011 г. не 

са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. 

Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 
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да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Dryocopus martius в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 

 
Разпространение на Черен кълвач (Dryocopus martius) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

A238 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius). Видът се храни по високите 

дървета, като се движи постоянно и има добра видимост. В размножителния 

период, прави дупка  около 5 см в прогнили дървета или дебели клонове.  

Средният пъстър кълвач се храни предимно с насекоми и техните ларви, които 

намира като дълбае клоните или кората на дърветата. Храни се също и с 

дървесен сок. Местообитанията на вида се намират в гори, близо до свежа вода 

(реки и езера). 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е местна, 

като е определена на 26-36 двойки. По време на есенната миграция през 2011 г. 

не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. 

Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Dendrocopos medius в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

A429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus). Среща се в цялата 

страна с изключение на високите части на планините. Почти във всяко селище 

гнездят минимум 3 двойки като броят им е по-висок в по-големите населени 

места особенно в равнинни райони. Гнездото си прави в стъблото на дърво или 

негови дебели и сухи клони, така че вътрешността му да бъде с поне 20 см 

широчина. Една хралупа се ползва само веднъж тъй като в нея се натрупват 

паразити. Честo обаче, птицата може да прави по няколко гнезда на едно и също 
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дърво през следващи години. Обитава паркове и градини в населени места, 

овощни градини, открити райони с единични и групи дървета. Предпочита ивици 

дървета, храсти и мозайки от тях като не е задължително те да бъдат в близост до 

населени места. Храни се с ларви и възрастни на насекоми, семена и плодове. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е местна, 

като е определена на 55-65 двойки. По време на есенната миграция през 2011 г. 

не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. 

Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Dendrocopos syriacus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

A234 Сив кълвач (Picus canus). Постоянен вид, обикновен до 50-те години на XX 

век. Гнезди в планински, по-рядко в равнинни гори. Обитава първични букови и 

дъбови гори до 1000-1200 м надм. вис., лонгози. Вторично – крайречни и други гори 

със стари дървета, градски паркове, овощни градини. Извън гнездовия период се 

среща до горната граница на горите. Формирането на двойките, 

размножаването и отглеждането на малките е от март до средата на юни. Има 

люпила от края на април до началото на юни (5–9 яйца). Трофично зависи от 

изобилието на мравки, а през зимата от насекоми ксилофаги и ларвите им. 

Привързан е към гнездовите райони. Териториите на двойките в стари и богати на 

мравки гори най-често е 200–400 ха. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е местна, 

като е определена на 24 двойки. По време на есенната миграция през 2011 г. не 

са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. 

Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Picus canus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Сив кълвач (Picus canus) 

/Източник: Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г./ 

 

Разред Врабчоподобни (Passeriformes) 

 

A255 Полска бъбрица (Anthus campestris). Видът обитава покрайнините на 

гори, сечища, стари горски пожарища и гъсто обрасли с треви и храсти 

единични или групи дървета. Поради факта, че се храни на открити площи по 

земята, любимите места за гнездене са малките широколистни и смесени гори с 

тревисти ливади и поляни. Гнездото се изгражда на земята, често в плитка 

вдлъбнатина добре скрити сред растителността. Предимно насекомоядна птица. 

Храни се с гъсеници, охлюви, червеи, скакалци, комари и други дребни 

насекоми. Търси храната си в тревите и мъховете по земята. Не преследва и не 

лови високо летящи насекоми. Консумират и семена, но само ако обичайната 

им храна не достига. Гнездовият период е от април до август и обикновено 

включва две люпила. В края на юни и началото на юли птиците могат да имат 

второ потомство.  

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 26-28 двойки. До 45 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. 

Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Като цяло, районът предлага 

оптимални условия за полската бъбрица и е много вероятно да съществуват 

местообитания на вида. Прилагането на ОУПО не се очаква да окаже значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Anthus 

campestris в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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A246 Горска чучулига  (Lullula arborea). Видът се храни с насекоми и семена, 

които намира по земята. Обитава пасища и ливади в близост до ивици от дървета 

и храсти или в покрайнини на гори. Среща се и в по-малки открити места сред 

гори. Гнезди по земята, често в близост до храсти. Снася 3 - 4 яйца, има две 

поколения годишно през периода април-юни. Среща се в голяма част от 

страната, с изключение на обширните земеделски райони на Дунавската 

равнина, Добруджа, Тракийската и Бургаската низина. Зимува в Южна Европа и 

Средиземноморието. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 77-97 двойки. Информацията за 

индивидите, които използват зоната за спиране, кацане или почивка, е 

недостатъчна. По време на есенната миграция през 2011 г. не са наблюдавани 

екземпляри в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Като цяло, районът предлага 

подходящи условия за горската чучулига и може да бъде потенциално 

местообитание на вида. Прилагането на ОУПО не се очаква да окаже значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Lullula arborea 

в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria). Храни се с насекоми и паяци. 

Обитава горещи и сухи места с храсти и единични дървета. Гнезди в гъсти храсти. 

Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли. Среща 

се разпръснато в голяма част от страната, но с по-голяма плътност по 

Черноморието, Източните Родопи, централната част на Дунавската равнина, в 

части от Добруджа, Софийското поле и хълмовете около него, долините на 

реките Струма и Места. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а 

есенната –  през август-септември. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 50-55 двойки. По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Sylvia nisoria в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio). Храни се с бръмбари и други 

едри насекоми, гущери и мишевидни гризачи. Обитава пасища и ливади с 

храсти и единични дървета, обработваеми земи със синори и ивици от храсти и 

дървета, сечища и разредени окрайнини на гори. Гнездото е от трева, мъх и пера, 

разположено на храст. Снася 5 – 6 яйца, има едно поколение годишно през 

периода май-юни. Среща се в цялата страна. Зимува в Африка. Пролетната 

миграция е през май, а есенната – през септември-октомври. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 525-625 двойки. По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Като цяло, районът предлага 

оптимални условия за червеногърбата сврачка и е много вероятно да 

съществуват местообитания на вида. Прилагането на ОУПО не се очаква да 

окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията 

на Lanius collurio в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A339 Черночела сврачка (Lanius minor). Храни се основно с едри насекоми, 

но лови и дребни гущери, птици и бозайници. Обитава пасища и обработваеми 

земи с единични дървета и храсти. Гнезди по дървета. Снася 5 – 7 яйца, има едно 

поколение годишно през периода май-юни. Има разпръснато разпространение 

в ниските части на страната, по-многочислена в Дунавската равнина, Добруджа и 

Югоизточна България. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, 

а есенната – през август-септември. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е 

размножаваща се, като е определена на 13-15 двойки. По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Като цяло, районът предлага 

подходящи условия за черночелата сврачка и може да бъде потенциално 

местообитание на вида. Прилагането на ОУПО не се очаква да окаже значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Lanius minor в 

ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Черночела сврачка (Lanius minor) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana). Видът се храни с насекоми и 

семена. Обитава пасища и обработваеми земи със синори и ивици от дървета и 

храсти, окрайнини на гори, като предпочита топли и сухи райони. В Югоизточна 

България се среща и в разредени дъбови гори. Гнездото е на земята. Снася 4 – 6 

яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода април-юли. Среща се 

предимно в равнинните и хълмистите области на страната, като числеността ѝ е 

по-висока в Добруджа, Черноморието, Странджа, Дервентските възвишения, 

Сакар и Източни Родопи и някои части на Дунавската равнина. Зимува в Африка. 

Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември. 

Качеството на данните за популацията в зоната е добро. Тя е 

размножаващата се, като наброява 230-250 двойки. Данните за индивидите, които 

използват зоната за спиране, кацане или почивка, са недостатъчни. По време на 

есенната миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в 

наблюдателната точка при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Като цяло, районът предлага 

оптимални условия за градинската овесарка и е много вероятно да съществуват 

местообитания на вида. Прилагането на ОУПО не се очаква да окаже значително 

отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията на Emberiza 

hortulana в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A433 Белочела сврачка (Lanius nubicus). Храни се предимно с едри 

насекоми, но лови и дребни гущери и птици. Обитава горещи и сухи места с 

разредени дъбови гори, пасища с храсти и групи дървета, стари крайречни 

тополови гори, разредени формации от дървовидна хвойна, изоставени овощни 

градини. Гнезди по дървета и храсти. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение 

годишно през периода май-юли. У нас се среща основно в Сакар, Източните 

Родопи, поречията на реките Марица, Тунджа, Места и Струма, Дервентските 

възвишения и Западна Странджа. Зимува в Африка. Пролетната миграция е през 

май, а есенната – през август. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро – 1 индивид използва 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. 

Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Lanius nubicus в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Белочела сврачка (Lanius nubicus) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A249 Брегова лястовица (Riparia riparia). Прелетна птица. Гнезди в северното 

полукълбо. Зимува в Южна Америка и Африка (най-често под пустинята Сахара, 

чак до ЮАР). В най-северните райони е много рядка. Обитава покрайнините на 

различни сладководни водоеми, най-често реки. Живее и ловува най-често на ята, 

в покрайнините на богати на дребни летящи насекоми сладководни водоеми, 

като реки и блата.  

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро – до 1 978 индивида 

използват зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна 

на оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната 

миграция през 2011 г. са наблюдавани общо 1 978 прелитащи екземпляра в 

наблюдателната точка при с. Писанец (общ. Ветово), което е 6,1% от прелитащата 

популация на вида в Северна България. 

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Riparia riparia в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

Разред Пеликаноподобни (Рelecaniformes) 

 

A017 Голям корморан (Phalacrocorax carbo). Храни се с риба, която лови 

поединично или в групи, понякога заедно с пеликани. Зависим е от големи водни 

басейни, богати на риба. В България гнезди колониално, основно по дървета, но 

също така и по метални конструкции на електропреносната мрежа. Образува и 

смесени колонии с лопатарка, сива, нощна и малка бяла чапла. Снася 3 – 4 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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яйца, има едно поколение годишно през периода април-май. Колониите са 

локализирани основно по дунавските острови, в близост до големи реки, езера, 

язовири и морето. Не мигрира на дълги разстояния. През зимата се струпва на ята 

в големи незамръзващи водоеми и по морското крайбрежие. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро – от 2до 50 индивида 

използват зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна 

на оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната 

миграция през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка 

при с. Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Phalacrocorax carbo в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 
Разпространение на Голям корморан (Phalacrocorax carbo) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

Разред Гъскоподобни (Аnseriformes) 

 

A056 Клопач (Anas clypeata). Видът не е описан в заповедта за обявяване на ЗЗ 

„Ломовете“ (BG0002025), но е включен в актуализирания Стандартен формуляр.  

Храни се с водни безгръбначнии животни и семена. Обитава блата, 

сладководни и солени езера, често със затревени брегове. Гнезди на земята, 

близо до вода. Снася 8-12 яйца, има едно поколение годишно в периода март-

юни. Има еднични гнездови находища по поречието на река Дунав, 

Черноморието, Тракийската низина и Софийското поле. Зимува в Южна Европа и 

Средиземноморието. У нас е по-многоброен по време на миграция и зимуване. 
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Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро - до 5 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. 

Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Anas clypeata в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 
Разпространение на Клопач (Anas clypeata) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A036 Ням лебед (Cygnus olor). Храни се с растителност във и около 

водоемите. Обитава обширни сладководни блата с разнообразна водна 

растителност, но също така и в полусолени водоеми. Гнезди поединично, 

гнездата са големи, изградени от растителност, обикновено на границата между 

открити водни площи и тръстикови масиви или друга крайбрежна растителност. 

Снася до 8 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни. Среща 

се във влажните зони по Дунавското и Черноморското крайбрежие. Отделни 

двойки гнездят във вътрешността на страната. Среща се целогодишно. През 

зимата се образуват струпвания по Черноморското крайбрежие и вътрешни 

незамръзнали водоеми. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. До 5 индивидa използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. 

Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 
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на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Cygnus olor в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

 
Разпространение на Ням лебед (Cygnus olor) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A048 Бял ангъч (Tadorna tadorna). Храни се с ракообразни, мекотели, водни 

насекоми и техните ларви, зелени части на растенията. Обитава  морски 

крайбрежия и бракични водоеми в близост до пясъчни дюни или отвесни земни и 

скални брегове. Среща се основно в езерата около Бургас, Варненско – 

Белославското езеро, Шабла и Дуранкулак. Гнезди под земята в дупки на лисици 

или язовци или сам ги изкопава, а така също и в хралупи на дървета. По 

изключение гнезди в тръстикови масиви. Снася 5 – 12 яйца, има едно поколение 

годишно през периода март-август. Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ 

вид. У нас се среща целогодишно. Вероятно гнездящите в България птици 

мигрират на юг, а у нас зимуват птици от по-северни страни. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро – до 1 индивид използва 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. 

Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Tadorna tadorna в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Бял ангъч (Tadorna tadorna) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A397 Червен ангъч (Tadorna ferruginea). Храни се със зелени частни на водни и 

сухоземни растения, семена и дребни водни животни. Обитава реки, блата, 

езера, язовири, бракични водоеми и морски крайбрежия. У нас се среща и в 

малки микроязовири. Често се храни по полето далеч от водата. В миналото е 

имал по-широко разпространение. Днес той е изчезнал като гнездяща птица в 

повечето места. Среща се рядко в Добруджа, Лудогорието и около Бургас. 

Гнезди под земята в дупки на лисици или язовци, понякога в съжителство с тях, в 

дупки в скали и отвесни земни откоси, както и в хралупи на дървета. Снася 5 – 13 

яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни. Гнездещо-прелетен 

и преминаващ, по изключение зимуващ вид. Зимува в Източното 

Средиземноморие и по поречието на р. Нил. Пролетната миграция е през 

февруари- март, а есенната – през септември-октомври. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро – до 2 индивида използват 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. 

Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Tadorna ferruginea в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Червен ангъч (Tadorna ferruginea) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A052 Зимно бърне (Anas crecca). Храни се с водни насекоми, техните ларви, 

охлювчета, семена и части на растения. Обитава солени и сладководни езера, 

обрасли с тръстика и папур. Гнездото е на земята, близо до брега на водоем. 

Снася 8 – 11 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни. Има 

единични гнездови находища по поречието на р. Дунав, Черноморското 

крайбрежие и Тракийската низина. Постоянен, мигриращ и зимуващ вид. У нас 

зимуват птици от Северна Европа. Пролетната миграция е през март-април, а 

есенната – през септември-ноември. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро – до 1 индивид използва 

зоната за спиране, кацане или почивка, по време на прелет или смяна на 

оперението, извън местата за размножаване. По време на есенната миграция 

през 2011 г. не са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. 

Писанец (общ. Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Anas crecca в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Зимно бърне (Anas crecca) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

A053 Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos). Видът се храни с водни 

безгръбначни, семена, корени, зелени части на растенията. Обитава най-

разнообразни по тип и размер водоеми, включително в градски паркове и 

градини (напр. Южния парк в София). Гнездото е на земята. Размножителният 

период започва още през зимата, когато се формират двойките и брачните игри. 

Снася 9 – 13 яйца, има едно поколение годишно през периода януари-август. 

Широко разпространена в цялата страна, но без високите части на планините. 

По-често срещана около големите влажни зони покрай реките Дунав, Тунджа, 

Марица и Черноморското крайбрежие. Не мигрира на дълги разстояния. 

Придвижванията зависят от метеорологичните условия и наличието на 

незамръзнали водоеми. 

Качеството на данните за популацията в ЗЗ е добро. Популацията е местна, 

като е определена на 4 двойки. По време на есенната миграция през 2011 г. не 

са наблюдавани екземпляри в наблюдателната точка при с. Писанец (общ. 

Ветово).  

При полевите проучвания за настоящия доклад, не е установено присъствие 

на целевия вид, както в проектната Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково, така и в съседните терени. Прилагането на ОУПО не се очаква 

да окаже значително отрицателно въздействие върху популацията и 

местообитанията на Anas platyrhynchos в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 
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Разпространение на Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) 

/Източник: Определител на гнездящите птици в България, БДЗП, електронно 

издание/ 

 

б) описание и анализ на въздействието на плана върху целостта на ЗЗ 

„Ломовете“ (BG0002025), с оглед на нейните 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 ОУПО 

Две могили: 

 

За идентифициране на възможни въздействия са извършени теренни 

проучвания в новата устройствена Територия за жилищни функции в землището 

на с. Широково. 

 

Местоположение: южно от с. Широково (ЕКАТТЕ 83301), на около 300 м от 

строителните граници на селото. 

Обект: Проектна Територия за жилищни функции. 

Описание на текущото състояние: Територията представлява бивш стопански 

двор, със съществуващи, масивни, стопански сгради. Към настоящия момент, 

три от постройките са саморазрушени. До стопанския двор се стига по 

съществуващ път от север, който го свързва със с. Широково. Създаденият 

антропогенен ландшафт може да бъде отнесен към общо 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 79/409/ЕИО, изменена с Директива 

2009/147/ЕО. Единствено имот № 83301.55.6 (необработваема земеделска земя), 

който е с площ 0,52 ха, отговаря на характеристиките на общо местообитание на 

птици Равнини, шубраци (Heath, scrub, maquis and garrigue, phygrana). 
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Общите местообитания на птици по класификацията на Директива 

79/409/ЕИО, изменена с Директива 2009/147/ЕО, са идентични с хабитатните 

класове земно покритие. 

Извод: Съгласно стандартния формуляр, хабитатен клас N23 - Други земи 

/вкл. градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти/ (Other land 

/including towns, villages, roads, waste places, mines, industrial sites/) е с 

представителност от 3,0% (1003,54 ха) в рамките на защитената зона. След 

устройване на територията няма да има промяна в площта на идентичното общо 

местообитание на птици, тъй като ландшафтът ще отговаря на същите физически 

характеристики. 

Съгласно стандартния формуляр, хабитатен клас N08 - Равнини, шубраци 

(Heath, scrub, maquis and garrigue, phygrana) е с представителност от 13,0% 

(4348,66 ха) в рамките на защитената зона. Максималното въздействие, което 

може да възникне след прилагане на ОУПО, ще представлява загуба на 0,01% от 

площта на идентичното общо местообитание на птици. 

Срещнати затруднения при проучването: Сградите в бившия стопански двор 

се обитават от свободно оставени кучета (Canis familiaris). Някои от тях проявяват 

агресивно поведение, което затруднява извършването на полеви проучвания. 

 

ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025) е с обща площ 33 451,22 ха. В територията на 

община Две могили попадат около 8,6% от защитената зона - това са части от 

землищата на с. Кацелово, с. Острица, с. Пепелина, с. Чилнов и с. Широково. 

Единствената промяна, която ОУПО предвижда в този обхват е новата Територия 

за жилищни функции в землището на с. Широково, с площ от 3,48 ха. Засягането 

е 0,01% от общата площ на ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

В ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025), до момента, не са идентифицирани значими 

въздействия върху целостта на зоната, с оглед на нейните структура, функции и 

природозащитни цели. 

Съгласно Стандартния формуляр, обитаването в разпокъсани райони не е 

идентифицирано, като заплаха в защитената зона. Целта на ОУПО е, чрез 

регулиране на територията, да се прекрати съществуващата практика за 

хаотично жилищно и друг вид застрояване на отделни земеделски земи/имоти в 

цялата община. 

 

Засягане на ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025) от  

проектната Територия за жилищни функции в землището на с. Широково 
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/Изображения: Кадастрално-административна информационна система на 

АГКК/ 

 

В актуализирания стандартен формуляр на ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025) са 

посочени следните други важни видове птици, които не са предмет на опазване, 

но са свързани с опазването и управлението на зоната:  

Полска чучулига (Alauda arvensis)  – популацията е определена на 230 (не е 

посочено какви единици – индивиди или двойки); обикновено конопарче (Carduelis 

cannabina) – местна популация; чавка (Corvus monedula) – местна популация; 

зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus) – местна популация; червеногръдка 

(Erithacus rubecula) – популацията е определена на 225 (не е посочено какви 

единици – индивиди или двойки); oбикновена чинка (Fringilla coelebs) – местна 

популация; качулата чучулига (Galerida cristata) – местна популация; селска 

лястовица (Hirundo rustica) – местна популация; южен славей (Luscinia 

megarhynchos) – популацията е определена на 230 (не е посочено какви единици 

– индивиди или двойки); испанско каменарче (Oenanthe hispanica) – местна 

популация; чухал (Otus scops) – популацията е определена на 61 (не е посочено 

какви единици – индивиди или двойки); син синигер (Parus caeruleus) – 

популацията е определена на 120 (не е посочено какви единици – индивиди или 
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двойки); зелен кълвач (Picus viridis) – местна популация; черногушо ливадарче 

(Saxicola torquata) – местна популация; голямо черноглаво коприварче (Sylvia 

atricapilla) – местна популация; кос (Turdus merula) – местна популация; поен 

дрозд (Turdus philomelos) – популацията е определена на 2 (не е посочено какви 

единици – индивиди или двойки). 

От гореизброените значими видове за ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025), в обхвата 

на обследваната проектна Територия за жилищни функции в землището на с. 

Широково, чрез пряко наблюдение, беше установено присъствие на чавка (Corvus 

monedula), без да е установено гнездене. 

Обследваната територия, като цяло, предлага подходящи местообитания за 

птиците от Разред Врабчоподобни (Passeriformes). 

След реализиране на жилищната територия, условията за съществуване и 

обитаване на птиците, вероятно, ще останат сравнително запазени, тъй като едва 

ли в бъдеще ще се изпълни цялостно застрояване на територията.  

 

Зингстра и др. (2009) дават следното тълкуване на фрагментация на 

местообитанието: „Местообитанието е фрагментирано, ако в рамките на 

единна свързана територия покрита с местообитанието има линейни 

инфраструктури (с изключение на пътищата без настилка и с изключение на вече 

съществуващи пътища) или огради, или застрояване прекъсващо връзките между 

различните части на местообитанието. Това важи и за случаите, когато бариерите 

се намират на границата на два физически кадастрални парцела, които обаче 

опазват едно и също местообитание, с изключение на съществуващи към датата 

на научно предлагане на зоната (заварено положение) пътища от 

републиканската пътна мрежа или друга трайна обществена инфраструктура“. 

Предвид горното определение, прилагането на ОУПО няма да предизвика 

фрагментация на защитената зона, природните местообитания и популациите и 

местообитанията на видовете, представляващи предмет на опазване. 

Не се очаква обезпокояване на видове, в резултат от изпълнението на ОУПО. 

Не се очаква промяна на видовия състав, в резултат от изпълнението на ОУПО. 

Не се очакват химически, хидроложки и геоложки промени, в резултат от 

изпълнението на ОУПО. 

Не се очакват комбинирани и кумулативни въздействия с други ППП/ИП върху 

местообитанията на птиците, тъй като засегнатата територия в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0002025) е твърде малка по площ и процент. 

 

Оценката на сериозността на заплахата (въздействието) - трайна загуба на 

местообитания на птици в защитената зона, в резултат от прилагането на ОУПО, 

може да бъде изчислена по методиката за определяне степента на 

застрашеност на орнитологично важни места (ОВМ, Костадинова & Граматиков 

2007), както следва: 

 

ефект на     +     пространствена скала     +       реализация     =      оценка на  

заплахата          на заплахата                             на заплахата           въздействие 

върху      по отношение на ОВМ                                             на заплахата   

местооби-  

танията   

 

Като се приложат релевантните оценки, се получава следното уравнение за 

сериозността на заплахата за местообитанията на птиците, в резултат от 

прилагнето на ОУПО:  
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Заплахи/въздействия върху местообитанията Оценка по скалата 

Ефект на заплахата 

върху местообитанията 
Разрушаване 3 

Пространствена скала 

на заплахата по 

отношение на ОВМ/ЗЗ 

Оказва влияние върху 

относително малка част 

от ОВМ/ЗЗ, където няма 

ключови места на 

застрашени видове 

1 

Реализация на 

заплахата 

Заплахата се очаква да 

бъде реализирана в 

дългосрочен план 

1 

Ниво на заплахата/въздействието за 

местообитанията 

5 (ниво „С“ слабо 

въздействие“ 

 

 

 

 

 

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 

намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 

осъществяване на ОУП на община Две могили върху защитени зони (ЗЗ) 

„Ломовете“ (BG0000608) и „Ломовете“ (BG0002025) и определяне на степента на 

въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на 

прилагането на предложените смекчаващи мерки. 

 

6.1. Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се 

превантивен контрол: 

 

Мярка 6.1.1. Преди реализирането на всяко бъдещо, отделно инвестиционно 

предложение (в съответствие с устройствената схема на ОУПО), да се 

преминава процедура по реда на 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. 

 

6.2. Конкретни мерки, предвидени за включване в окончателния проект 

на ОУПО, целящи намаляване и предотвратяване на неблагоприятните 

въздействия върху елементите на ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) и ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0002025). 

 

Мярка 6.2.1.: В частта за правила и нормативи към Окончателния проект на 

ОУПО да бъдат въведени специални екологични изисквания (ограничения) към 

нормативите за застрояване на поземлени имоти с номера от 83301.55.1 до 

83301.55.8 (проектна жилищна територия) в землището на с. Широково, както 
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следва: плътност на застрояване = 14%; Кинт = 0,26; плътност на озеленяване = 54%; 

етажност = 2 етажа (8 метра); начин на застрояване – единично.  

 

Цели на предложената мярка:  

Намаляване на въздействието върху следните картирани местообитания на 

целеви видове в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608): пригодно, ефективно заето 

местообитание на пъстър смок (Elaphe sauromates); субоптимално, ефективно 

заето местообитание на европейски лалугер (Spermophilus citellus) и потенциално 

местообитание на степен пор (Mustela eversmanii). 

 

Мотиви за предложената мярка:  

 Проектната жилищна територия в землището на с. Широково засяга 0,04% 

от общата площ на ефективно заетите местообитания на пъстър смок (Elaphe 

sauromates), 0,04% от общата площ на субоптималните местообитания на 

европейски лалугер (Spermophilus citellus) и 0,08% от общата площ на 

потенциалните местообитания на степен пор (Mustela eversmanii) в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0000608). 

 Общата оценка за състоянието и на трите вида в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0000608) е „неблагоприятно – незадоволително състояние“. 

 Върху местообитанията на трите вида в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) вече са 

налични въздействия от други ППП/ИП, както следва: пъстър смок (Elaphe 

sauromates) – засягане на 0,07%  от потенциалните и 0,25% от оптималните 

местообитания; европейски лалугер (Spermophilus citellus) – засягане на 0,028% от 

потенциалните местообитания; степен пор (Mustela eversmanii) – засягане на 

0,353% от потенциалните местообитания. 

 

Мярка 6.2.2.: В частта за правила и нормативи към Окончателния проект на 

ОУПО да бъде въведено следното специално екологично условие към 

нормативите за озеленяване на поземлени имоти с номера от 83301.55.1 до 

83301.55.8 (проектна жилищна територия) в землището на с. Широково:  

За извършване на озеленяване и ландшафтно оформяне в поземлени 

имоти с номера от 83301.55.1 до 83301.55.8 в землището на с. Широково да се 

използват местни (автохтонни) растителни видове. Забранява се използването на 

екзотични и декоративни растителни видове за озеленяване и ландшафтно 

оформяне. 

 

Цел на предложената мярка:  

Ограничаване разпространението на рудерални и инвазивни видове в 

естествената флора в защитените зони. 

 

Мотив за предложената мярка:  

Идентифицирани са следните евентуални, комбинирани и кумулативни 

въздействия в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) и ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025), които, 

потенциално, биха могли да възникнат при изпълнение на режима за застрояване 

в проектната жилищна територия: Нарушаване на видовия състав и промяна на 

биотичната структура на екосистемите; Риск от проникване на чужди (нетипични 

за района) и инвазивни видове. 

 

Мярка 6.2.3.: В частта за правила и нормативи към Окончателния проект на 

ОУПО да бъде въведено следното специално екологично условие за ПИ с номера 
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83301.55.2, 83301.55.3 и 83301.55.5 от проектната жилищна територия в землището 

на с. Широково:  

Строителни дейности в ПИ с номера 83301.55.2, 83301.55.3 и 83301.55.5 в 

землището на с. Широково да се извършват извън размножителния сезон на 

птиците, продължаващ от началото на месец март до края на месец юни. 

 

Цел на предложената мярка:  

Предотвратяване възникването на безпокойство върху екземпляри от вида бял 

щъркел (Ciconia ciconia) в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025), по време на 

размножителния им сезон. 

 

Мотив за предложената мярка:  

На селскостопанския път (ПИ № 83301.55.8), намиращ се между имоти с 

номера 83301.55.2, 83301.55.3 и 83301.55.5 е установено гнездене на бял щъркел 

(Ciconia ciconia). 

 

Мярка 6.2.4.: В частта за правила и нормативи към Окончателния проект на 

ОУПО да бъде въведено следното специално екологично условие за ПИ № 

83301.55.8 (селскостопански път) в проектната жилищна територия в землището 

на с. Широково: 

Извършването на ремонт и подмяна на съществуващата 

електроснабдителна мрежа в ПИ № 83301.55.8 в землището на с. Широково, и 

подаването на електрическо напрежение по мрежата, да се извършва, само 

след съгласуване с РИОСВ – Русе.  

 

Цел на предложената мярка:  

Предотвратяване увреждането или унищожаването на съществуващо гнездо 

на бял щъркел (Ciconia ciconia) в ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025). 

 

Мотив за предложената мярка:  

Щъркеловото гнездо в ПИ № 83301.55.8 в землището на с. Широково се 

намира върху електрически стълб от изградената електроснабдителна мрежа. 

Към момента, най-вероятно, мрежата не е активна и не е под напрежение. Това 

заключение се налага от обстоятелството, че „чашата“ на гнездото е вплетена в 

жиците, свързани със стълба. При подаване на електрическо напрежение по 

мрежата е възможно да възникне късо съединение и запалване на гнездото. В 

случая се препоръчва, след съгласуване с РИОСВ – Русе, гнездото да бъде 

повдигнато на специално изградена платформа. 

 

 

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие 

върху защитените зони, включително нулева алтернатива. 

 

7.1. Нулева алтернатива. 

Нулевата алтернатива представлява неизпълнение на ОУПО. В този случай, 

териториите ще запазят съществуващото си в момента състояние. Голяма част от 

тях са с вече изградени и съществуващи елементи. 

Една от основните цели но ОУПО е да контролира процесите на по-

нататъшна урбанизация на територията с цел запазване целостта и стабилността 

на природната й среда с инструментите на устройственото планиране. ОУПО 

има за задача да създаде необходимите условия за балансирано и устойчиво 
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развитие на урбанизираните и извън урбанизираните територии, чрез 

поддържане на екологичното равновесие и опазване на околната среда. 

С неприлагането на ОУПО ще се запази текущото състояние на 

небалансираност в териториално-устройствените процеси в общината, като това 

би могло да бъде свързано с отрицателни въздействия върху отделни територии в 

защитената зона от значение за птиците. 

 

7.2. Алтернатива по вид и местоположение на устройствените елементи. 

Разработен е алтернативен вариант на ОУПО, според който, в землището на 

с. Пепелина, в границите на ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) и ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0002025) се създават нови туристически и рекреационни терени и 

инфраструктура. 

Тази алтернатива е отхвърлена и изцяло е отпаднала от разглеждане, поради 

противоречие с режима на Природна забележителност „Орлова чука“. 

 

 

8. Картен материал с местоположението на всички елементи на ОУПО 

спрямо защитените зони и техните елементи.  

  

Забележка: Картеният материал е представен, като приложение към 

доклада. 

 

 

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 плана, връзки на плана със защитените зони (ключови 

разстояния) и т.н. 

Основната цел на Общия устройствен план на община Две могили е да 

даде цялостна концепция за развитие на територията на общината, отчитаща 

изискванията за интегриран подход, ресурсна ефективност, опазване на 

околната среда и адаптация към промените. Решенията на задачите, които 

произтичат от основната цел съответстват на нормативната уредба за устройство 

на територията и на съвременните постановки за интегрирано пространствено 

планиране и устойчиво развитие.  

Обхватът на разглежданата разработка за Предварителен проект на ОУПО 

включва землищата на всички села на територията на общината, както и 

землището на общинския център – гр. Две могили.  

Предвижданията на ОУПО Две могили за пространствено развитие са 

насочени основно към социално-икономическото развитие, създаване на условия 

за реализация на инвестиционни инициативи, отговарящи на целите и 

приоритетите на регионалното развитие, както и доразвиване на положителните 

идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени планове за територията на 

общината. Моделът на развитие на общината се характеризира със селищните 

системи и стремеж към устойчиво и балансирано развитие на цялата територия 

съобразявайки се с естествените демографски процеси, природните дадености 

и потенциала за развитие на туризма.  
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Пълната характеристика на ОУПО е подробно разработена в предходните 

точки от доклада.  

 

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. 

Процедираните от компетентните органи ППП/ИП, съществуващи и/или в 

процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания ОУПО 

могат да окажат неблагоприятно въздействие върху разглежданите защитени зони, 

се групират както следва: 

- за жилищно строителство (нискоетажни жилищни постройки); 

- за строителство на обществено-обслужващи обекти; 

- за инфраструктурни линейни и точкови обекти (укрепване и рехабилитация 

на пътища, газопроводи, трасета за кабелни линии, базови станции, изграждане 

на ВиК-инфраструктура, изграждане на АМ „Русе – Велико Търново“ ); 

- за изграждане на туристическа инфраструктура и обекти; 

- за планово и устройствено развитие (общи устройствени планове, 

генерални планове за водоснабдяване и канализация, програми за управление 

на отпадъците, стратегии за местно развитие, програми за ВЕИ, ПУРБ); 

- за изграждане на фотоволтаични инсталации. 

В предходните раздели на настоящия доклад е представена характеристика 

на известните към момента на изготвяне на оценката планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения в границите на защитените зони. 

В по-голямата си част, устройствените елементи от ОУПО Две могили се 

припокриват с вече одобрени и съществуващи инвестиционни предложения и 

изградени обекти. Описват се съществуващи урбанизирани територии, населени 

места и инфраструктурни обекти.  

 

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). 

Подробна харктеристика на защитените зони е направена в предходните 

раздели от настощия доклад. 

ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) е с изключително качество и значимост. Зоната 

дава статут на защита на варовиковите скали по каньоните на долината на река 

Русенски Лом и нейните притоци в Североизточна България. Най-характерният 

облик на съществуващите екосистеми е каменист, речен каньон, покрит с 

широколистни храсти, дървета и трева. Реките Ломовете заемат седмо място по 

многообразие на рибите измежду българските притоци на р. Дунав. Мястото е 

много важно за безгръбначната фауна. По проект „Прибрежни местообитания в 

България - Опазване и възстановяване на единадесет Натура 2000-крайбрежни и 

влажни местообитания в десет гори от защитени зони за опазване на дивата 

флора и фауна” (LIFE08 NAT/BG/000281) е направено възстановяване на 30,8 ха от 

природно местообитание 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и 

стръмни склонове, което е новоустановено в защитената зона.  

ЗЗ „Ломовете“ (BG0002025) обхваща Орнитологично важно място (ОВМ) 

„Ломовете“, което включва комплекс от дълбоко врязани в равнината каньони с 

меандри на река Русенски Лом и нейните притоци - Черни, Малки (Сваленишки) 
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и Бели Лом. Мястото се намира в северозападната част на Лудогорието, на 20 км 

югоизточно от град Русе между селата Иваново, Пепелина, Кривня и Сваленик. 

Много характерни за Ломовете са отвесните варовикови стени на каньоните, 

които на места достигат височина до 100 м. Скалите са с множество ниши и 

цепнатини. Други основни местообитания са горските, като преобладават 

смесени издънкови гори от летен дъб (Quercus robur), горун (Quercus dalechampii), 

космат дъб (Quercus pubescens) и келяв габър (Carpinus orientalis), на места с 

мъждрян (Fraxinus ornus). Добре застъпени са и смесените гори от сребролистна 

липа (Tilia tomentosa) с обикновен габър (Carpinus betulus) или цер (Q. сerris) с 

богат подлес. Широко разпространени са и вторичните гори и храсталаци от 

келяв габър, драка (Paliurus spina-christi), люляк (Siringa vulgaris) и др. В района се 

срещат и изкуствени насаждения от салкъм (Robinia pseudoacacia) и черен бор 

(Pinus nigra). По долината, на много места са запазени мезофилни ливадни 

съобщества и ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма 

(Dichantium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa) и др. (Бондев, 1991; 

Георгиев, 1993). Бреговете на реките са обрасли с различни видове върби (Salix 

spp.), черна топола (Populus nigra) и бяла топола (Populus alba). По долината, 

главно около селищата има обработваеми площи. 

 

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.  

Подробна характеристика на природните метообитания е направена в 

предходните раздели от настощия доклад. 

ОУПО Две могили няма да има въздействие върху типове природни 

местообитания, представляващи предмет на опазване в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0000608). 

 

б) Местообитания и популации, на видовете – предмет на опазване в 

защитените зони, в областта на въздействие на плана.  

Подробна характеристика на целевите видове и техните местообитания е 

направена в предходните раздели от настощия доклад. 

Евентуалните въздействия, които могат да възникнат при извършване на 

бъдещо строителство, в резултат от прилагането на ОУПО, е върху картирани, 

пригодни, ефективно заети местообитания на пъстър смок (Elaphe sauromates); 

картирани, субоптимални, ефективно заети местообитания на европейски 

лалугер (Spermophilus citellus) и картирани, потенциални местообитания за степен 

пор (Mustela eversmanii) в ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608), както и върху потвърдено 

гнездово местообитание на бял щъркел (Ciconia ciconia) в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0002025). 

 

9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания – 

предмет на опазване в защитените зони, в областта на въздействие на плана. 

ОУПО не засяга типове природни местообитания – предмет на опазване.  

Подробна характеристика е направена в предходните раздели на настощия 

доклад.  

 

9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете – 

предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плана. 
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ОУПО се очаква да засегне: 0,04% от общата площ на картираните, 

ефективно заети местообитания на пъстър смок (Elaphe sauromates), 0,04% от 

общата площ на картираните, субоптимални местообитания на европейски 

лалугер (Spermophilus citellus) и 0,08% от общата площ на картираните, 

потенциални местообитания на степен пор (Mustela eversmanii) в ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0000608). 

Подробна характеристика е направена в предходните раздели на настощия 

доклад.  

 

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените 

зони. 

В предходните точки от доклада е направен подробен анализ на очаканото 

въздействие.  

ОУПО Две могили няма да повлияе и промени целостта на защитените зони 

от Националната екологична мрежа. Предвидените дейности няма да бъдат в 

противоречие с целите на опазване на защитените зони.  

ОУПО Две могили предвижда създаване на нова жилищна територия, с 

обща площ 3,48 ха, в границите на защитена зона за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна „Ломовете“ (BG0000608), което 

представлява засягане на 0,01% от площта на зоната. Конкретно ще бъдат 

засегнати: 0,04% от общата площ на картираните, ефективно заети 

местообитания на пъстър смок (Elaphe sauromates); 0,04% от общата площ на 

картираните, субоптимални местообитания на европейски лалугер (Spermophilus 

citellus) и 0,08% от общата площ на картираните, потенциални местообитания на 

степен пор (Mustela eversmanii).  

ОУПО Две могили предвижда създаване на нова жилищна територия, с 

обща площ 3,48 ха, в границите на защитена зона за опазване на дивите птици 

„Ломовете“ (BG0002025), което представлява засягане на 0,01% от площта на 

зоната. Конкретно ще бъде засегнато гнездово местообитание на бял щъркел 

(Ciconia ciconia), който е толерантен вид по отношение на антропогенното 

присъствие.  

Предвид, че споменатата проектна жилищна територия представлява бивш 

стопански двор със съществуващо застрояване, при извършване на евентуално, 

бъдещо, жилищно строителство няма да има значителна промяна във 

физическите характеристики на съществуващия антропогенизиран ландшафт. 

Предвидени са и мерки, които допълнително да намалят или предотвратят 

установените минимални, неблагоприятни въздействия върху елементите на 

защитените зони. 

ОУПО Две могили няма да предизвика фрагментация на защитените зони, 

природните местообитания и местообитанията на видовете, представляващи 

предмет на опазване. След изпълнение на плана, елементите, характеризиращи 

структурата на защитените зони, ще останат непроменени. 

В резултат от прилагането на ОУПО Две могили, няма да бъде повлияно 

природозащитното състояние на природните местообитания, на 

местообитанията и на популациите на видовете, представляващи предмет на 

опазване в защитените зони, предвид определенията на § 1, т. 1 и 2 от 

Допълнителната разпоредба на Закона за биологичното разнообразие.  

ОУПО няма да доведе до значително обезпокояване на видове и до промяна 

на видовия състав в защитените зони. 

Прилагането на ОУПО няма да доведе до химически, хидроложки и 

геоложки промени в защитените зони.  
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Крайното заключение от настоящия доклад за оценка на степента на 

въздействие е, че прилагането на ОУПО Две могили няма да доведе до увреждане 

на предмета на опазване в защитените зони „Ломовете“ (BG0000608) и 

„Ломовете“ (BG0002025) от Националната екологична мрежа и няма да доведе до 

настъпване на значително отрицателно въздействие върху елементите, 

характеризиращи защитените зони. 

 

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки.  

Смекчаващите мерки са предложени в раздел 6 на настощия доклад. 

 

9.9. Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за 

промени на ОУПО. 

Нулевата алтернатива представлява неизпълнение на ОУПО. В този случай, 

териториите ще запазят съществуващото си в момента състояние. Голяма част от 

тях са с вече изградени и съществуващи елементи. 

Една от основните цели но ОУПО е да контролира процесите на по-

нататъшна урбанизация на територията с цел запазване целостта и стабилността 

на природната й среда с инструментите на устройственото планиране. ОУПО 

има за задача да създаде необходимите условия за балансирано и устойчиво 

развитие на урбанизираните и извън урбанизираните територии, чрез 

поддържане на екологичното равновесие и опазване на околната среда. 

С неприлагането на ОУПО ще се запази текущото състояние на 

небалансираност в териториално-устройствените процеси в общината, като това 

би могло да бъде свързано с отрицателни въздействия върху отделни територии в 

защитената зона от значение за птиците. 

Разработен е алтернативен вариант на ОУПО, според който, в землището на 

с. Пепелина, в границите на ЗЗ „Ломовете“ (BG0000608) и ЗЗ „Ломовете“ 

(BG0002025) се създават нови туристически и рекреационни терени и 

инфраструктура. Тази алтернатива е отхвърлена и изцяло е отпаднала от 

разглеждане, поради противоречие с режима на Природна забележителност 

„Орлова чука“. 

 

9.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за 

реализиране на инвестиционното предложение или съображения, във връзка с 

човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия 

върху околната среда. 

Такива причини не са налице.  

 

9.11. Предложени компенсаторни мерки. 

Не е необходимо предлагането на компенсиращи мерки, тъй като 

елементите на ОУПО няма да предизвикат трайно значително отрицателно 

въздействие. 

 

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 от ЗБР, включително доказателства 

за това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 от ЗБР - 

когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на двете защитени 

зони ще бъде значително увреден от реализирането и експлоатацията на 

инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение. 

Не са налице обстоятелства по чл. 33 от ЗБР. 
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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. 

 

11.1. По компонент флора. 

При подготовката на настоящия доклад могат да се разграничат две фази на 

работа – камерална и теренна. 

 

Камерална фаза 

По време на камералната работа е проучена публикуваната информация, 

разглеждаща флористичното и растително разнообразие в границите на 

общината, която е обобщена и предоставена на възложителя на по-ранен етап. 

Също така е анализиран подготвения предварителен проект на ОУПО Две 

могили, във връзка с локализацията на различните типове устройствени територии 

с общо предназначение.  

Определянето на вида на очакваните въздействия от ОУПО е направено за 

всяка зона от мрежата „Натура 2000“, предмет на тази оценка. Очакваните 

въздействия върху всяко природно местообитание или растителен вид, предмет на 

опазване в зоните, са оценени поотделно или в групи с еднакви 

екологични/биологични характеристики, обуславящи еднаква степен на 

въздействието. 

При оценката е взета предвид информацията от стандартните формуляри 

за зоните и наличната информация от извършеното национално картиране на 

защитените зони в България.  

Като част от камералната фаза е и определянето на събранните при 

теренните проучвания растения. Определянето на висшите растения (без 

мъховете) следва Делипавлов и Чешмеджиев (2003). Местообитанията от 

Директива 92/43/EEC (1992) са определени в съответствие с Interpretation Manual 

of European Habitats (2007),  Кавръкова и др. (2009) и Закона за биологичното 

разбооразие (2007). 

Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са 

крайния етап на тази фаза. 

 

Теренни проучвания 

Теренните проучвания са проведени през активния сезон, когато е оптимумът 

на развитие на храстовите, тревните и горските съобщества в района на 

изследване. С помощта на изготвената карта на предварителния проект на ОУПО 

Две могили, както и на GPS (Garmix eTrex), 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. Фитоценотично 

описание се извършва по метода на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff 

et van der Maarel 1973), което прилага седем-степенна скала за оценка на 

фитоценотично разпространение: 

r – видът е представен от единичен индивид; 

+ - видът е рядък с ниско обилие и покритие до 5%;  

1 – обилно но с покритие по-малко от 5%; 

2 – видът е с обилие и покритие от 5 до 25%; 

3 – видът е с обилие и покритие от 25 до 50%; 

4-видът е с обилие и покритие от 50 до 75%; 
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5 – видът е с обилие и покритие от 75 до 100%. 

Пробните площадки се поставят 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 et 

Otýpková (2003), като за тревните съобщества е 16 м2. 

В случаите когато има ясен доминиращ вид в съобществото той 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.  

 

11.2. По компонент фауна 

За изготвяне на настоящия доклад са извършени теренни наблюдения в 

активния сезон, през светлата и тъмната част на денонощието. Използвани са 

някои утвърдени от Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие методики, публикувани на електронната страница на 

Изпълнителна агенция по околна среда – основно трансектен метод (паралелни 

трансекти). Използвани са и лични данни, събрани при предходни посещения на 

терен. 

За птици е използван стационарен метод на наблюдение от една точка в 

продължение на 2 часа. 

В случаите, когато се очаква, че ОУПО ще окаже по-значимо отрицателно 

въздействие върху предмета и целите на опазване в зоните, се предлагат 

смекчаващи мерки за намаляване или избягване на въздействието. Следвайки 

принципа на предпазливостта, най-добрите международни практики и с цел 

максимално запазване на естественото състояние на защитените зони, 

смекчаващи мерки са предложени и за въздействия с по-малка степен на 

значимост. 

За прогноза и оценка на въздействията върху защитените зони е използвана и 

анализирана следната информация: 

- Уеб ГИС на МРРБ, вкл ортофото изображения 2011-2016 г., очертания на 

физически блокове и др.; 

- Кадастрално – административна информационна система (КАИС) на Агенция 

по геодезия, картография и кадастър; 

- Сателитни изображения от Google Maps, Digital Globe; 

- ГИС модел от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза 1“ и публикуваните за ЗЗ доклади на  

http://natura2000.moew.government.bg/; 

- Червена книга на Р. България, електронно издание, 2011 г.; 

- Литературни източници. 

По отношение на оценката на кумулативните ефекти от ППП/ИП след  

01.01.2007 г. в разглежданите зони е прилага комбинация от количествен анализ и 

експертна оценка, тъй като не всички ППП/ИП могат да бъдат геореферирани и 

съответните кумулативни въздействия не могат да бъдат определени с абсолютна 

точност.   

 

 

http://natura2000.moew.government.bg/
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