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Таблица 4.5.3. Обявени защитени територии в обхвата на Защитена зона
BG0002062 „Лудогорие”
Таблица 5.1. Матрица за оценка на степента на въздействие за типовете
местообитания и местообитания на видове (Директива 92/43)
Таблица 5.1.1.1. Въздействие на ОУП на Община Ветово върху типовете
природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 „Ломовете“
Таблица

5.1.1.2.

Характеристики

шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

на

описаните

местообитания

на

и шипоопашата костенурка (Testudo

hermanni) в ЗЗ BG0000608 „Ломовете“ и установеното присъствие на видовете
Таблица 5.1.1.3. Очаквано, от реализацията на ОУП на Община Ветово,
въздействие върху видовете, включени в предмета на опазване на Защитена зона
BG0000608 „Ломовете“
Таблица 5.1.3.1. Въздействие на ОУП на Община Ветово върху типовете
природни местообитания, предмет на опазване в Защитена зона BG0000168
„Лудогорие“
Таблица 5.1.3.2. Очаквано, от реализацията на ОУП на Община Ветово,
въздействие върху видовете, включени в предмета на опазване на Защитена зона
BG0000168 „Лудогорие“
Таблица 5.1.4.1. Численост на приоритетните, за проучване, видове птици в
района на наблюдателна точка Писанец по време на есенната миграция през 2011 г.
/по http://natura2000.moew.government.bg, Защитена зона BG0002025 „Ломовете”
Таблица 5.1.4.2. Очаквано, от реализацията на ОУП на Община Ветово,
въздействие върху видовете птици, включени в предмета на опазване на Защитена
зона BG0002025 „Ломовете“
Таблица 5.1.5.2. Очаквано, от реализацията на ОУП на Община Ветово,
въздействие върху видовете птици, включени в предмета на опазване на Защитена
зона BG0002062 „ Лудогорие”
Таблица 5.2.1.1. Параметри на „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
Таблица 5.3.1.1. Площна засегнатост на терени от общината, включени в
Защитени зони BG0000168 „Лудогорие“, BG0000608 „Ломовете“, BG0000605
„Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“ от всички
инициирани, до момента, инвестиционни предложения, планове и програми
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Възложител: ОБЩИНА ВЕТОВО, със седалище и административен адрес
на управление, град Ветово, област Русе, ул. „Трети март" 2, ЕИК 000024752,
представляванa от Мехмед Мехмед - кмет на Община Ветово
Пълен пощенски адрес: 7080, град Ветово, област Русе, ул. „Трети март" 2
Телефон: 081612253; факс 081612253 E-mail: vetovo@abv.bg
Лице за контакти: инж. Лъчезар Грозев – колектив Екологична оценка,
032/632660, 0888/735407, e-mail: grozev_hes@abv.bg
УВОД
Докладът за Оценка съответствието на предварителен проект за „ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕТОВО” с предмета и целите на опазване на
Защитени зони BG0000168 „Лудогорие“, BG0000608 „Ломовете“, BG0000605
„Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“ се изготвя по
задание на Възложителя във връзка със становище изх. № НО2630 (4)/04.03.2021 г.
на РИОСВ Русе, както и в съответствие с изискванията на чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие и чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Възложител на Плана и на екологичната част, към него, е Община
Ветово. Проектът за ОУП подлежи на задължителна екологична оценка по реда на
Наредба за

условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и

програми и попада в обхвата на т. 11.1. на Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 към
нея. Той очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционните предложения
по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда. Съгласно чл.
127, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общият устройствен план се
одобрява с Решение на Общински съвет Ветово. Съобразно с това, както и във
връзка с чл. 4, т. 2 на Наредбата, компетентен орган по ЕО за ОУП на Община
Ветово е Директорът на РИОСВ-Русе. Докладът се разработва в съответствие с чл.
9, ал. 1, на база критериите по чл. 22 и в обхвата на изискванията на чл. 23, ал. 2 на
Наредбата.
Представя се под формата на приложение към Доклада за екологична
оценка, като представлява неразделна част от него.
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Поискана е информация от РИОСВ Русе за заявени интереси за други
инвестиционни предложения, планове и програми на територията на Защитени зони
BG0000168 „Лудогорие“, BG0000608 „Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”,
BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“, водещи при евентуалната си
реализация до кумулативен ефект върху тях. В рамките на консултациите за
обхвата и съдържанието на екологичната оценка, по чл. 19 от Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, се
провеждат консултации и е поискана информация още от РИОСВ Русе, Басейнова
дирекция за управление на водите „Дунавски район,” с център град Плевен,
Регионална здравна инспекция Русе, Изпълнителна агенция по горите София,
Регионална дирекция по горите Русе, Национален институт за паметници на
културата София, Регионален Исторически музей Русе, Областна дирекция
„Земеделие”

град

Русе,

Общинска

служба

„Земеделие”

град

Ветово,

„Водоснабдяване и Канализация" ООД Русе, „Напоителни системи” ЕАД, клон Долен
Дунав, град Русе, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението” Русе, Областно пътно управрение Русе, „ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕАД ,
БДЗП и Сдружение „Зелени Балкани”.
Оценката е с насоченост ОУПО да спомогне да се генерират, обсъдят и
реализират идеи, обединяващи икономически, социални, екологични и обемнопространствени решения за подобряване на качеството на средата и значително
повишаване на стандарта на обитаване. Разработена е от колектив независими
експерти, които отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Писмените декларации на експертите са приложени към доклада. Използван е
подход, при който се изясняват екологичните дадености и проблеми, свързани със
защитените зони на най-ранния етап на вземане на решение с изявен стремеж, този
процес да е прозрачен, посредством консултации и участие на обществеността,
като се цели интегриране на предвижданията, по отношение на защитените зони, в
процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие.
Разработената оценка включва информация, съответстваща на степента
на подробност на Плана и използваните методи за оценка.
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1. АНОТАЦИЯ
1.1. Цели и задачи на ОУП
Целите и задачите на ОУП за община Ветово произтичат от стремежа,
той да се използва, както като основен документ за регулиране на обществените
отношения

при

прилагане

на

политиките

за

пространствено

развитие

на

територията на общината, така и като инструмент за създаване на устройствени
условия и териториална основа за улесняване реализацията на инвестиционните
интереси в общината.
Главна/практическа цел на ОУПО Ветово е да даде пространствения израз
– устройствено предложение – за решение на поставените стратегически цели и
задачи, създавайки им среда за реализация върху конкретната територия, в т.ч. и
чрез изготвените правила и нормативи за неговото прилагане.
За постигане на главната цел, е използван възприетия и прилаган
многократно Урбанистичен творчески метод, както и добрите практики, чрез които
да се осъществи изпълнението на следните специфични цели:
 При изготвянето на ОУП на общината да се прилагат принципите на
равнопоставеност на териториалните единици в цялото. С решението да се
осигурят предпоставки за преодоляване на дисбаланса между общинския център и
периферията на общината;
 Територията на общината да се развива равномерно, предлагайки
рационална организация на различните видове територии, като едновременно с
това се създадат условия за оптимално оползотворяване на наличните ресурси;
 Да се сведе до минимум отнемането на ценни земеделски земи и земи от
горския фонд за нуждите на урбанизацията и на икономическото развитие;
 С проекта да се създадат условия за развитие на социалната и
техническата инфраструктура;
 Да се създадат условия за развитие в насока на икономически
просперитет на общината, съблюдавайки постулатите в стратегическите документи
по

Закона

партньорство

за
в

регионалното

развитие,

дейности,

осигуряващи

стимулиране

на

публично-частното

по-целесъобразното

ползване

на

поземления фонд – при равнопоставеност на частната, държавната и общинска
собственост;
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 Да се извърши анализ на урбанистичната автентичност на средата,
степента на физическата съхраненост на обектите на културно-историческото
наследство и юридическият им статут, в аспекта на защита и устойчиво използване;
 Ново изработеният ОУПО да бъде разработен така, че да не влошава
екологичното равновесие в общината, като при това се съобразява и отчита
ограничителните режими на защитени територии и зони. При урбанизация на
неурбанизирани територии да се предвидят мерки за безпроблемното им
интегриране в средата, без това да доведе до увреждане и стрес на системата.
При разработването на Плана основните задачи са в определяне на:
 Функционално-пространствената
преобладаващото

предназначение

на

структура

съставните

и

на

територията,

структурните

ѝ

части,

местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските и
горските територии, защитените територии и зони, санитарно-охранителни зони на
водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи
и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
 Общият режим на устройство на всяка от териториите, включващ общи
цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;
 Извън урбанизираните територии - изключителна държавна, публична
държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
 Разположението

на

мрежите

и

съоръженията

на

техническата

инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им
с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и
обекти от национално значение;
 Териториите с предвидими природни бедствия, както и необходимите
превантивни мероприятия за устройство и защита;
 Териториите за активно прилагане на ландшафтно устройствени
мероприятия и естетическо оформяне, както и на териториите за превантивна
устройствена защита, съгл. чл.10, ал.3 от ЗУТ.
В съответствие с чл.17, ал.3 на Наредба № 8 на МРРБ за „Обема и
съдържанието на устройствените планове“, ОУП на община Ветово е разработен за
прогнозен хоризонт от следващите 25 години.
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Докладът за степента на въздействие върху Защитени зони BG0000168
„Лудогорие“, BG0000608 „Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”, BG0002062
„Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“ има за цел да анализира елементите на
Плана и на база очакваното въздействие да направи предложения за корекции и
промени на устройствените зони с оглед опазването им.
Разпределението на територията на общината по видове /преобладаващо/
предназначение и видове устройствени зони се извършва с номенклатурата и
възможностите на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, при съобразяване с режимите,
установени по реда на други закони и на фактическото им ползване.
Целите и задачите на ОУПО кореспондират с тези на Общинския план за
развитие на общината за 2014-2020 г. Съобразен е и с редица стратегически
документи на европейско, национално, регионално и общинско ниво – старегии,
кохезионна политика и директиви на ЕС, Националната стратегия за регионално
развитие, Националната концепция за пространствено развитие, Регионалният план
за развитие на Северен централен район за планиране на България, Областната
стратегия за развитие на област Русе и др.
1.2. Етапи, обем, съдържание, вид и начин на представяне на ОУП
Общият устройствен план на община Ветово ще се разработи в две фази:
 Първа фаза – Актуализиран Опорен план и изработване на
Предварителен проект;
 Втора фаза - Окончателен проект.
Предварителният проект на ОУПО Ветово съдържа текстови и
графични материали.
Текстовите материали към ОУПО съдържат раздели за:
 регионални проблеми;
 социално-икономически условия, проблеми социално-икономическо
развитие:
- демография, демографско развитие (песимистичен, оптимистичен и
реалистичен вариант);
- структура за заетостта;
- икономическа база, икономическо развитие (промишленост, селско и
горско стопанство, транспорт, строителство, туризъм и др.);
- райони със специфични проблеми;
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 териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология,
флора, фауна, поземлен ресурс по фондове (населени места и други урбанизирани
територии, земеделски земи, горски територии, защитени територии, нарушени
територии), структура на собствеността;
 обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд,
структура

на собствеността,

обитаване,

видове

технико-икономически

(типове)

пространствени структури

характеристики

на

видовете

на

(типовете)

обитаване;
 социална инфраструктура: (образование, здравеопазване, култура,
комунални дейности), развитие на социалната база, приоритети за реализация;
 техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически
параметри

на

електроснабдителната,

водоснабдителната,

канализационната,

далекосъобщителната мрежи, пътна мрежа (класификация, състояние), големи
структурни обекти, покритие на територията на общината с комуникационни
системи, пречистване на отпадъчни води, сметосъбиране и третиране на
отпадъците, депа за отпадъци;
 отдих и туризъм;
 eкологично състояние и рискове;
 пространствено развитие: основно предназначение на териториите,
режими

на

устройство

и

параметри

за

натоварването

им,

развитие

на

урбанизираните територии и на техническата инфраструктура;
 правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват
условията, при които може да се изменя планът, задължителните изисквания към
подробните

устройствени

планове

(ПУП),

допустимите

натоварвания

на

териториите и др.
Графичните материали към предварителния проект на ОУПО са
основни и допълнителни. Основните графични материали на предварителния
проект съдържат:
 Опорен план на община Ветовно в мащаб М1:25 000
 Общ устройствен план на община Ветовно в мащаб М1:25 000,
изработен

върху

данни

от

топографските

карти,

кадастралната

карта,

специализираните карти и други, в цифров и растерен вид, с отразено бъдещото
развитие и устройството на териториите, включващо:
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-

режим за устройство и строителните граници на урбанизираните

територии: населени места, групови и единични недвижими културни ценности,
промишлени комплекси и други селищни образувания;
-

земеделски земи;

-

горски територии;

-

територии със специфични характеристики (резервати, национални

паркове, природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове,
защитени местности, защитени зони, недвижими културни ценности, гробищни
паркове, минерални извори, калонаходища и др.);
-

нарушени

територии

(рудници,

кариери,

насипища,

свлачища,

срутища, мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и
рекултивация;
-

водни площи и течения - реки, езера, напоителни и отводнителни

канали и др.;
-

елементи на транспортната техническа инфраструктура – пътна

мрежа по класове, железопътни линии, спирки;
-

елементи

далекосъобщителни

на
мрежи,

инженерната

инфраструктура

водопроводи,

-

канализационни

електропроводи,
колектори,

и

съоръженията към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за
питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.);
 Схеми в М 1:40 000 за:
-

Релеф;

-

Биоклиматично райониране;

-

Категории земеделски земи;

-

Собственост на земите;

-

Горски фонд-Начин на трайно ползване/дечение Лесоустройствен

-

Горски фонд по чл.5 от Закона за горите;

-

Защитени зони и територии;

-

Движение на населението 2011-2019 г.;

-

Възрастова структура, икономическа активност, образование на

план

населението;
-

Селищна мрежа, функционално и площно разпределение;

-

Населени места, Функционала подсистема „Обитаване”;
15
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-

Функционала подсистема „Труд”;

-

Функционала

подсистема

„Труд”-развитие

на

добивната

промишленост;
-

Зелена система и отдих;

-

Електрификация и съобщения;

-

Комуникации и транспорт;

-

Водоснабдяване и канализация;



Град Ветово (М 1:5 000);



Културно – икономическо наследство;
Допълнителни графични материали: други карти, схеми, графики и

фотоси по преценка на изпълнителя с цел изясняване на проектното решение.
Окончателният

проект

на

ОУПО

ще

съдържа

текстовите

и

графичните материали на Предварителния проект, коригирани и допълнени,
съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания
и становищата на заинтерисуваните централни и териториални администрации.
Текстовите материали към окончателния ОУПО ще съдържат:
~ Доклад за изпълнение на препоръките, съобразно решенията на
експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на
заинтерисуваните централни и териториални администрации.
~ Текстовият материал от предварителния проект на ОУПО, допълнен и
коригиран в частите, към които има препоръки.
Графичните материали към окончателния проект на ОУПО, трябва да
съдържат ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на община Ветово в мащаб М 1:25 000,
коригиран и допълнен съобразно решенията на експертните съвети, проведените
обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и
териториални администрации.
1.3. Териториален обхват на предварителния проект за ОУПО и кратка
характеристика на устройваната територия.
Община Ветово е разположена в североизточната част на Северен
централен район за планиране, в област Русе. Граничи с общините Кубрат,
Иваново, Русе и Цар Калоян.
Във физикогеографско отношение заема част от Лудогорието и западните
склонове на Разградските височини. С площ от 327,82 кв.км общината заема трето
място от осемте общини, като обхваща 13,12 % от територията на Област Русе.
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Фигура 1.3.1. Устройвана територия
Територията е предимно хълмиста, заета от обработваеми земеделски
площи и относително ограничени по площ трайни насаждения (предимно лозя),
разнообразена със сравнително равномерно разположени горски масиви.
Включва 6 населени места – три града и три села: Съгласно Наредба № 7
на МРРБ/22.12. 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видови
територии и устройствени зони, селищата от Община Ветово попадат в следните
категории:
Много малки градове (с население до 10 хил. д.) – Ветово, Сеново и
Глоджево;
Средни села (до 2000 д.) – Смирненски;
Малки села (от 200 до 1000 д.) – Кривня и Писанец
Териториалното разпределение на населението по населени места показва,
че към 31.12.2019 год., при общ брой от 11 143 обитатели, 8 396 души, или 75,35%
от населението живее в градовете, а 2 747 души, или 24,65% в селата. Мрежата от
населени места се отличава с ясна структура и равномерно разпределение на
селищата по цялата територия.
Централно място в нея заема общинския център – град Ветово. На него,
като площ - принадлежат 397,38 ха, или 33% от селищните територии в общината и
36,11% от общото население.
17

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони „BG0000168 „Лудогорие“, BG0000608
„Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“
на предварителен проект за Общ устройствен план на община Ветово

През общината преминава ЖП линията Русе – Варна, както и първокласен
път I-E70, по същото направление.
В северната част на общината са разположени град Глоджево и село
Смирненски. Свързването на гр. Глоджево с гр. Ветово става с път от Общинската
пътна мрежа RSE-2067, а на с.Смирненски с гр. Ветово – с път от Общинската пътна
мрежа RSE5056, продължаващ – на север, до свързването му с път RSE-3085 и
продължението му – RSE-3057, в Община Русе.
В южната част на общината са разположени град Сеново и селата Кривня и
Писанец. Връзката им с общинския център се осъществява с път от РПМ III-2001
със с. Писанец и път от РПМ III-2302 с гр. Сеново. Транспортната връзка между гр.
Сеново и с. Кривня се осъществява с път от Общинската пътна мрежа RSE-2053,
продължаващ на юг в Община Разград. Връзката между градовете Сеново и
Глоджево се осъществява с път от РПМ III-2003.
Изградеността на населените места – в техните граници, е представена в
таблица 1.3.1.
Таблица 1.3.1: Населени места и население в община Ветово (2019 г.).
Населено

Население
бр.

Площ на землището /ха/

Гъстота на населението,
души/кв.км

град Ветово

4024

79,45

51

град Глоджево

3153

69,98

45
13

място

село Кривня

474

35,26

село Писанец

274

57,68

5

град Сеново

1219

43,68

28

село Смирненски

1999

41,77

48

1.4. Съществуващи и проектни елементи на предварителния проект
за Общ устройствен план. Баланс на територията. Устройствени зони и
режими.
Отчитайки,

затвърдилите

се

трайни

тенденции

в

развитието

на

демографските процеси на общината, авторският колектив е предложил два
варианта на демографска прогноза до 2040 година:
Конвергентен

–

умерено-реалистичен,

съобразен

с

нормативните

изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото
развитие на страните членки;
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Песимистичен – отчитащ общата демографска криза в страната и в
частност в общината.
Таблица 1.4.1. Прогноза за броя на населението на община Ветово за периода
2020-2035 г. (по варианти)
население
община /
населено място

перспективно население 2040 г. /брой/

към
31.12.2019

умерено-реалистичен

/брой/

песимистичен
вариант

вариант

община Ветово

11143

10029

9806

град Ветово

4024

3622

3541

град Сеново

1219

1097

1073

град Глоджево

3153

2838

2775

село Кривня

474

427

417

село Писанец

274

247

241

село Смирненски

1999

1799

1759

По първия вариант на демографска прогноза към 2040 година, населението
на общината ще достигне 10 029 души, а по втория - 9 806 души. С цел запазване и
доразвиване на техническата и инженерна инфраструктура, авторският колектив на
ОУП предлага, всички системи, които се параметрират на демографска основа да
приемат прогнозна цифра от 10 029 души.
В Предварителния проект на ОУП на община Ветово е направен баланс на
територията при съществуващото положение и проектно положение /таблица 1.4.2./.
Таблица 1.4.2. Баланс на територията на Община Ветово и измененията с
предвижданията на ОУП
№

Наименование на
териториалните елементи

1.

Урбанизирани територии, в т.ч.:

1.1. Жилищни територии - бруто
1.2. Обществено обслужващи функции
1.3. Производствени и складови дейности

Състояние

Проект

Увеличение

Намаление

ха

ха

ха

ха

1890,8

2920,9

1034,6

4,5

997,2

997,2

0

0

0,5

13,5

13,0

-

368,9

365,7

-

3,2
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1.4.

Озеленяване-ШОП и специф.

-

1,3

15,4

0

0

19,2

23,3

4,1

-

458,9

1476,4

1017,5

-

21024,9

19737,4

-

1287,5

18362,8

17292,9

-

1069,9

2.2. Трайни насажд., лозя, градини

722,3

704,1

-

18,2

2.3. Пасища, мери, ливади

1939,8

1740,4

-

199,4

Горски територии, в т.ч.:

7821,5

8533,5

712,0

-

3.1. Защитни гори по чл. 5. ал.2 от ЗГ

1693,3

2405,3

712,0

-

3.2. Специални гори по чл. 5. ал.3 от ЗГ

318,4

318,4

0

0

3.3. Стопански гори по чл. 5. ал. 4 от ЗГ

5809,8

5809,8

0

0

30,7

29,4

1.5. Комунално обслужване и стопанство

15,4

1.6. Рекреационни дейности
1.7. Добив на полезни изкопаеми
2.

предназн.

Земеделски територии, в т.ч.:

2.1. Обработваеми земи - ниви

3.

4.

Защитена природна среда

414,0

414,0

0

0

5.

Водни площи и съоръжения

154,3

145,1

-

9,2

6.

Транспорт и комуникации

861,1

843,6

-

17,5

7.

Други терени, в т.ч.:

615,8

187,9

-

427,9

7.1. Индустриални и битови отпадъци

151,8

85,9

-

65,9

7.2. Деградирали земи

48,2

39,3

-

8,9

7.3. Без определено предназначение

415,8

62,7

-

353,1

32782,4

32782,4

Всичко територии с общо
предназначение

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ
Урбанизираните територии в общината обхващат селищната среда с
присъщите и функции т.н. „Функционални подсистеми Обитаване; Труд; Отдих;
Обслужване; Техническа инфраструктура – инженерни мрежи и съоръжения (улична
мрежа, водоснабдяване, канализация, електрификация, съобщения) и извън
селищни

урбанизирани

територии-терени

за

производствени

и

складово

обслужващи дейности, в т.ч. добив на полезни изкопаеми и специфични
придружаващи

дейности

(хвостохранилища,

насипища),

стопански

дворове,

животновъдни комплекси и др.; Дълготраен отдих – вилни зони, извън селищни
озеленени площи.
Жилищни устройствени зони
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В жилищните територии, в съществуващите граници на населените места, е
установено наличие на значителни териториални резерви и нереализиран
потенциал спрямо потребностите, както на сегашното население, така и отнесено
към демографските прогнози. Във всички населени места, вкл. и в общинския
център, по отношение на показателя „бруто жилищна територия“, е на лице
значителен териториален потенциал. Надвишаването на нормативните показатели
за брутна жилищна площ на жител, е около и над 5 пъти.
Урегулираните жилищни имоти са застроени с преобладаваща ниска
плътност и интензивност, като навсякъде са налице и много незастроени жилищни
имоти. Само във гр. Ветово, присъстват единични имоти с обществени сгради,
основно в градския център. В гр. Сеново има наченки на комплексно застрояване, с
присъщите им показатели. Рядко има жилищни имоти с площ под 1 дка. Нисък е
интересът за закупуване на жилищни сгради, с цел превръщането им във второ
жилище. Свободните и незастроени жилищни терени обхващат 13,3% (гр. Сеново 27,6%) от бруто жилищната територия. На това основание, Планът не предвижда
екстензивно развитие на жилищните територии в тях и запазване на населените
места в сегашните им граници. Изключение би могло да се допусне за вече
застроени като жилищни имоти в територии извън границите на населените места,
при условие, че процедурите за смяна на предназначението и последващите ги,
съгласно изискванията на ЗУТ са изпълнени.
Предвид спецификата на градоустройствената структура, в отделните
териториални единици, преобладаващият заварен характер на застрояването и
тенденциите в инвестиционния процес, формирани през последните 20 години,
предвижда се устройствено зониране, както следва:
За град Ветово се предлага устройствена зона за многофункционално
ползване „Ц“, предназначена за изграждане на обекти на ежедневното и частично
периодично обслужване на населението, временно пребиваващите и транзитно
преминаващи посетители и за задоволяване на потребностите на обитателите на
зоната.
Останалите жилищни територии в общинския център и във всички населени
места в Общината, се устройват като жилищни територии за застрояване с малка
височина – „Жм“.
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Освен за жилищни нужди, при спазване на показателите за устройствената
зона „Жм“,съществуват и се урегулират и нежилищни обслужващи обекти със
самостоятелен устройствен режим „Т“, както следва:
„Т.1“ – за социална, бизнес и търговска инфраструктура
„Т.2““ - за зеленина за широко обществено ползване
„Т.3“ – за спорт и атракции
Функционална подсистема „Труд“, в урбанизираните територии се устройва,
при съобразяване със завареното положение на тези функции в границите на
населените места и наличните териториални ресурси, със сходен начин на трайно
ползване. Територии за производствени и складово-обслужващи дейности в община
Ветово, производствените територии, според допустимостта за съчетаване на
дейностите са отнесени към следните разновидности:
„Чисто производствена зона“, означена с индекс „Пч“
„Предимно производствена зона“, означена с индекс „Пп“
Характерни, за общината, са и „Смесени обслужващо-производствени
зони“, означени /„Соп“/, обхващащи разнообразни по своя характер дейности малки и средни предприятия с не замърсяващи производства, обекти на
логистиката и транспорта, тържища, обекти на епизодичното, периодичното и
ежедневното обслужване, обществени паркинг гаражи, обекти за настаняване,
обществено хранене, жилище на собственика и охраната, а също и производствени
и складови сгради и съоръжения обслужващи селското, горското и комуналното
стопанство, при съобразяване със санитарно-хигиенните изисквания.
Устройствени зони „Пч“ и „Пп“ се предвиждат в градовете Ветово и Сеново,
ситуирани в самостоятелни и обособени производствени зони, извън зоните за
обитаване, свързани основно с преработката на каолиновата суровина и с
непосредствена връзка с ЖП мрежата.
В град Ветово „Пч“ е представена в т.н. „Южна производствена зона“,
отделена от жилищната зона на града с ЖП ареала, дублиран от път от РПМ ІІІ2302 от север и земеделски земи от юг. Общата и площ е 34,76 ха. ЖП ареала
обхваща 9,4 ха, а останалата площ се разпределя между стопански двор – 10,8 ха,
складове на зърнени храни - 1,9 ха и строителни материали – 3,1 ха, означени с
индекс „Пп“. В останалата част е разположена обогатителна фабрика „Ветово“ на
„Каолин“ ЕАД.
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Тук

функционират

цехове

за

пясъци,

каолин,

шамот

и

млени

микропродукти, а произвежданатапродукция намира приложение в керамичната,
порцелано-фаянсовата,

огнеупорната,

фармацевтичната,

каучуковата,

автомобилната, строителната, стъкларската и леярската промишлености. Тези
поземлени имоти са означени с индекс „Пч“.
В югозападната част на Ветово, в процес на формиране е втора
производствена зона, т.н. „Западна производствена зона“, с възникващи малки
фирми с безвредни производствени и складово-обслужващи дейности. Тук
присъства и резервен производствен терен с неопределено предназначение.
Зоната е тангирана от юг от ЖП линията Русе-Варна и от север от общински път
RSE-2067 и земеделски земи. Общата й площ е 49,6 ха. Голямата част от нея,
съгласно действащия Застроителен план (одобрен през 1985 год.) в размер на
27,69 ха, или 55,8%, е предвидена за „Резервни промишлени терени“. В
стратегическите документи от по-високо йерархично ниво, вкл. в ОПР 2014-2020,
няма информация за наличен инвестиционен интерес към тези терени. В момента
те са земеделски обработваеми земи. В тази подзона, има разположени и два
стопански двора с обща площ от 12,46 ха. В останалата част – южно от пътя, са
ситуирани гараж за товарни автомобили, пункт за технически прегледи, автосервиз
и две бензиностанции. Тук е разположена и противопожарната служба на града,
както и малки фирми. В най-южната част на тази зона са разположени
Управлението на ВиК Ветово и пункт на Бърза медицинска помощ. По своите
устройствени показатели, съгласно чл.23, т.2 от Наредба №7, тази зона, в
проектното решение е означена като „Предимно производствена зона“ – с индекс
„Пп“.
В границите на гр. Сеново, в северната му част е разположена
обогатителна фабрика „Сеново“, с площ от 14,43 ха. Произвежда основно каолин за
керамичната промишленост и различни марки кварцов пясък за стъкларската,
хартиената, леярската и строителната промишлености. Зоната е означена с индекс
„Пч“ В непосредствена близост до нея действа кариера за добив на суровината.
Освен нея, пространствено отделени от път от РПМ III-2302, тук се
реализират производствени и складово обслужващи функции, представени са
обекти на комуналното стопанство, транспортно предприятие, ЖП ареал, означени с
индекс „Пп“.
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На северозапад от жилищната зона е разположен резервен промишлен
терен без конкретно предназначение с площ от 40 ха. Освен него, в градската
територия са разположени и два стопански двора с обща плащ от 32,56 ха, по
своите складово обслужващи и производствени функции, принадлежащи към зона
„Соп“.
В град Глоджево, в южната му част, извън жилищната зона е в процес на
обособяване на смесена складово обслужваща и производствена зона, съставена
от множество малки фирми, повечето еднолични и семейни, с разнообразен
предмет на дейност, между които – 3 шивашки, производство на аксесоари за врати
и PVC уплътнители, производство на ел. енергия от ВЕИ, производство на
строителни материали и конструкции и др., обединени под общ признак, като
„складово обслужващи и производствени дейности“. Общата площ на територията
заета от тези дейности, принадлежащи към зона „Соп“ е 13,92 ха.
В село Смирненски, в неговата южна част, извън границите на населеното
място, е разположен стопански двор, който освен за нуждите на селското
стопанство, предоставя площи и за местни фирми с разнообразен предмет на
дейност (в селото са регистрирани текстилни, шивашки, строителни фирми, добив
на строителни материали и др.), оформящи една смесена промишлено-обслужваща
зона. Характерни за землището на селото са птицефермите, разположени от юг и
изток на селището. Общата площ на всички производствени, складово-обслужващи
обекти и ферми в землището е 28,2 ха и принадлежат към зона с показатели „Соп“.
В землището на с.Писанец, се намира силажовместилище с площ 34,6 ха.
В Община Ветово урбанизираните територии извън населените места,
заемат 794,6 ха, като най-голям дял от тях имат откритите рудници за добив на
каолин и строителни материали.
Територии за добив на полезни изкопаеми
Добивната промишленост има структороопределяща роля за Община
Ветово. Предмет на добива са неметални полезни изкопаеми - основно каолинова
суровина и кварцов пясък в каолиновата суровина, строителни материали – варовик
и инертни материали.
Откритите рудници за добив на каолин и строителни материали, заедно със
сградите и съоръженията заемат обща площ от 458,9 ха.
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Експлоатираните открити рудници са разположени в землищата на Ветово –
338,0 ха, Сеново – 99,3 ха и Кривня – 14,3 ха, а за добив на строителни материали,
в землището на село Смирненски са отредени 7,3 ха.
В тази категория се отнасят и присъщите им територии за хвостохранилище
и насипище с обща площ от 77,3 ха, в землището на Ветово.
Освен съществуващите добивни площи, с решения на МС, са определени
съответните концесионни площи – 1017,4 ха, както следва:
- Находище „Камен дол“, землище с. Смирненски – 15,6 ха;
- Находище „Златен дол“, землище гр.Сеново – 517,1 ха
- Находище „Блян“, землища на гр.Ветово и с.Кривня – общо 484,7 ха
Териториите за добив на полезни изкопаеми – съществуващи и ново
предвидени (съгласно данните от предоставените Концесии по Решенията на МС)
са представени с индекс „Дпи“ („Добив на полезни изкопаеми“) и пореден номер за
съответното землище.
Терени за рекреационни дейности
В плановото предложение се предлага развитието на тази дейност да става
във вилно селище „Башака“ – 19,2 ха, в землището на гр.Ветово.
Предвижда се обособяването на нова вилна зона „Рибарниците“ в
землището на с. Писанец с площ 3,5 ха, на базата на зона за земеделски труд и
отдих (§4 от ПЗР на ЗСПЗ), съществуващите хотел, рибарник, изградени сгради,
осигурен транспортен достъп и пътна мрежа.
Южно от вилната зона се предлага и обособяването на къмпинг с площ 1,3
ха, върху терен с НТП „гори и храсти в земеделски земи“, с минимални показатели, с
преместваеми обслужващи обекти без капитално застрояване.
ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ
Земеделски територии
Земеделските земи заемат 19737,4 ха, или 60,21% от територията на
общината. От тях 90,56 % са обработваеми площи – ниви, на които се отглеждат
предимно зърнени култури (пшеница, слънчоглед, царевица), а 3,8% са трайни
насаждения. Земите от 3 и 4 категория заемат 54,34% от общата площ. Тяхното
опазване е сред най-важните задачи на ОУПО.
За земеделските земи, на основание чл.10, ал.3 от ЗУТ се установява
режим на превантивна защита, с който се запазва фактическото им ползване, без да
се влошават техните качества.
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Горски територии
Горските територии заемат 32,6% от територията на Община Ветово, или
11459,9 ха. Функционално се делят на стопански, защитни и специални гори.
Предвид стопанското, рекреационно, екологично и естетическо значение на горите,
ОУПО Ветово, предвижда в максимална степен опазване на тези територии и
ограничаване на възможностите за промяна на предназначението на съществена
част от тях, за други нужди.
Техническа инфраструктура
Външните връзки на Община Ветово се осигуряват от пътища от
републиканската пътна мрежа. Общата дължина на общинските пътища е 59,245 км.
На територията няма пътища с паважна, трошено-каменна или баластрена
настилка. Състоянието на пътната мрежа – републиканска и общинска, по оценката
им – дадена в проведената анкета в общината е сравнително добро.Необходимо е
да се извърши рехабилитация и основен ремонт на определени участъци.
На територията съществува изградена и добре развита железопътна
инфраструктура.
Общата площ на всички терени за транспорт, комуникации и транспортни
обекти (в т.ч. РПМ, общински, селскостопански пътища и ЖП транспорт), възлиза на
861,1 ха. Инженерните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура –
съоръжения и проводи, са разположени равномерно, обслужват цялата територия
на общината и заемат обща площ от 15.4 ха. Всички населени места са захранени с
Ел.енергия

и

са

водоснабдени.

Канализационни

колектори,

във

и

извън

урбанизираните територии, няма.
Енергоснабдяването

на

потребителите

се

осъществява

от

Електроразпределение Север гр. Варна. Електрозахранването на П/ст „ВЕТОВО” е
реализирано

от

електропроводи

110

kV.

Като

цяло,

състоянието

на

електроразпределителната мрежа 20kV е добро, като поетапно ще се подменят
старите кабели и се кабелират въздушните електропроводи.
На територията на Община Ветово има добре развита водоснабдителна
система за всички населени места с достатъчни водни количества.
Като водоизточници се използват подпочвени води добити чрез сондажи и
каптиране на повърхностни извори. В населените места има изградени вътрешни
водоснабдителни мрежи, който обхващат 100% от населението.
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Изключение правят вилни зони и селищни образувания отдалечени от
населените места. Основният консуматор е населението с потребление за битовопитейни нужди. Загубата на вода във вътрешната водопреносна мрежа на
населените места е много голяма (от 40 до 80%), поради силната амортизация на
мрежата. Основният проблем, който трябва да се реши в бъдеще е реновирането на
водопроводната мрежа и с цел подобряване качеството на водата.
На територията на Община Ветово няма населени места с изградена, дори
и частична канализационна мрежа за битови отпадъчни води. Има изготвен проект
за град Ветово. В градовете Ветово, Глоджево, Сеново и в село Смирненски има
частично изградени канали за дъждовна вода. Предвижда се изграждане на
канализационни мрежи и ПСОВ в гр. Ветово и гр. Глоджево.
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ.
Съгласно представения баланс на територията по опорен план, защитените
природни територии и защитени зони обхваща общо 414 ха или 1.26 % от
територията на общината. Предварителният проект за ОУП съхранява изцяло
съществуващата им конфигурация, граници и площ /фиг.1.4.1, табл. 1.4.2./.

1,26%

0,44% 2,58%

Баланс по видове територии
0.57%

8,91%

урбанизирани
земеделски

26,03%

горски
60,21%

защитена природна среда
водни площи и
съоръжения

Фигура 1.4.1. Баланс на територията на община Ветово по опорен план
Общата площ на елементите от Националната екологична мрежа,
включваща защитени територии, обявени или приведени в съответствие с
изискванията на Закона за защитените територии и защитени зони, изграждани по
общоевропейската програма НАТУРА 2000 и в съответствие със Закона за
биологичното разнообразие за Община Ветово е 20853.7 ха, с дял 63.31%. (табл.
1.4.3.).
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Таблица 1.4.3. Защитени територии и зони на Община Ветово
Площ в

Площ в

№ в ДР/

Площ

общината

общината

код

(ха)

(ха)

(%)

Резерват „Бели Лом”

32

3 521.04

370,4

1.13

Природен парк „Русенски Лом”

3

3 408.0

316,6

0.96

Защитена местност „Рибарниците”

410

51.19

51,2

0.16

Защитена местност „Ломия”

462

277.51

163,9

0.50

534

35.69

35,7

0.11

209

0.89

0.89

0.01

Защитена зона „Лудогорие”

BG0000168

59 447,46

1981,2

6.04

Защитена зона „Ломовете”

BG0000608

32 488,93

6817,5

20.79

Защитена зона „Божкова дупка”

BG0000605

1,6

1,6

0.01

Защитена зона „Лудогорие”

BG0002062

91 389,06

4292,3

13.09

Защитена зона „Ломовете”

BG0002025

33 541,22

6822,4

20.81

Защитена територия/зона

Природна забележителност „Острата
скала”
Природна забележителност
„Мамула”

Таблица 1.4.4. Елементи на Националната екологична мрежа и делът им в
общинската територия
Елементи на

Защитени

Защитени

Защитени зони

Защитени

НЕМ

зони

зони Дир.

Дир.2009/147/ЕС

природни т-

92/43/ЕЕС
ха
20853.7

%

ха

63.31 19915

%

ха

60.46 8800.3

%

ии
ха

26.72 11114.7

%
33.74

ха

%

938.69 2.85

Предварителният проект за ОУП определя планово-пространствената
структура на общината и насоките за пространственото му развитие, изразено в
разнообразни устройствени зони и режими с баланс на териториите.
Устройствените зони и установените режими са представени в ОУП и
Доклада за екологична оценка. Запазва се изцяло непроменена площта на
териториите за природозащита - защитени природни територии и зони (табл. 1.4.2.).
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2. ОПИСАНИЕ

НА

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

НА

ДРУГИ

ПЛАНОВЕ,

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩИ
И/ИЛИ

В

ПРОЦЕС

НА РАЗРАБОТВАНЕ

ИЛИ

ОДОБРЯВАНЕ,

КОИТО

В

СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНИЯ ПЛАН, ПРОГРАМА И ПРОЕКТ/ ИНВЕСТИЦИОННО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МОГАТ

ДА ОКАЖАТ

НЕБЛАГОПРИЯТНО

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ
Наличието на неравномерно разпределена селищна структура, съчетано с
равнинните

дадености,

предложения

за

определя

територията

на

характера
Защитени

на

подадените

зони

инвестиционни

BG0000168

„Лудогорие“,

BG0000608 „Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“ и
BG0002025 „Ломовете“.
Проведени са консултации и е анализирана официално достъпната
информация на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, както и
МОСВ /публично достъпни данни/ за периода 2008-2021 година за съгласувани
дейности в 5-те защитени зони, представена в таблица 2.1.1.
Таблица 2.1.1. Съгласувани планове, програми и инвестиционни предложения в
Защитени зони BG0000168 „Лудогорие“, BG0000608 „Ломовете“, BG0000605
„Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“

ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ /дка/
ЗЕМЛИЩ

ИНВЕСТИЦИОННО

Е ИМОТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПЛАН,
ПРОГРАМА

План за развитие на община

BG0000

BG0000

BG0000

BG0002

BG00020

168

608

605

062

Лудогор

Ломовет

Божкова

Лудогор

ие

е

дупка

ие

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

25
Ломовет
е

Ветово за периода 2014-2020
Програма за управление на
дейностите по отпадъците на
община Ветово 2017-2020 г.
План-извлечение за промяна
на вида и интензивността на
сечта

през

2017г. в

гори,

собств. на Община Ветово
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Ветово

Възстановяване

000637

съществуваща

на

-

88.551

-

-

88.551

-

2

-

-

2

-

1.5

-

-

1.5

-

937.938

-

-

937.938

рибовъдна

ферма за топлолюбиви риби в
местност Башака
Ветово

Развитие и разширение на

000586

малко

стопанство

с

отглеждане

на

пчелни

семейства

и

трайни

насаждения
Ветово

Отглеждане

на

пчелни

000505,

семейства

и

овощни

063030

насаждения,

чрез

разширяване на съществуващ
пчелин и отглеждане на сини
сливи на площ от 1.5 дка
Ветово

Разширяване

на

000647

съществуващо
стопанство

пчелно

по

мярка

6,

подмярка 6.1 от ПРСР
Ветово

Създаване на стопанство от

000942

трайни насаждения по мярка

2

2

6, подмярка 6.1 от ПРСР
Сеново

Извършване

063001

риболов

на
в

стопански

-

25,019

-

-

25,019

181.861

-

-

181.861

-

-

-

4623.17

-

съществуващ

рибарник
Глоджево

Създаване

234003,

насаждения

234005,

отглеждани

234006,

способ

234011,
234012,
234014,

на
от
по
и

трайни
лешници,
интегриран
иновативна

технология за уплътняване на
площи

234013,
234016

Глоджево

Увеличаване на съществуващ

4623.17

506001

пчелин и модернизация на

5

5

стопанството
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Смирненс

Изграждане на птицеферма за

ки,

отглеждане на

005077

капацитет 54 000 броя

Смирненс

Увеличаване

ки,

семейства и модернизация на

146216

съществуващ пчелин

Писанец

Изграждане на защитна мрежа

082111,08

срещу

птици

и

2113,

градушка,

ограждане

с

082153

и

пчелните

-

9.24

-

1620.44

-

-

1620.44

-

9

9

-

-

31,773

-

31,773

на

-

24.528

-

-

24.528

водовземно

-

19.998

-

-

19.998

-

+

-

-

+

-

42.263

-

-

42.263

жив

монтиране

-

бройлери с

на

естествен

9.24

на

плет,
химическа

тоалетна и 3 броя сглобяеми,
преместваеми
захранвани

складове,
от

слънчеви

колектори, с цел съхранение
на

земеделска

техника

и

продукция
Писанец

Увеличаване

броя

000673

пчелните семейства

Писанец

Изграждане

064005

съоръжение

на
-

тръбен

кладенец и водовземане от
подземни води за напояване
на полски култури в собствени
земеделски земи
Писанец

Рехабилитация на мост при км
34+196 над река Бели Лом в
землището

на

община
представляващ

с.

Писанец,
Ветово,

участък

от

републикански път I-2 РусеРазград
Писанец

Изграждане на

система за

082113,

капково напояване на трайни

082111

насаждения и зеленчуци
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Писанец

Преустройство

на

базова

000633

станция за глас и/или данни

-

2.984

-

-

2.984

-

5.022

-

-

5.022

-

57.039

-

-

57.039

-

-

31,773

-

31,773

-

3678,91

-

-

3678,91

на БТК ЕАД VT5360 Pisanec
Писанец

Основен

ремонт,

000340

преустройство,

частично
частично

надстрояване на коти +4.20/
+7.00/

+9.80,

пристрояване

частично
и

цялостно

благоустрояване (включващо
летен бар) на съществуващ
хотелски

комплекс

в

ПИ

000340 в землището на село
Писанец, общ. Ветово
Писанец

Изграждане на стопанство за

000342,

развъждане и отглеждане на

132009,

риба

132010
Писанец

Изграждане на защитна мрежа

082111,08

срещу

птици

и

2113,

градушка,

ограждане

с

082153

и

естествен
монтиране

жив
на

плет,
химическа

тоалетна и 3 броя сглобяеми,
преместваеми
захранвани

складове,
от

слънчеви

колектори, с цел съхранение
на

земеделска

техника

и

продукция
Писанец

План-извлечение за промяна

000986

на вида и интензивността на

6

6

сечта през 2013 г. в гори
собственост

на

ТП

ДЛС

"Дунав"
Писанец

Отглеждане на зеленчукови

132005

едногодишни

култури

-

4.832

-

-

4.832

на

открити площи и в оранжерии
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Писанец

Увеличаване

капацитета на

131006

съществуващ пчелин до 200

-

0,676

-

-

0,676

-

12,491

-

-

12,491

-

2

-

-

2

-

14.624

-

-

-

-

19.994

-

-

19.994

броя пчелни семейства
Кривня

Увеличаване на стопанството

501550,

с оранжерийно производство

053006

на зеленчуци

Кривня

Увеличаване

130190

семейства и модернизация на

на

пчелните

съществуващ пчелин
Кривня

Увеличаване

121035

съществуващ

капацитета на
пчелин

с

минимум 20% и закупуване на
пчеларски инвентар - ПРСР
Кривня

Разширяване

на

045016

съществуващо стопанство от
трайни насаждения по мярка
6, подмярка 6.1 от ПРСР

Прави

впечатление,

че

инвестиционната

активност

в

устройваната

територия, включена в защитени зони, е ниска. Сред плановете и програмите
доминират традиционните, изискуеми от законодателството - програми за околната
среда и управление на отпадъците, горскостопански програми и план-извлечения за
промяна вида и/или интензивността на сечта... Сред инвестиционните предложения
доминират дейности в селското стопанство – трайни насаждения, капково
напояване, пчеларство, рибовъдство... Всички те са утвърдени в съответствие с
изискванията на съвременното българско законодателство и отговарят на режимите
за устойчиво управление, преминали са процедури по чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие и в този смисъл не може да се очаква промяна на
благоприятното природозащитно състояние на ключовите елементи на зоните.
Кумулативният ефект от реализацията на ОУП на Община Ветово с всички
други инвестиционни предложения, планове и програми върху защитените зони е
разгледан подробно в т. 5.3.
3. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОУП, КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО
ИЛИ

В

КОМБИНАЦИЯ

С

ДРУГИ

ПЛАНОВЕ,

ПРОГРАМИ

И

ПРОЕКТИ/

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
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Върху териториите, включени в защитените зони в община Ветово и
техните елементи, влияние могат да окажат съчетанието по време, местоположение
и интензивност на въздействията, от изграждането на обектите, цитирани в т.2,
тяхната инфраструктура и експлоатация.
ОУПО внася нови урбанистични елементи в общинската територия, но
засягащи минимално защитените зони и то на база съществуващи и изградени, в
миналото, елементи, приведени в съответствие с изискванията на съвременното
законодателство.
Планът въвежда само една рекреационна устройствена зона с две
разновидности на изключително малка част от защитени зони BG0000608
„Ломовете” и BG0002025 „Ломовете”:
- Вилна зона „Писанец”, устроена като „Вилни зони“ /„Ов“/ с площ 3.6 ха ;
- Къмпинг „Писанец”, устроена като „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ с площ 1.3 ха.
Най-общо върху околната среда в района и върху защитените зони
очакваме няколко типа въздействия от реализацията на ОУП.
Ще се увеличи незначително делът на урбанизираните територии в
общината за сметка на селскостопанските земи, без да се отнемат реално площи от
защитените зони.
Преките въздействия са свързани най-вече с изграждането на нови
инфраструктурни обекти и евентуално на промишлени мощности, за които са
предвидени устройствени решения. Следствие на устройствената регламентация са
строителството и експлоатацията на нови обекти, при което ще се завишат трайно,
но минимално, нивата на действие на антропогенните фактори в съответния район на шум и вибрации, временно и локално запрашаване на приземния атмосферен
слой при земно-изкопните работи.
Ще продължи неизбежното отделяне на вредни вещества във въздуха,
отделяни

от

трафика

на

автомобилния

транспорт

-

въглероден

оксид,

въглеводороди, азотни оксиди, серни оксиди, оловни аерозоли, алдехиди, сажди,
водни пари и др. Ще се генерират отпадъчни води.
Съществува опасност от увреждане на терени и местообитания от
необосновано навлизане на машини в защитените зони или от разливи на горивосмазочни материали.
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Ще

се

генерират

производствени,

строителни

и

други

отпадъци.

Дейностите с тях, не отговарящи на изискванията, могат да доведат до негативно
въздействие.
Най-общо,

излизайки

от

конкретиката

на

всяка

обособена

нова

урбанизирана зона, можем да обобщим конкретни заплахи за ключовите елементи
за защитените зони въпреки липсата на загуби на местообитания във възможна
деградация, причинена от антропогенния фактор в околни площи и е възможно в
някаква степен да се създадат предпоставки за фрагментация.
Реализацията на предвижданията за малкото нови устройствени зони ще
доведе до минимално отнемане на земи от Поземления фонд и незначително
намаляване на трофичната база на подлежащи, на опазване в зоните, видове, като
същевременно отнема и площи, свързани с миграции, нощувки, почивка...
В тази посока действат следните фактори:


Силно интензивно развитие на растениевъдството, свързано с

прекалено торене и използване на химически препарати, унищожаване на синури,
отводнителни канали, увреждане на могили, неправилни сеитбообръщения,
промени в режима на стопанисване.


Изграждане

на

промишлени

производства

и

ферми

без

пречиствателни съоръжения;


Прекомерна паша;



Намаляване на площта на влажните ливади и люцерновите ниви;



Неправилно изведени и бракониерски сечи;



Неекологично обосновани

размери

на

лов, риболов

и

други

ползвания на природни биологични ресурси;


Промяна в режима на стопанисване на рибовъдни стопанства;



Нерегламентиран и необоснован добив на наносни материали в

коритата на реките ;


Прекалено извличане на подпочвени води;



Ново инфраструктурно и стопанско развитие, извън зонирането в

плана – индустрия, селищно развитие, електропроводи, газопроводи, канализации,
водоснабдявания.
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Засилената урбанизация очакваме да доведе до настаняване, в макар и
малка степен, на рудерални растителни видове и създаване на условия за
навлизане и развитие на инвазивни чуждоземни видове, особено когато обектите са
в близост до зоните. Ще се създават и условия за случайна смъртност на по-високо
ниво от досегашното. Изграждането на нови, макар и ограничени по площ и обем,
урбанизирани и промишлено-производствени комплекси е възможно не само да
причинят унuщожаване на местообитания извън площта на зоните, но свързани с
видовете в тях, заемайки част от тяхното пространство. Очакваме те да влошат, до
известна степен, качеството на прuлежащuте територии чрез замърсяване, шум,
вибрации, промени в хидрологичния режим, светлuнна и топлинна инвазия...
При изграждане на нови пътища ще се възпрепятстват до някаква степен
прugвuжванuята на сухоземнuте жuвотнu по терена, кoemo завишава риска от
uзолацuя на популацuuте им. Повишава се смъртността, в резултат от сблъсъцu с
превозни средства. Линейните

инфраструктурни

обекти

може

ga

пресuчат

местообuтанuя u ga огранuчават двuженuята на жuвотнu межgу тях от gвeme им
страни.
В резултат от това може да бъдат uзолuранu относuтелно малкu групu
жuвотнu, кoemo намалява жинеспособността на техните популации. Фuзuчнuте
xapaкmepucmuкu на пътя може ga са непреоgолuма барuера за някои вuдoвe, а
gругu може ga отбягват самuя път u всuчкu свързанu с него безпокойства. Може да
се очаква завишаване на смъртността при ygap с превозно cpegcmвo. Особено
уязвими са сpegнo големите и egpu бозайници, понеже обитават обширни територии
и при ежеgневните и сезонни npexogu пресичат много пьтища, но в случая, те са се
отдръпнали в рамките на ареала си и са рядкост в района, поради вече силно
урбанизирания характер на територията. Застрашени са земновоgни и влечуги при
сезонните им миграции към и от местата за размножаване. Някои видове се
привличат от топлата повърхност на асфалтовите покрития. Застрашени са дори и
видове птици като нисколетящи пойни, дневни и нощни грабливи птици, понеже
крайпътните банкети за тях са привлекателни ловни територии.
Щрихираните възможни въздействия могат да доведат до загуба на
екологични ниши в зоните и извънзоновите площи, а при дейности, неотговарящи на
изискванията, заложени в българското хармонизирано екологично законодателство
и до негативно въздействие върху екосистемите в района, като се увеличава риска
и за ключовите елементи на защитените зони.
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Очакваното въздействие е напълно адекватно на въвежданите промени в
устройството, в сравнение с досегашната теренна ситуация, а то е минимално и до
голяма степен хипотетично, тъй като устройването на дадена територия не е
равнозначно на реализацията на създадените с това възможности и условия.
В този смисъл, спазвайки принципа на предпазливостта, в таблицата сме
представили категориите възможни дейности и техните потенциални въздействия
върху биологичната компонента в района, свързана и с ключовите елементи на
защитената зона (таблица 3.1.):
Таблица 3.1. Възможни дейности и техните потенциални въздействия върху
ключовите елементи на защитените зони
ДЕЙНОСТ

ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
възможно увреждане на местни популации на растителни и животински видове
увреждане качеството на прилежащи естествени природни местообитания,
вследствие на човешка дейност
утъпкване на растения
безпокойство на животински видове в резултат от повишено човешко
присъствие
повишена опасност от пожари

Обособяване

смъртност на индивиди, предимно безгръбначни, вследствие премахване на

на

повърхностния почвен слой с растителната покривка и от там снижаване на

нови

урбанизирани

стойността на хранителната база

устройствени

повишени емисии на отработени газове от МПС, които могат да предизвикат

зони.

физиологични и биохимични реакции в организмите
унищожаване или увреждане качеството на местообитания, в резултат от
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци
безпокойство на животни от съседни територии
временни промени в характерния ландшафт, макар минимални и локални

4. ОПИСАНИЕ

НА ЗАЩИТЕНИТЕ

ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯТА,

ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО
НИВО И ТЯХНОТО ОТРАЗЯВАНЕ (ОТЧИТАНЕ) ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАН,
ПРОГРАМА И ПРОЕКТ/ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
4.1. Защитена зона BG0000608 „Ломовете“
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Защитена зона BG0000608 „Ломовете“ с площ от 32488.93 ха, е част от
Национална екологичната мрежа, в частта й по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за
Биологичното разнообразие /по Директива 92/43/ЕЕС/. Обявена е със Заповед
№РД-1024/17.12.2020 г на МОСВ. Целите на опазване са следните:


опазване и поддържане на типовете природни местообитания,

посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните
популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на
благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски
регион;


увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта

на природни местообитания с кодове 40A0 *, 6110 *, 6210 (* важни местообитания на
орхидеи) и 6250*;


подобряване на структурата и функциите на природни местообитания

с кодове 40A0 *, 6210 (* важни местообитания на орхидеи), 6240 *, 6250 *, 6510, 9180
*, 91E0 *, 91G0 *, 91I0 *, 91M0, 91H0 * и 91Z0;


подобряване на местообитанията на видовете дългоух нощник (Myotis

bechsteinii), голям гребенест тритон (Triturus karelinii), пъстър смок (Elaphe
sauromates), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка
(Testudo graeca);


при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване

на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочени в
т. 2.2 видове и техни популации.
Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на
защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно
състояние

на

типовете

природни

местообитания

и

видовете

по

т.

2

в

Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на
мрежата от защитени зони в страната, като част от Европейската екологична мрежа
Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в
защитената зона.
Защитената зона обхваща землищата или части от тях на 30 селища от 8
общини в 3 области (табл. 4.1.1.).

Таблица 4.1.1. Териториален обхват на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“
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ОБЛАСТ
Разград

Русе

ОБЩИНА

ЗЕМЛИЩЕ /ЕКАТТЕ/

Опака

Гърчиново

Цар Калоян

Езерче, Костанденец, Цар Калоян,

Разград

Дряновец, Осенец, Раковски,

Ветово

Ветово, Кривня, Писанец, Сеново,

Русе

Басарбово, Русе,

Две могили

Кацелово, Пепелина, Острица, Широково, Чилнов

Иваново

Божичен, Иваново, Красен, Кошов, Нисово,

Сваленик,

Табачка, Червен, Церовец, Щтръклево
Търговище

Попово

Захари Стояново

В резултат на данните и специфична информация, получена в резултат
на проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I" в предмет на опазване са включени 16 типа
местообитания, подлежащи на опазване, съгласно изискванията на Директива
92/43/ЕЕС /Приложение 1/ и включени в Приложение №1 на Закона за биологичното
разнообразие, като 6 от тях са приоритетни за опазване /« * »/: 3260 Равнинни или
планински реки с растителност от Ranunculion fluitans и Callitricho–batrachion,
40A0*Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, 6110* Отворени
калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210*
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(FestucoBrometalia)(*важни местообитания на орхидеи), 6240* Субпанонски степни тревни
съобщества, 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества, 6510 Низинни
сенокосни ливади, 7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion),
8210

Хазмофитна

растителност

по

варовикови

скални

склонове,

8310

Неблагоустроени пещери, 9180 *Смесени гори от съюза Tilio-AcerIon върху сипеи и
стръмни склонове, 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, 91H0 *
Панонски гори с Quercus pubescens, 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.,
91M0

Балкано-панонски

церово-горунови

гори

и

91Z0

Мизийски

гори

от

сребролистна липа и 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior.
Предмет за опазване в Защитена зона BG0000608 „Ломовете“ са и
множество растителни и животински видове, с висок природозащитен статус.


Растения, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC-4067

червено усойниче (Echium russicum) и 2327 обикновена пърчовка (Himantoglossum
caprinum);
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Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC -

4032 Dioszeghyana schmidtii, 4011 еднорог болбелазмус (Bolbelasmus unicornis),
1078* (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria), 1016 вертиго (Vertigo moulinsiana),
4064 ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis), 1060 лицена (Lycaena dispar), 1088
обикновен сечко (Cerambyx cerdo), 1083 бръмбар рогач (Lucanus cervus), 1089 буков
сечко (Morimus funereus), 1087 алпийска розалия (Rosalia alpina), 1032 бисерна мида
(Unio crassus);


Риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC – 1134

европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), 1138 черна мряна (Barbus
meridionalis), 2533 голям щипок (Cobitis elongata), 1149 обикновен щипок (Сobitis
taenia), 2484 минога (Eudontomyzon mariae), 2511 кротушка (Gobio kessleri), 1145
виюн (Misgurnus fossilis);


Земноводни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC - 1171

голям гребенест тритон (Triturus karelinii), 1993 добруджански тритон (Triturus
dobrogicus) и 1188 червенокоремна бумка (Bombina вombina).
Влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC - 1220
обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 1219 шипобедрена костенурка
(Testudo graecа), 1217 шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и 1279 пъстър
смок (Elaphe sauromates);
Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC - 1308
широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), 1310 дългокрил прилеп (Miniopterus
schreibersi), 1323 дългоух нощник (Myotis bechsteini), 1307 остроух нощник (Myotis
blythii), 1316 дългопръст нощник (Myotis capaccinii), 1321 трицветен нощник (Myotis
emarginatus),

1324

голям

нощник

(Myotis

myotis),

1306

средиземноморски

подковонос (Rhinolophus blasii), 1305 южен подковонос (Rhinolophus euryale), 1304
голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), 1303 малък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), 1302 подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), 1335 лалугер
(Spermophilus citellus), 2635 пъстър пор (Vormela peregusna), 2633 степен пор
(Mustela eversmannii), 1993 добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni) и 1352
*европейски вълк (Canis lupus).
Собствеността на включените земи е разнообразна, но доминират
държавната и общинска (фиг. 4.1.1.).
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Фигура 4.1.1. Собственост за земите в Защитена зона BG0000608
„Ломовете“

Таблица 4.1.2. Баланс на територията на Защитена зона BG0000608
„Ломовете“ по класове земно покритие
Класове земно покритие

Покритие (%)

Широколистни листопадни гори

35

Друга орна земя

28

Сухи тревни съобщества, степи

11

Изкуствени горски монокултури

10

Храстови съобщества

9

Други земи

3

Водни площи във вътрешността

1

Влажни ливади, мезофилни ливади

1

Не-горски райони култивирани с дървесна растителност

1

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници

1

Територията на защитената зона обхваща комплекс от дълбоко врязани в
равнината каньони по дължина ва меандрите на река Русенски Лом.
Съгласно заповедта за обявяване в границите на защитената зона се
забранява:
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8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън
съществуващите пътища в неурбанизирани територии;
8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите
пътища в неурбанизирани територии. Забраната не се прилага за определени, на
основание на нормативен акт, трасета за движение на изброените моторни
превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на
противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;
8.3. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и
превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на
земеделските земи като такива;
8.4. разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски
територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1;
8.5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени
единични и групи дървета, традиционни ивици заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и
живи плетове), при ползването на земеделските земи като такива; 8.6. търсене и
проучване

на

общоразпространени

скалнооблицовъчни

материали),

полезни

разкриване

изкопаеми

на

нови

и

(строителни

и

разширяване

на

концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните
местообитания по т. 2.1. Забраната не се прилага в случаите, в които към датата на
обнародване на заповедта в „Държавен вестник” има започната процедура за
предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на
концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите,
или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за
регистриране на търговско откритие;
8.7. употреба на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове,
както и на биологично активни вещества, които не са получили биологична и
токсикологична
Министерството

регистрация
на

от

специализираните

земеделието,

храните

и

комисии

горите,

и

съвети

Министерството

към
на

здравеопазването и Министерството на околната среда и водите;
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8.8. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени
орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита от
професионална категория на употреба освен при каламитет и епифитотия;
8.9. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови
отпадъци за внасяне в земеделските земи, без разрешение от специализираните
органи

на

Министерството

на

земеделието,

храните

и

горите

и

когато

концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в
утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба
№ 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
(ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.10. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и
отпадъци над допустимите норми;
8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и
влаголюбива растителност;
8.12. палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на
стопанска и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както
и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни
образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин,
възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т.
2.2.1;
8.13. провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период
на прилепите – 1 март до 30 юни;
8.14. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в
случаи на увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на
старост вследствие на природни бедствия и каламитети;
8.15. паша на домашни животни в горските територии, които са обособени
за гори във фаза на старост;
8.16. отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в
хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения,
коригиране, преграждане с диги на реки, с изключение на такива в урбанизирани
територии и в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за
живота и здравето на хората или настъпване на материални щети, при бедствия и
аварии и за подобряване на състоянието на природните местообитания и
местообитанията на видовете по т.2;
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8.17. извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0*, с
изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура,
за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при
бедствия и аварии и за поддържане/подобряване на природните местообитания и
местообитанията на видовете по т. 2.
В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в
сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;
11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които
не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или
„мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите
постоянни пасища, мери и ливади от разпространението на нежелана растителност
- рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди
видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение
на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския
парламент и на Съвета) и публикуван на интернет страницата на МОСВ;
11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с
висока природна стойност чрез:
косене ръчно или с косачки за бавно косене, от центъра към периферията
или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се
изсушава и събира на купове или се изнася от парцела; Заповед за обявяване на
защитена зона BG0000608 „Ломовете“
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- паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата
пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;
11.5. създаването на площи, заети с храстово-дървесна растителност сред
обработваеми земи, на каменни купчини и малки водни площи след предварително
съгласуване със съответната РИОСВ;
11.6. изораване на нивите след 15 септември и да не е едновременно с
прибирането на реколтата;
11.7. провеждане на противопожарни дейности с цел намаляване на риска
от пожари;
11.8. намаляване на въздействието от селското стопанство (преизпасване)
върху природни местообитания с кодове 91H0 *, 91I0 * и 91Z0;
11.9. прилагане на разновъзрастни лесовъдски системи в природни
местообитания с кодове 91I0 * и 91M0 за превръщане на издънковите насаждения в
семенни;
11.10.

запазване

и

където

е

уместно

възстановяване

на

типово

специфичните хидроморфологични условия в природно местообитание с код 91E0 *;
11.11. насърчаване на устойчивото управление на горите, чрез запазване
на биотопните дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските
екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи и
съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на
дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/подмяната
на горскодървесната растителност и употребата на биоциди, хормони и препарати
за растителна защита;
11.12. поддържане на поне 10% от общата площ на горските типове
природни местообитания по т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на старост.
4.2. Защитена зона BG0000605 „Божкова дупка”
Защитена зона „Божкова дупка” е записана с идентификационен код
BG0000605 и площ от 15,988 дка и е част от Националната екологична мрежа, в
частта й чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за Биологичното разнообразие /по
ДИРЕКТИВА 92/43/ЕЕС за хабитатите/. Целите на опазване са следните:


опазване на природно местообитание 8310 неблагоустроени пещери,

местообитанията

на

разпространение в

посочените

в

т.

2.2

границите на зоната, за

видове,

техните

постигане и

популации

поддържане

и
на

благоприятното им природозащитно състояние;
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подобряване при необходимост на състоянието на посочения тип



природно местообитание и на местообитания на видовете, възстановяване при
необходимост на типа природно местообитание и местообитания на целевите
видове и техните популации;
възстановяване при необходимост на типа природно местообитание,



посочен в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните популации.
Площта от 15,988 дка е част от землището на град Сеново, община Ветово.
В границите на Защитената зона BG0000605 „Божкова дупка“ се включват части от
поземлени имоти с номера 000091 и 077001 с обща площ 15,988 дка съгласно
актуалната, към м. януари 2014 г., карта на възстановената собственост за
землището на гр. Сеново, ЕКАТТЕ 66229, община Ветово, област Русе
Предмет на опазване в Защитена зона BG0000605 „Божкова дупка“ са:


типът природно местообитание 8310 неблагоустроени пещери по чл.

6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие;

Закона

за

местообитанията на следните видове бозайници по чл. 6, ал. 1, т. 2 от
биологичното

разнообразие

-

малък

подковонос

(Rhinolophus

hipposideros), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), южен подковонос
(Rhinolophus euryale), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii).
В границите на защитената зона се забранява:


използването на продукти за растителна защита в горското и селското

стопанство;


провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период

на прилепите и през периода на зимуване – от 1 декември до 31 юли;


благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и

спортна дейност в пещерата и на входа й;


палене на огън;



чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни

образувания;


преграждане на входа на пещерата или на отделни нейни галерии по

начин, възпрепятстващ преминаването на видовете, предмет на опазване по т. 2.2;


търсене, проучване и добив на подземни богатства;



строителство, за което е необходима промяна на предназначението и

начина на трайно ползване на частите от имоти, попадащи в зоната;


посещения в пещерата, с изключения на такива за научни цели.
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4.3.

Защитена зона BG0000168 „Лудогорие“

Защитена зона „Лудогорие” е записана с идентификационен код
BG0000168 и площ от 59447.4621 ха и е част от Националната екологична мрежа, в
частта й чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за Биологичното разнообразие /по Директива
92/43/ЕЕС за хабитатите/.
Целите на опазване са следните:


увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта

на природно местообитание с код 6250 *;


подобряване на структурата и функциите на природни местообитания

с кодове 6110 *, 6240 *, 6250 *, 91I0 * и 91M0;


подобряване на местообитанията на видовете голям гребенест тритон

(Triturus karelinii), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и дългоух
нощник (Myotis bechsteinii);


при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване

на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочени в
т. 2.2 видове и техни популации.
Целите на защитената зона са определени съобразно важността й за
постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски
регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната
като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и
приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.
Обхваща землищата или части от тях на 62 селища от 13 общини и 3
области (табл. 4.3.1.).

Таблица 4.3.1. Териториален обхват на Защитена зона BG0000168 „Лудогорие“
ОБЛАСТ
Силистра

ОБЩИНА

ЗЕМЛИЩЕ /ЕКАТТЕ/

Алфатар

Алфатар

Дулово

Боил, Водно, Златоклас, Овен, Поройно, Правда, Руйно, Черник,
Черковна, Чернолик, Яребица

Силистра

Брадвари, Казимир, Професор Иширково

Ситово

Босна, Добротица, Ирник

Главиница

Бащино, Вълкан, Зебил, Звенимир, Зарица, Листец, Осен, Падина,
Подлес, Стефан Караджа
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Разград

Кубрат

Беловец, Каменово, Кубрат, Медовене, Равно, Сеслав

Завет

Брестовене, Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез,

Исперих

Вазово, Голям Поровец, Лудогорци, Драгомъж, Исперих, Йонково,
Малък Поровец, Райнино, Свещари, Старо селище,

Русе

Разград

Дянково, Побит камък, Топчии, Черковна, Ясеновец

Самуил

Голям извор

Ветово

Глоджево, Смирненски,

Русе

Тетово

Сливо поле

Кошарна, Стамболово, Черешово

В резултат на данните и специфична информация получени в резултат на
проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I" в предмет на опазване са включени 8 типа
местообитания, подлежащи на опазване съгласно изискванията на Директива
92/43/ЕЕС /Приложение 1/ и включени в Приложение №1 на Закона за биологичното
разнообразие, като 6 от тях са приоритетни за опазване /« * »/ - 6110* Отворени
калцифилни

или

базифилни

тревни

съобщества

от

Alysso-Sedion

albi;

6240*Субпанонски степни тревни съобщества; 6250*Панонски льосови степни
тревни съобщества;8310 Неблагоустроени пещери; 9180* Смесени гори от съюза
Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове; 91G0* Панонски гори с Quercus
petraea и Carpinus betulus; 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., 91M0
Балкано-панонскицерово-горунови гори; 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.
По стандартен Натура 2000 формуляр в зоната е било включено още и
местообитание 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху
варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), за което след
проведената теренна инвентаризация е преценено, че не се развива в нея.
Предмет за опазване са и множество животински видове, с висок
природозащитен статус:


Безгръбначни - 6199 *Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria, 4011

Bolbelasmus unicornis, 6169 хидриас (Hypodryas maturna), 1066 лицена (Lycaena
dispar), 1088 обикновен сечко (Cerambyx cerdo), 1083 бръмбар рогач (Lucanus
cervus), 1089 буков сечко (Morimus funereus), 1087 алпийска розалия(Rosalia alpine);


Риби – 1149 обикновен щипок (Сobitis taenia);
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Земноводни – 1993 добруджански тритон (Triturus dobrogicus), 1171

голям гребенест тритон (Triturus karelinii), 1188 червенокоремна бумка (Bombina
вombina);


Влечуги – 1219 шипобедрена костенурка (Testudograeca), 1217

шипоопашата костенурка(Testudo hermanni), 1220 обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis), 5194 пъстър смок (Elaphe sauromates);


Бозайници - 1308 широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), 1310

дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), 1323 дългоух нощник (Myotis bechsteini),
1307 остроух нощник (Myotis blythii), 1316 дългопръст нощник (Myotis capaccinii),
1321 трицветен нощник (Myotis emarginatus), 1324 голям нощник (Myotis myotis),
1306 средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), 1305 южен подковонос
(Rhinolophus еuryale), 1304 голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), 1303
малък

подковонос

(Rhinolophus

hipposideros),

1302

подковонос

на

Мехели

(Rhinolophus mehelyi), 1352 *европейски вълк (Canis lupus), 1355 видра (Lutra lutra),
1335 лалугер (Spermophilus citellus), 2635 пъстър пор (Vormela peregusna), 2609
добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni);
За опазване на биологичното разнообразие, част от територията /0.361 %/ в
миналото е получила природозащитен статут по Закона за защитените територии BG03 - Природна забележителност – покритие 0.071% и BG06 - Защитена местност 0.29%;
В границите на защитената зона се забранява:


провеждане на състезания с моторни превозни средства извън

съществуващите пътища;


движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите

пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на
основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни
средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на
противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;


промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и

превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на
земеделските земи като такива;


разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски

територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в
случаите на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои;
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премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени

единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстоводървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и
живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива освен в случаите
на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;


търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми

(строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване
на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми
(строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните
местообитания по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в които към датата на
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за
предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на
концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите,
или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за
регистриране на търговско откритие;


употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни

вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не
отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;


употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени

орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди
от професионална категория на употреба в тези територии освен при каламитет,
епифитотия, епизоотия или епидемия; шлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на
Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на
тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за
нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от
2008 г.);


използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и

отпадъци над допустимите норми;


палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и

влаголюбива растителност;
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палене на огън, благоустрояване, електрифицира не, извършване на

стопанска и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както
и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни
образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин,
възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване;


провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период

на прилепите – 1 март до 30 юни;


добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост, освен в

случаи на увреждане, на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза на
старост вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на
старост,

през

които

преминават

съществуващи

горски

пътища

и

други

инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на единични
сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и
пътни превозни средства

дървета

или на нормалното функциониране

на

инфраструктурните обекти;


паша на домашни животни в горските територии, които са обособени

за гори във фаза на старост
В границите на защитената зона се препоръчва:


поддържане на обработваеми земи, които не са включени в

сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;


промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които

не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или
„мера“;


изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите

постоянни пасища, мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението
на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно
списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с
регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) №
1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет
страницата на МОСВ;


възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с

висока природна стойност чрез:
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– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията
или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се
изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;
– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата
пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;


създаването на площи, заети с храстово-дървесна растителност сред

обработваеми земи, на каменни купчини и малки водни площи след предварително
съгласуване с РИОСВ – Русе;


подмяна на инвазивните чужди видове дървета и храсти с местни

видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори, жизнени
единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна
растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси и живи плетове);


изораване на нивите след 15 септември и да не е едновременно с

прибирането на реколтата;


намаляване на въздействието от селското стопанство (преизпасване)

върху природно местообитание с код 91I0 *;


прилагане на разновъзрастни лесовъдски системи в природни

местообитания с кодове 91I0 * и 91M0 за превръщане на издънковите насаждения в
семенни;


насърчаване на устойчивото управление на горите чрез запазване на

биотопните дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските
екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи и
съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на
дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/подмяната
на горскодървесната растителност и употребата на биоциди, хормони и препарати
за растителна защита;


поддържане на поне 10 % от общата площ на горските типове

природни местообитания.
4.4. Защитена зона BG0002025 „Ломовете“
Защитена зона „Ломовете” е записана с идентификационен код BG0002025
и площ от 334 513,219 дка и е част от Националната екологична мрежа в частта й за
защитените зони по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за Биологичното разнообразие,
изграждани по европейската програма Натура 2000 в частта й за опазване на
птиците от Директива 79/409/ЕЕС).
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Обявена е със Заповед № РД-562/05.09.2008 година на Министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр.84, стр.48/26.09.2008 година), изм. със Заповед №
РД-382 от 19.03.2013 г., ДВ бр. 50/07.06.2013 г.
Целите на опазване са следните:


Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове

птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;


Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е

необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
В границите на защитената зона се забранява:


Премахване характеристиките на ландшафта (синури, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;


Залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

трайни насаждения;


Използване на пестициди /вкл. второ поколени родентициди/ и торове

/с изключение на оборски/ в ливади и пасища;


Нарушаване естественото състояние на влажните зони и техните

брегове, вкл пресушаване на влажни зони;


Извършване на сечи в горите от местни видове, които водят до

намаляване на тяхното площно резпространение или до смяна на видовете;
Предмет за опазване в Защитена зона BG0002025 „Ломовете” са птици с
висок природозащитен статус по Заповедта за обявяване:


Видове по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие:

малък воден бик (Ixobrychus minutus), червена чапла (Ardea purpurea), черен щъркел
(Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), червен ангъч (Tadorna ferruginea),
осояд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus migrans), орел змияр (Circaetus gallicus),
ливаден блатар (Circus pygargus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), египетски
лешояд (Neophron percnopterus), 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), кoзодой (Caprimulgus europaeus), синявица (Coracias garrulus), сив
кълвач (Picus canus), черен кълвач (Dryocopus martius), среден пъстър кълвач
(Dendrocopos medius), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), горска
чучулига

(Lullula

arborea),

полска

бъбрица

(Anthus campestris),

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

minor),

белочела

сврачка

(Lanius

nubicus);

градинска

овесарка (Emberiza hortulana);


Видове по чл. 6, ал.1, т.4 от

Закона за биологичното

разнообразие: 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 (керкенез) (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).
Обхваща землищата или части от тях на селата Щръклево, Иваново,
Кошов, Нисово, Сваленик и Табачка, община Иваново, област Русе и село Писанец,
община Ветово, област Русе.
Балансът на територията на Защитена зона BG0002025 „Ломовете” по
класове земно покритие е представен в таблица 4.4.1.
Таблица 4.4.1. Баланс на територията на Защитена зона BG0002025 „Ломовете”
Класове земно покритие

Покритие (%)

Широколистни листопадни гори

38

Обширни зърнени култури

18

Равнини, шубраци

13

Сухи ливади, степи

11

Други обработваеми земи

10

Други земи (вкл. градове, села, пътища, места за отпадъци, мини,

3

индустриални обекти)
Смесени гори

2

Влажни ливади, пасища

1

Негорски площи, заети с растителни видове (включително градини,

1

лозя, трайни насаждения)
Изкуствен горски монокултури (напр. насаждения от тополи или

1

екзотични дървета)
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Вътрешни скали, сипеи, пясъци, постоянен сняг и лед

1

Вътрешни водни тела (застояла вода, течаща вода)

1

За опазване на биологичното разнообразие, част от територията в
миналото е получила природозащитен статут по Закона за защитените територии
/таблица 4.4.2./:
 BG01 Резерват - 2.25 %;
 BG03 Природна забележителност - 0.278
 BG05 Природен парк - 12.6
 BG06 Защитена местност - 1.23;
 BG00 Няма друг природозащитен статут - 83.642
-

Категория - категория на защитената територия, съгласно ЗЗТ;

- % Покритие - процентно покритие спрямо общата площ на Натура 2000 зоната.

Таблица 4.4.2. Обявени защитени територии в рамките на Защитена зона
BG0002025 „Ломовете”
КОД

ИМЕ

КАТЕГОРИЯ

%

BG01

Бели Лом

Резерват

+ 2.25

BG05

Русенски Лом

Природен парк

+ 12.6

BG06

Рибарниците

Защитена местност

+ 0.4

BG06

Лома

Защитена местност

+ 0.83

BG03

Острата скала

Природна забележителност

+ 0.008

BG03

Мамула

Природна забележителност

+ 0.24

Type Code - код на категорията защитена територия
Име – наименование.

Type – тип на припокриване:

= - пълно припокриване;
+ - съдържа се изцяло в защитената зона;
- - съдържа изцяло защитената зона;
* - двете места ( ЗТ и ЗЗ) частично се припокриват;
/ - съседни зони.

Покритие в %.

Липсват обявени места по Европейската програма Корине биотопи, зони
по Рамсарската конвенция, биогенетичен резерват, зона по Евродиплома, зона по
Барселонската конвенция, биосферен резерват, зона от Световното културно и
природно наследство, зона по OSPAR, зона по HELCOM, зона по Букурещката
конвенция, защитена морска зона и други.
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4.5. Защитена зона BG0002062 „Лудогорие”
Защитена зона „Лудогорие” е записана с идентификационен код BG0002062
и площ от 91389.0638 ха и е част от Националната екологична мрежа в частта й за
защитените зони по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за Биологичното разнообразие,
изграждани по европейската програма Натура 2000, в частта й за опазване на
птиците от Директива 79/409/ЕЕС). Обявена е със Заповед № РД-837/0.09.2008
година на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.84, стр.27/17.11.2008
година), изм. със Заповед № РД-79 от 28.01.2013 г., ДВ бр. 10/05.02.2013 г.
Целите на опазване са следните:


Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове

птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;


Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е

необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
В границите на защитената зона се забранява:


Премахване характеристиките на ландшафта (синури, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;


Залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

трайни насаждения;


Използване на пестициди и минерални торове в ливади и пасища;



Използване на неселективни средства за борба с вредителите в

селското и горското стопанство.


Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързо движеща

се техника и преди 15 юли.
Обхваща землищата или части от тях на 73 селища от 14 общини и 3
области (табл.4.5.1.)
Таблица 4.5.1. Териториален обхват на Защитена зона BG0002062 „Лудогорие”
ОБЛАСТ
Силистра

ОБЩИНА

ЗЕМЛИЩЕ /ЕКАТТЕ/

Алфатар

Алфатар

Дулово

Водно,Вокил,Долец,Златоклас,Овен,Окорш,Паисиево, Черковна,
Руйно,Поройно,Правда,Раздел,Боил,Черник,Чернолик, Яребица

Силистра

Бабук, Брадвари, Йорданово, Казимир, Професор Иширково,

Ситово

Босна, Добротица, Ирник

Тутракан

Белица, Преславци,

Главиница

Бащино, Вълкан, Главиница, Зебил, Звенимир, Зарица, Листец,
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Ножарево, Осен, Падина, Подлес, Стефан Караджа
Разград

Кубрат

Беловец, Каменово, Кубрат, Медовене, Равно, Сеслав

Завет

Брестовене, Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово,
Прелез,

Исперих

Вазово, Голям Поровец, Лудогорци, Драгомъж, Старо селище,
Исперих, Йонково, Малък Поровец, Райнино, Свещари, Воден,

Русе

Разград

Дянково, Побит камък, Топчии, Черковна, Ясеновец

Самуил

Голям извор

Ветово

Глоджево, Смирненски

Русе

Тетово

Сливо поле

Кошарна, Черешово

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


Видове по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното

разнообразие: малък воден бик (Ixobrychus minutus), червена чапла (Ardea
purpurea), черен щъркел (Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), червен
ангъч (Tadorna ferruginea), осояд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus migrans), орел
змияр (Circaetus gallicus), ливаден блатар (Circus pygargus), малък креслив
орел (Aquila pomarina), малък орел (Hieraaetus pennatus), късопръст ястреб (Accipiter
brevipes), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), царски орел (Aquila heliaca), ливаден
дърдавец (Crex crex), бухал (Bubo bubo), кoзодой (Caprimulgus europaeus),
синявица (Coracias garrulus), сив кълвач (Picus canus), черен кълвач (Dryocopus
martius), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), сирийски пъстър кълвач
(Dendrocopos

syriacus),

(Anthus campestris),

горска

чучулига

червеногърба

(Lullula

arborea),

сврачка (Lanius

полска

collurio),

бъбрица
черночела

сврачка (Lanius minor), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), полубеловрата
мухоловка (Ficedula semitorquata), градинска овесарка (Emberiza hortulana) –27 вида;


Видове по чл. 6, ал.1, т.4 от

Закона за биологичното

разнообразие: малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), черногуш гмурец (Podiceps
nigricollis), голям ястреб (Accipiter gentilis), малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен
мишелов (Buteo buteo), черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), сoкол
орко (Falco subbuteo), вoден дърдавец (Rallus aquaticus), зеленоножка (Gallinula
chloropus), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), късокрил кюкавец (Actitis
hypoleucos), пчелояд (Merops apiaster)–12 вида
57

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони „BG0000168 „Лудогорие“, BG0000608
„Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“
на предварителен проект за Общ устройствен план на община Ветово

Балансът на територията на Защитена зона BG0002062„Лудогорие” по
класове земно покритие е представен в таблица 4.5.2.
Таблица 4.5.2. Балансът на територията на Защитена зона BG0002062 „Лудогорие”
по класове земно покритие
Класове земно покритие

Покритие (%)

Широколистни листопадни гори

47

Обширни зърнени култури

34

Сухи ливади, степи

6

Изкуствен горски монокултури (напр. насаждения от тополи или екзотични

6

дървета)
Други обработваеми земи

3

Други земи (включително градове, села, пътища, места за отпадъци, мини,

2

индустриални обекти)
Негорски площи, заети с растителни видове (включително градини, лозя,

1

трайни насаждения)
Равнини, шубраци

1

За опазване на биологичното разнообразие, част от територията /0.145 %/ в
миналото е получила природозащитен статут по ЗЗТ (табл.4.5.3.)
Таблица 4.5.3. Обявени защитени територии в обхвата на Защитена зона
BG0002062 „Лудогорие”
КОД

ИМЕ

КАТЕГОРИЯ

ПОКРИТИЕ %

BG03

Острата канара

Природна забележителност

+ 0.04

BG06

Каракуз

Защитена местност

0.1

BG06

Мющерека

Защитена местност

+ 0.005

Липсват обявени места по Европейската програма Корине биотопи, зони
по Рамсарската конвенция, биогенетичен резерват, зона по Евродиплома, зона по
Барселонската конвенция, биосферен резерват, зона от Световното културно и
природно наследство, зона по OSPAR, зона по HELCOM, зона по Букурещката
конвенция, защитена морска зона и други.
Характеристикитe на зоните са представени по актуалните
данни www. natura2000bg.org/.
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5.

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ
НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ
Изследваният район попада в Севернобългарския биогеографски район,
Лудогорски подрайон /Бл. Груев, Б. Кузманов; 1994/ (фиг.5.1.1.).

Фигура 5.1. Биогеографски райони и подрайони в България (Бл. Груев, Б.
Кузманов; 1994)
По

Асенов

/2006/,

територията

попада

в

Дунавска

биогеографска

провинция, Лудогорски биогеогеографски район.
Общо взето, фауната е съставена главно от европейски, евросибирски и
други северни форми, навлезли тук през кватернера. От североизток, в подрайона
са попаднали и многобройни степни животни, като степен пор, черногръд златист
хомяк, някои паяци и др. Горските съобщества в Лудогорски подрайон са съставени
предимно от цер (Quercus ceris), космат дъб (Quercus pubescens), виргилиев дъб
(Quercus virgiliana), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), по-рядко клен (Acer
campestre), благун (Quercus frainetto), габър (Carpinus betulus) или сребролистна
липа (Tilia tomentosa).
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Вторичните съобщества са образувани от келяв габър (Carpinus orientalis),
драка (Paliurus spina-christi), смрадлика (Cotinus coggygria) и др.
Освен

средноевропейски

разпространени

някои

видове,

в

Лудогорския

преходносредиземноморски,

подрайон

са

южноевропейски

и

западноазиатски растения. Само в този подрайон, у нас, се срещат някои редки
форми, като субиранските сухолюбиви видове храстовидна карагана (Caragana
frutex), източен равнец (Achillea leptophylla) и гологлавче(Globularia trichosantha),
евросибирският вид нарязано-листен тъжник (Spiraea crenata), холарктичният вид
ириова мъдрица (Sisymbrium irio) и др. От трите най-северни подрайона на
Севернобългарския

район,

Лудогорският

дава

най-добри

възможности

за

съществуване на горската фауна.
Голямо е и дивечовото богатство. Преобладават северните видове, наред с
които се срещат някои западноазиатски и субсредиземноморски. Ендемични
животни не са открити.
Според геоботаническото райониране (Бондев, 2002),теренът, предмет на
инвестиционното предложение, попада в Европейската широколистно-горска област
(Лавренко, 1968), Илирийска (Балканска) провинция (Adamovich, 1909, Китанов,
1976), Лудогорски окръг, Лудогорски район
При оценката на въздействието върху видовете, предмет на защита в
защитената зона, ще използваме матрица за оценка на степента на въздействие за
типовете местообитания и местообитания на видове по Директива 92/43. (Таблица
5.1.1.).
Таблица 5.1.1. Матрица за оценка на степента на въздействие за типовете
местообитания и местообитания на видове (Директива 92/43)
ОЦЕНКА

КРИТЕРИИ

0

Дейността не оказва въздействие

1

Дейността има много слабо отрицателно въздействие

2

Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия

3

Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия

4

Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия

5

Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия

6

Дейността може да предизвика синергични въздействия
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7

Дейността

може

отрицателни

да

предизвика

въздействия,

които

вторични, кумулативни, синергични
могат

да

бъдат

премахнати

чрез

смекчаващи/компенсиращи мерки
8

Дейността може да предизвиква значителни, вторични, кумулативни,
синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде
премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки

9

Дейността

предизвиква

значителни,

средносрочни

или

дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да
бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки
10

Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно
въздействие.

Въздействието

не

може

да

бъде

премахнато

чрез

смекчаващи/компенсиращи мерки
При прилагането й могат да бъдат диференцирани 4 интервала:
0

Липсва въздействие

1-3

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на
специални мерки, освен спазване на най-добрите практики при строеж и
експлоатация

4-6

Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в
комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или
премахване

7 - 10

Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез
избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсиращи мерки
5.1. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОУП ВЪРХУ

ТИПОВЕТЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕТЕ - ПРEДМЕТ НА
ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ
5.1.1. Въздействие върху растителната покривка, типовете природни
местообитания и видовете в Защитена зона BG0000608 „Ломовете“ по
Директива 92/43/EEC
Защитената зона заема общо 32 488,93 ха, от които 6817,5 ха попадат в
устройваната територия (3.37 % от зоната) и заемат 20.79 % от площта на общината
в землищата на градовете Ветово и Сеново и селата Кривня и Писанец.
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Специфичните теренни и климатични дадености определят и получените
данни от проведеното картиране, в резултат на проект: „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I",
реализиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” от МОСВ.
В устройваната територия не са установени част от включените в предмета
на опазване природни местообитания–3260 Равнинни или планински реки с
растителност

от

Ranunculion

fluitans

и

Callitricho–batrachion,

40A0

*Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, 6110* Отворени
калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6240
*Субпанонски степни тревни съобщества, 7220* Извори с твърда вода с
туфести

формации

(Cratoneurion),

8210

Хазмофитна

растителност

по

варовикови скални склонове и 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens.
Липсват каквито и да е основания за допускане и на косвено въздействие върху тях
от реализацията на ОУПО.
6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху
варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)КИ РЕКИ С
РАС

Общата

площ

на

местообитанието

в зоната

е

1662,04

ха, което

представлява 5,12% от площта й (32488,93 ха). Среща се самостоятелно или
формира комплекси с местообитанията 6110 и 6240. Разпространено е из цялата
зона, като по-голямата част от полигоните са съсредоточени в долината на река
Черни Лом, където преобладават откритите негористи територии. Част от
полигоните му са незначително фрагментирани от асфалтовите пътища от
второкласната и третокласната пътна мрежа на страната, но фрагментирането
засяга по-малко от 1% от площта на местообитанието. Доминиращи видове найчесто са валезийска власатка (Festuca valesiaca), троскот (Chrysopogon gryllus) и
белизма (Dichanthium ischaemum). Представителите на род коило (Stipa) доминират
в малки, обикновено по-каменисти участъци. Сумарното проективно покритие на
ценозите е от 60 до 90%. По-ниско покритие (60-70%) е установено в местата,
където 6210 формира комплекси с 6110.
В полигоните на 6210 са установени общо 24 от типичните видовевалезийска власатка (Festuca valesiaca), троскот (Chrysopogon gryllus), червено
подъбиче (Teucrium chamaedrys), ливадно орехче (Filipendula vulgaris), еньовче
(Galium verum), дребна динка (Sanguisorba minor), ветрогон (Eryngium campestre),
тревисто звездниче (Dorycnium herbaceum), люцерна Medicago spp. и др.
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В някои от полигоните са локализирани представители на семейство
орхидеи (Orchidaceae) (като Orchis purpurea, Orchis morio, Himantoglossum caprinum).
Не са установени инвазивните растения, но присъстват рудерални видове безсмъртиче (Xeranthemum annuum), етиопски конски босилек (Salvia aethiopis),
влакнест равнец (Achillea setacea), космата латица (Dasypyrum villosum) и др.), но
участието им в ценозите е незначително - под 10%.
В полигоните на местообитание 6210 обрастването е с келяв габър
(Carpinus orientalis), червен глог (Crataegus monogyna) и драка (Paliurus spina-christi),
но проективното покритие на храстите обикновено е до 20%. Интензивността на
пашата е слаба.О;
Заключението

на

експертите

е,

че

в

Защитена

зона

“Ломовете”

местообитание 6210 е най-широко разпространеното тревно местообитание. Среща
се самостоятелно или образува комплекси с местообитанията 6110 и 6240. Общото
му състояние е оценено като неблагоприятно-незадоволително. Ниското сумарно
проективно

покритие

на

фитоценозите,

ниското

участие

на

характерните

доминиращи видове и използване на торове и пестициди в близост до полигоните
на

разпространение

са

причини

за

незадоволителното

състояние

на

местообитанието 6210. Намаляването на пашата през последните години също
оказва негативно влияние, изразяващо се в засилване на процесите на
рудерализация и захрастяване
Планът въвежда само една рекреационна устройствена зона с две
разновидности на изключително малка част от Защитена зона BG0000608
„Ломовете” в землището на село Писанец.
- Вилна зона „Писанец”, устроена като „Вилни зони“ /„Ов“/ с площ 3.6 ха ;
- Къмпинг „Писанец”, устроена като „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ с площ 1.3 ха.
Заемат урбанизирана, в миналото територия, както и вилна зона „Башака” ,
граничеща със Защитена зона BG0000608 „Ломовете“ в землището на град Ветово.
В границите на устройваната територия местообитание 6210 е установено в
землищата на град Ветово и селата Писанец и Кривня (фигура 5.1.1.1. ).
Местоположението

и

предвидените

устройствени

показатели

за

разновидности Ов и ОК не предполагат въздействие върху природно местообитание
6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(FestucoBrometalia) (*важни местообитания на орхидеи) (фигура 5.1.1.1.). Не се очаква
промяна в описаните характеристики.
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6210

„Зона за къмпинг“ /„Ок“/

„Вилни зони“ /„Ов“/

Фигура 5.1.1.1. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/

спрямо природно местообитание 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)
в община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“И
64

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони „BG0000168 „Лудогорие“, BG0000608
„Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“
на предварителен проект за Общ устройствен план на община Ветово

6250* Панонски льосови степни тревни съобщества
Природно местообитание 6250* е представено в границите на Защитена
зона “Ломовете” с площ от 606,66 ха, което се равнява на 1,87% от площта на
зоната (32488,93 ха).
6250*

Фигура 5.1.1.2. Предвидени „Вилни зони“ /„Ов“/ и „Зона за къмпинг“ /„Ок“/
спрямо

природно

местообитание

6250*

Панонски

льосови

степни

тревни

съобщества в община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608
„Ломовете“И
Разпространено е в най-горната част на долинните склонове на Ломовете,
където почвеният слой е най-мощен, като полигоните му са разположени между
обработваеми земи и местообитание 6210. В долината на река Бели Лом е
установено северно от село Писанец (фигура 5.1.1.2.). В картираните полигони
преобладават валезийска власатка (Festuca valesiaca) и троскот (Chrysopogon
gryllus), участието на които е от 30 до 50%. Представителите на род Stipa (Коило)
имат участие до 20%. Установени са и други типични видове - красиво коило (Stipa
pulcherrima), белизма (Dichanthium ischaemum), пролетeн гороцвет (Adonis vernalis),
подутоплодно сграбиче (Astragalus vesicarius), наведен конски босилек (Salvia
nutans) и др. В близост до селищата, доминиращи са рудералните видове.
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Фрагментацията, ниското участие на характерните доминиращи видове и
високата степен на рудерализация в полигоните, намиращи се в близост до
населените места, са причини за лошото състояние на местообитание 6250*.
Местоположението

и

предвидените

устройствени

показатели

за

разновидности Ов и ОК не предполагат въздействие върху природно местообитание
6250* Панонски льосови степни тревни съобщества (фигура 5.1.1.2.). Не се очаква
промяна в описаните характеристики.
6510 Низинни сенокосни ливади
Местообитание 6510 е представено в границите на Защитена зона
“Ломовете” с площ от 220,40 ха, което е 0,68% от площта й (фигура 5.1.1.3.).
Полигоните му се пресичат само от почвени пътища, които оказват незначително
въздействие и не водят до неговата фрагментация. Доминиращи житни са пирей
(Elymus repens) и ливадна ливадина (Poa trivialis ssp. sylvicola), проективното
покритие на които е от 10 до 25% в различните участъци на ценозите. Участието на
лисича опашка (Alopecurus pratensis) и ливадна власатка (Festuca pratensis) е до
5%.
6510

Фигура 5.1.1.3. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо природно местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади в община Ветово
в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“И
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Установените рудерални видове имат високо участие и образуват
самостоятелни ценози – паламида (Cirsium arvense), див морков (Daucus carota),
бяла куча лобода (Chenopodium album), космата латица (Dasypyrum villosum), полска
поветица (Convolvulus arvensis), синя жлъчка (Cichorium inthybus), коприва (Urtica
dioica и др.). Обрастването с храстови видове е значително (глог, шипка, трънка,
круша и др.), които заемат от 10 до 50 % от площта на полигоните. Дължи се на
преустановяване на сенокосенето.
Предвидената рекреационна зона с двете си разновидности не засяга
речните тераси. Въвежда се на вече урбанизирани терени. Не внася типичната, за
Защитена зона BG0000608 „Ломовете“, заплаха за низинните сенокосни ливади на
местообитанието 6510 – използване на торове в обработваемите земи по речните
тераси и изоставянето на сенокосния режим на стопанисване, които водят до
негативни промени в състава и структурата на ценозите - рудерализиране и високо
участие на нитрофилни видове в състава им. Не очакваме въздействие върху
природно местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
Заема площ от 106,32 ха или 0,33% от площта на зоната.
8210

Фигура 5.1.1.4. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо природно местообитание 8210 Хазмофитна растителност по варовикови
скални склонове в община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608
„Ломовете“И

67

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони „BG0000168 „Лудогорие“, BG0000608
„Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“
на предварителен проект за Общ устройствен план на община Ветово

Липсва фрагментация, вследствие на антропогенни структури. Не са
регистрирани източници на замърсяване в близост до полигоните. Разпространено е
равномерно на цялата територия. Среща се самостоятелно и по-рядко формира
комплекси с местообитанията 40A0 и 6110. Рисковете за намаляване на площта са
свързани с евентуалния добив на скални материали.
В устройваната територия са картирани полигони по поречието на река
Бели Лом, отдалечени пространствено от предлагани нови устройствени зони
(Фигура 5.1.1.4.). Не се очаква въздействие.
8310 Неблагоустроени пещери
Природно местообитание 8310 е представенo в зоната с общо 293 пещери.
Общата дължина на картираните подземни галерии в регистрираните пещери е
пресметната на 11,98 km. Това е петата, по богатство на пещери, защитена зона в
България. Концентрирани са в скалните венци над реките. Използват се от 9
пещеролюбиви вида прилепи, чиято обща численост през лятото достига до 15 648
екземпляра и 12 227 през зимата.
Предвидените „Вилни зони“ /„Ов“/ и „Зона за къмпинг“ /„О”/ не засягат
пещерни образувания. Отдалечени са пространствено и не се очаква пряко или
косвено въздействие.
9180* Смесени гори от съюза Tilio-AcerIon върху сипеи и стръмни
склонове
Представено е в границите на Защитена зона “Ломовете” с площ от 146,98
ха, което е 0,45% от площта й. Склопеността на първия етаж на горите е 0,7, който е
изграден от сребролистна липа (Tilia tomentosa), дребнолистна липа (Tilia cordata) ,
шестил (Acer platanoides), мъждрян (Fraxinus ornus), обикновен габър (Carpinus
betulus) и келяв габър (Cаrpinus orientalis).
Единично се срещат полски клен (Acer campestre), цер (Quercus cerris),
брѐкина (Sorbus torminalis), дива череша (Prunus avium) и планински ясен (Fraxinus
excelsior). Средната възраст на първия дървесен етаж е 50 години. Липсват гори във
фаза на старост.
Характерният видов състав на приземната покривка е сравнително беден и
не е изменен. В тревния етаж доминиращи са жълта мъртва коприва (Lamiastrum
galeobdolon), многогодишен пролез (Mercurialis perennis), миризлива момкова сълза
(Polygonatum odoratum) и бръшлян (Hedera helix).
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От типичните видове се срещат волски език (Asplenium scolopendrium),
змийски лапад (Arum maculatum), омайниче (Geum urbanum), мицелис (Mycelis
muralis) и клонесто горско просо (Milium effusum).
Не са установени неправилно планирани и изведени сечи и бракониерство.
През полигоните на местообитанието 9180* не преминават туристически маршрути.
Не е установено въздействие, вследствие на рекреация и туризъм.
9180*

Фигура 5.1.1.5. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо природно местообитание 9180* Смесени гори от съюза Tilio-AcerIon върху
сипеи и стръмни склонове в община Ветово в границите на Защитена зона
BG0000608 „Ломовете“И
Горите на 9180* са с ограничено разпространение (Фигура 5.1.1.5). 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 и на контакта с широко
разпространените и типични за лесостепната зона Мизийски гори от сребролистна
липа (91Z0). Липсата на гори във фаза на старост и малкият брой стари дървета са
причини за лошото състояние на местообитанието 9180*. 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.
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Природно местообитанието 9180* е локализирано единствено в поречието
на река Бели лом в землището на село Писанец и не се засяга от реализацията на
предвидените устройствени зони (фигура 5.1.1.5.). Не се очаква въздействие и не се
възпрепятстват бъдещи, адекватни на изикванията, лесовъдски дейности за
достигане на благоприятно състояние.
91G0 *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
Заемана площ от 240,40 ха или 0,74% от площта на зоната. Склопеността
на горите е 0,6. Първият дървесен етаж е формиран от обикновен габър (Carpinus
betulus) - над 60%, сребролистна липа (Tilia tomentosa) и полски клен (Acer
campestre). Средната възраст на първия дървесен етаж е 50 години. Липсват гори
във фаза на старост.
91G0*

Фигура 5.1.1.6. Предвидени „Вилни зони“ /„Ов“/ и „Зона за къмпинг“ /„Ок“/
спрямо природно местообитание 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus
betulus в община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“И
Характерният видов състав на приземната покривка е сравнително беден и
не е изменен. В тревния етаж доминиращи са жълта мъртва коприва (Lamiastrum
galeobdolon), многогодишен пролез (Mercurialis perennis), камбанка (Campanula
rapunculoides) и теменужки (Viola spp.).
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От типичните видове са установени едноцветна бисерка (Melica uniflora),
кукуряк (Helleborus odorus), влакнеста самобайка (Glechoma hirsuta), луковична
горва (Cardamine bulbifera), Isopyrum thalictroides и др.
Липсата на гори във фаза на старост, на стари живи дървета с един клас на
възраст над средната и наличието на сукцесионни процеси са причините за лошото
му 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.
В Защитена зона “Ломовете” горите на местообитание 91G0* се срещат по
сенчестите склонове и в доловете, като най-представителните полигони се намират
в долината на река Бели Лом в землищетно на град Ветово.
Въвежданата устройствена рекреационна зона в подвид „Вилни зони“ /„Ов“/
не засяга склонове или долове в района и е разположена извън границите на
защитената зона (фигура 5.1.1.6.).
91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.
Представено е в границите на Защитена зона “Ломовете” на 3041,57 ха или
9,36% от площта й, което го прави най-широко разпространеното горско
местообитание в нейните граници. Склопеността на първия дървесен етаж на
дъбовите гори е над 0,6. Първият дървесен етаж е с доминиране на цер (Quercus
cerris), участието на който е 60-70%. Благунът се среща единично или с участие до
10%. В състава на първия дървесен етаж в някои от полигоните се срещат мъждрян
(Fraxinus ornus) и келяв габър (Cаrpinus orientalis), като на места покритието им
надминава 30%. Средната възраст на първия дървесен етаж на дъбовите гори е 55
години. Не са установени гори във фаза на старост.
В

Защитена зона “Ломовете”, в

горите на местообитанието 91I0*

характерният видов състав на приземната покривка не е изменен. В тревния етаж от
типичните видове са установени горски късокрак (Brachypodium sylvaticum),
разнолистна власатка (Festuca heterophylla), ежова главица (Dactylis glomerata),
лъжливоосилесто еньовче (Galium pseudoaristatum), омайниче (Geum urbanum)...
Евро-сибирските степни дъбови гори са представени с Подтип 1 “ЕвроСибирски гори на цер”. Разположени са на сравнително равни и достъпни терени и в
участъците, намиращи се в близост до населените места, се изнася мъртва
дървесина, предимно от местното население.
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Част от териториите, подходящи за местообитание 91I0*, са заети с култури
от акация. Участъците, намиращи се в близост до селищата, се използват за паша
на домашни животни.
Церовите гори са разположени по билните части около обработваеми земи
или на полегати склонове с припечни изложения. Поради лесната им достъпност са
били подложени на дългогодишно антропогенно влияние – паша на домашни
животни, опожаряване и сечи.
Според експертите по проекта, реализиран от МОСВ по оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.” липсата на гори във фаза на старост и 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 лошото
състояние на местообитание 91I0*. Бъдещите лесовъдски дейности следва да целят
подобряване възрастовата структура и достигане фаза на старост на церовите гори.
Площта на местообитанието 91I0* може да бъде увеличена за сметка на терените
заети с култури от акация, както и чрез възстановяване на площите на сечищата.
91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Заема площи в
землищата на градовете Ветово и Сеново, както и селата Писанец и Кривня.
Полигоните са отдалечени на значително отстояние от въвежданата рекреационна
устройствена зона. Не се очаква въздействие (фигура 5.1.1.7.).
91I0*

Фигура 5.1.1.7. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо природно местообитание 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. в
община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“И
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91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
Местообитание 91M0 е представено в границите на Защитена зона
“Ломовете” с площ от 2716,78 ха, което се равнява на 8,36% от площта й.
Склопеността на първия дървесен етаж на дъбовите гори от местообитание 91M0 е
0,7. Първият дървесен етаж е формиран от цер (Quercus cerris), благун (Quercus
frainetto) , мъждрян (Fraxinus ornus) , келяв габър (Cаrpinus orientalis), шестил (Acer
platanoides) и сребролистна липа (Tilia tomentosa). Доминиращи са церът и благунът,
с участие 30-60%. Мъждрянът и келявият габър обикновено са с участие до 20%, но
в някои полигони участието им е над 30%. Липата и шестила се срещат единично.
Средната възраст на първия дървесен етаж е 50 години. Не са установени гори във
фаза на старост.
Характерният видов състав на приземната покривка не е изменен. В
тревния етаж доминиращи са горска ливадина (Poa nemoralis), разнолистна
власатка

(Festuca

heterophylla)

и

виолетова

белоочица

(Buglossoides

purpurocaerulea). От типичните видове се срещат загърличе (Laser trilobum), бяла
вратига (Tanacetum corymbosum), ръстра перуника (Iris variegata), истинската
гнездовка (Neottia nidus-avis), кукуряк (Helleborus odorus) и др.
В района и в цялата Защитена зона “Ломовете” се среща Подтип 1
“Мизийски смесени термофилни дъбови гори” на местообитание 91М0.
То е широко разпространено и е второто по площ горско местообитание в
зоната (след местообитанието 91I0). Едни от най-представителните и компактни
горски масиви на 91М0 са в долината на река Бели Лом между село Писанец и гр.
Ветово.
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 лошото състояние на
местообитанието. Бъдещите лесовъдски дейности следва да целят подобряване на
възрастовата структура и достигане фаза на старост.
Площта на местообитанието 91М0 може да бъде увеличена за сметка на
терените заети с култури от акация, както и чрез възстановяване на площите на
сечищата.
Полигоните

на

91М0

са

отдалечени

на

значително

отстояние

от

въвежданата рекреационна устройствена зона. Не се очаква въздействие (фигура
5.1.1.8.).
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Фигура 5.1.1.8. Предвидени „Вилни зони“ /„Ов“/ и „Зона за къмпинг“ /„Ок“/
спрямо природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори в
община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“И
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.
Представено е в границите на Защитена зона “Ломовете” с площ от 1599,57
ха, което е 4,92% от площта на зоната.
Склопеността на първия дървесен етаж е по-голяма от 0,6. Горите от
сребролистна липа (Tilia tomentosa) в района и зоната са с подчертано доминиране
на едификаторния вид, чието участие е над 60%. В първия дървесен етаж единично
или групово се срещат още горун (Quercus dalechampii), цер (Quercus cerris), полски
клен (Acer campestre), мъждрян (Fraxinus ornus) и обикновен габър (Carpinus
betulus). Средната му възраст е определена на 50 години. Не са установени гори
във фаза на старост.
Характерният видов състав на приземната покривка не е изменен. В
тревния етаж доминиращи са горска власатка (Festuca drymeja), жълта мъртва
коприва (Lamiastrum galeobdolon), многогодишен пролез (Mercurialis perennis) и
острица (Carex pilosa). От типичните видове се срещат ежова главица (Dactylis
glomerata), горска млечка (Euphorbia amygdaloides), влакнеста самобайка (Glechoma
hirsuta), дребноцветно прозорче (Potentilla micrantha), кукуряк (Helleborus odorus) и
др.
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91Z0

Фигура 5.1.1.9. Предвидени „Вилни зони“ /„Ов“/ и „Зона за къмпинг“ /„Ок“/
спрямо природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа в
община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“И
Едни

от

най-представителните

и

компактни

горски

масиви

на

местообитанието 91Z0 се намират в долината на река Бели Лом между селата
Писанец и Нисово - горски участък Батаклията, както и между гр. Цар Калоян и село
Кривня в обхвата на резервата Бели Лом.
Привързани са към сенчести и влажни склонове със северно изложение.
Липсата на гори във фаза на старост и липсата на стари дървета с един клас на
възраст над средната, са причина за лошото състояние на местообитание 91Z0.
Бъдещите лесовъдски дейности следва да целят подобряване на възрастовата
структура и достигане фаза на старост. Площта на местообитанието 91Z0 може да
бъде увеличена за сметка на терените заети с култури от акация, както и чрез
възстановяване на площите на сечищата.
Полигоните

на

91Z0

са

отдалечени

значително

от

въвежданата

рекреационна устройствена зона. Не се очаква въздействие (фигура 5.1.1.9.).
91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
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Заеманата площ на местообитание 91E0*, в границите на Защитена зона
“Ломовете”, е 155,78 ха, което се равнява на 0,48% от площта й. Склопеността на
алувиалните гори варира от 0,4 до 0,6. Средно претеглената склопеност е 0,5.
Първият дървесен етаж е формиран главно от бяла върба (Salix alba), участието на
който е от 4 до 6 десети. Видовете: тритичинкова върба (Salix triandra), бял бряст
(Ulmus laevis) и полски бряст (Ulmus minor) се срещат единично в състава на
дървостоя с участие до 10%. Възрастта варира от 20 до 50 години. Не са
установени гори във фаза на старост. В Защитена зона “Ломовете” е представен
Подтип 3 на 91E0* - “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” на местообитание 91E0*.
Местообитанието 91E0* е добре запазено и е в обхвата на резерват Бели
Лом, където крайречната гора е със заливаем режим.
91E0*

Фигура 5.1.1.10. Предвидени „Вилни зони“ /„Ов“/ и „Зона за къмпинг“ /„Ок“/
спрямо природно местообитание 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) в община Ветово в границите на
Защитена зона BG0000608 „Ломовете“И
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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, както и в по малка степен на бракониерските
сечи и използването на горите за туризъм (главно за риболов и пикник), са
причините за лошото състояние.
За подобряване на състоянието на местообитанието е необходимо
ограничаване на сечите с цел достигане на средна възраст на насажденията, поголяма 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 местообитанието 91E0* може да бъде увеличена за сметка на културите от
хибридни тополи. Полигоните на 91E0* не се засягат от въвежданата рекреационна
устройствена зона в разновидности „Вилни зони“ /„Ов“/ и „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ .
Не се очаква въздействие (фигура 5.1.1.10.)
Таблица 5.1.1.1. Въздействие на ОУП на Община Ветово върху типовете природни

дълготрайно

временно

кумулативно

положително

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

40A0

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

6110

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

6210

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

6240

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

6250

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

6510

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

7220

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

8210

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

8310

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

9180

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

91G0

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

загуба /%/

среднотрайно

няма няма

отрицателно

пряко

няма

постоянно

непряко

3260

краткотрайно

код

местообитания, предмет на опазване в Защитена зона BG0000608 „Ломовете“
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При анализа на въздействията върху целевите видове също ще
използваме, както официално достъпната информация, получена в резултат на
проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I", реализирано по Оперативна програма околна
среда, така и ограничено собствени данни и проучвания.
В защитената зона, при теренната инвентаризация по проекта, видът 4067
червено усойниче (Echium russicum) не е установен, а местообитания на 2327
обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) не са описани в устройваната
територия. Най-близките локалитети и потенциални местообитания на орхидеята са
картирани на запад в землището на село Нисово, община Иваново, област Русе. Не
се очаква въздействие върху двата целеви растителни вида (оценка 0).

Фигура 5.1.1.11. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо

картирани

потенциални

местообитания

на

еднорог

болбелазмус

(Bolbelasmus unicornis) в община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608
„Ломовете“И
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Източно и югоизточно от Предвидени „Вилни зони“ /„Ов“/ и „Зона за къмпинг“
/„Ок“/ в землище Писанец са описани потенциални местообитания на 4011 еднорог
болбелазмус (Bolbelasmus unicornis), които не се засягат от реализацията на
Плана (Фигура 5.1.1.11.). Видът не е установен в защитената зона (оценка 0).
4032 Dioszeghyana schmidtii
Пеперудата Dioszeghyana schmidtii е характерна за покрайнините на
просветни дъбови гори с участие на мекиш (Acer tataricum), рядко полски клен (Acer
campestre). До края на 2012 г. при ограничени теренни изследвания са установени
общо 5 находища с ниско обилие в цялата защитена зона. Общата площ на
оптималните местообитания е 7650.20 хa, а на потенциалните 18617.34 ха по данни
от крайната карта на вида за зоната.
В близост до въвежданата рекреационна устройствена зона в землищата на
град Ветово (извън защитената зона) и село Писанец са картирани оптимални
местобитания, които не се засягат (Фигура 5.1.1.12.). Териториите са урбанизирани
в миналото и не предлагат условия за вида. Вероятни са прелети, но устройването
на територията няма да внесе заплахи за популацията на целевия вид в района.
Не се засягат размножителни и хранителни местообитания, каквито са
описани в близки залесени терени. Адекватното устройване на територията не
предизвиква прояви на заплахи и отрицателни влияния като използване на
инсектициди,

застрояване

в

находища

и

местобитания,

обрастване

на

потенциалните местообитания и находищата с пионерна храстова растителност
(без трайна и дългогодишна такава), прочистване на гори от гола сеч, създаване на
култури от бяла акация (Robinia pseudoacacia).
Ако се допусне запустяване на терени в устройствената рекреационна зона
и

нереализация

на

предвидените

дейности

е

възможно

настаняване

и

разпространение на двата инвазивни вида растения – айлант /див орех/ (Ailanthus
altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa), влошаващи качеството на местообитанията.
При пълна реализация на дейностите пък се очаква проява на друга
известна заплаха за нощните видове насекоми - осветяване и илюминиране на
сгради и съоръжения.
Въпреки че двете разновидности на рекреационната устройствена зона не
засягат площи с местообитания на вида (Фигура 5.1.1.12.) очакваме че „дейността
може да предизвика временни отрицателни въздействия» (оценка 2)
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Фигура 5.1.1.12. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо картирани местообитания на Dioszeghyana schmidtii в община Ветово в
границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“И
1078* Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria
До края на 2012 г. са установени общо 3 геореферирани находища.
Обилието е ниско. Площта на териториите с оптимални условия за вида е 1 764.93
хa, а на потенциалните местообитания е 17 324.46 хa, според крайната карта.
Хранителните й растения са широко разпространени. Новоизлюпените
ларви се хранят с глухарче (Taraxacum), мъртва коприва (Lamium), коприва (Urtica).
Гъсениците зимуват след третото линеене. Напролет ларвите сменят хранителните
растения и предпочитат нокът (Lonicera), малина (Rubus idaeus), леска (Corylus) и
др. Въвежданата устройствена зона в землищата на град Ветово и село Писанец е
на урбанизирана територия и не засяга пряко местообитания на четириточковата
меча (тигрова) пеперуда, но такива са разположени в близост (Фигура 5.1.1.13.).
Вероятни са прелети, но устройването на територията няма да внесе
заплахи за популацията на вида тъй като не засяга размножителни и хранителни
местообитания, а адекватното устройване на територията не предизвиква прояви на
заплахи и отрицателни влияния като използване на инсектициди, застрояване в
находища и местобитания, прочистване на гори от гола сеч.
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Пеперудата лети и се храни предимно денем от юни до септември
включително на сенчести места край храсталаци и в покрайнините на горите,
но се привлича и нощем от светлинни източници (Бешков, 2011). В този смисъл
при прелети, осветяването и илюминирането на сгради и съоръжения е реална
заплаха и въпреки, че двете разновидности на рекреационната устройствена зона
не засягат площи с местообитания на вида (Фигура 5.1.1.13.), очакваме че
„дейността има много слабо отрицателно въздействие» (оценка 1).

Фигура 5.1.1.13. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо картирани местообитания на 1078 * Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria в
община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“
1016 Вертиго (Vertigo moulinsiana)
Видът не е локализиран в зоната. Площта на потенциалните местообитания
е 430,44 ха по данни от крайната карта, разположени по долината на река Бели Лом.
Бреговете й обаче, в близост до предлаганите „Ов“и „Ок“, са стръмни и сухи.
Лимитиращ фактор за охлюва е наличието на влажни местообитания в близост до
непресъхващи водоеми, наличие на лонгозни гори или блатна растителност.
Оптималната близост до водоем е до 2-3 м. Не се очаква въздействие (оценка 0).

4064 Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis).
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Видът не е локализиран в зоната. Площта на потенциалните местообитания
е 377,20 хa по данни от крайната карта, разположени в река Бели Лом.
ОУП не допринася за прояви на известните заплахи - замърсяване на
повърхностни води на реката от промишлени инсталации, селскостопанските и
горски дейности и от битова канализация и отпадъчни води; използване на биоциди,
хормони и химикали в земеделието и в горското стопанство, канализиране и
отклоняване на води, черпене на повърхностни води за земеделие, черпене на
повърхностни води от ВЕЦ, създаване на бариерни прегради... Не се очаква
въздействие (оценка 0).
1032 Бисерна мида (Unio crassus)
Потенциалните местообитания на мидата са локализирани в средните и
долните течения на реките, характеризиращи се с песъкливо-тинесто-глинест
характер на дъното, устойчиво водно ниво и ниво на сапробност β-мезосапробия.
За периода 2011-2012г. са установени само 2 геореферирани находища в
землищата на село Червен, община Иваново и град Русе. Площта на ефективно
заетите местообитания, в които той е намерен в периода на изследването е само
35,14 хa. В землищата на село Писанец и град Ветово са описани потенциалните
местообитания в река Бели Лом, чиято площ общо за зоната е 469,81 хa.
Предлаганите устройствени зони не засягат реката и не създават
предпоставки за проява на традиционните заплахи - участъци със силно замърсени
води, естествени и изкуствено изградени прагове и баражи, хидротехнически
съоръжения, предизвикване на ниско ниво на водите (пресъхващи реки), засилено
антропогенно присъствие, добив на инертни материали, промяната на речното
корито строителство, изкуствена промяна на водното ниво, инфраструктурни
съоръжения. Не се очаква въздействие върху пропулацията на овалната речна
мида (оценка 0).
1060 Лицена (Lycaena dispar)
Местообитанията на вида са в близост до езера, канавки, изкопи, потоци,
реки и други източници на влага. Основните му местообитания за хранене и
размножаване са тревисти и тревисто-храстови съобщества. Ларвата се храни с
няколко вида от род Лапад (Rumex).До края на 2012 г. няма установени
геореферирани находища в Защитена зона „Ломовете”. Общата площ на
потенциалните местообитания е изчислена на 7 508,61 хa по данни от крайната
карта на вида за зоната.
82

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони „BG0000168 „Лудогорие“, BG0000608
„Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“
на предварителен проект за Общ устройствен план на община Ветово

Фигура 5.1.1.14. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо картирани местообитания на 1060 Лицена (Lycaena dispar) в община Ветово
в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“
В изследваната територия предлаганите разновидности на рекреационна
устройствена зона са върху урбанизирани територии с много малка площ,
отдалечени са от влажни местообитания, свързани с река Бели Лом (Фигура
5.1.1.14) и не се очаква да предизвикат въздействия от известните заплахи за
пеперудата - използване на инсектициди в горското и селското стопанство, пожари,
застрояване в

известните находища или друга промяна на фактическото

предназначение или земеползването на земите, смяна на земеползването и/или
предназначението

на

потенциалните

местообитания,

интензифициране

на

стопанисването (почвена обработка, промяна на естествения тревен състав,
промяна на естествения хидрологичен режим, използуване на торове).
Не се очаква въздействие върху вида (оценка 0).
1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)
До края на 2012 г. е установено само едно геореферирано находище.
Общата площ на подходящите местообитания е 8528.16 ха, а на потенциалните
местообитания е 12823.17 ха, по данни от крайната карта на вида, за зоната (Фигура
5.1.1.15).
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Фигура 5.1.1.15. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо картирани местообитания на 1088 обикновен сечко (Cerambyx cerdo) в
община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“
1089 Буков сечко (Morimus funereus)
До края на 2012 г. са установени 2 геореферирани находища.
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Фигура 5.1.1.16. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо картирани местообитания на 1089 буков сечко (Morimus funereus) в община
Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“
Обща площ на подходящите местообитания е 15077.19 ха, а на
потенциалните местообитания - 16360.47 ха, по данни от крайната карта на вида, за
зоната (Фигура 5.1.1.16).
1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)
До края на 2012 г. са установени общо 34 геореферирани находища.
Общата площ на подходящите местообитания е 15809.15 ха, а на потенциалните
местообитания - 18909.53 ха, по данни от крайната карта на вида, за зоната (Фигура
5.1.1.17). Находищата на целевия вид са локализирани на отстояние около 3 км
южно от река Бели Лом, южно и югозападно от „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни
зони“ /„Ов“/ в землище Писанец и северно от реката и южно от „Вилни зони“ /„Ов“/ в
землището на град Ветово.

Фигура 5.1.1.17. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо картирани местообитания на 1083 бръмбар рогач (Lucanus cervus) в община
Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“
1087 Алпийска розалия (Rosalia alpina)
До края на 2012 г. не са установени находища. Общата площ на
потенциалните местообитания е изключително малка (0.92 ха).
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В землищата на град Ветово и село Писанец не са картирани потенциални
местообитания.
Предвидените „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/ не засягат
площно местообитания на четирите вида бръмбари от разред Coleoptera. Терените
са урбанизирани в миналото и са свободни от лесистност. Не се очакват прояви на
изяснените, за бръмбарите, заплахи - използване на инсектициди в горското
стопанство, пожари, застрояване в известните находища, или друга промяна на
предназначението на горите, изкуствено залесяване в открити земи (неместни
дървесни видове), разчистване на горите (гола сеч), отстраняване на мъртви и
умиращи дървета, използване на биоциди, хормони и химикали (горско стопанство),
изгаряне на дървесина.
Не се очаква въздействие върху пропулациите на 1088 обикновен сечко
(Cerambyx cerdo), 1083 бръмбар рогач (Lucanus cervus), 1089 буков сечко
(Morimus funereus) и 1087 алпийска розалия (Rosalia alpina) (оценка 0).
„Ок“ и „Ов“ не засягат река Бели Лом и не се очаква въздействие (оценка 0)
върху рибите от предмета на опазване на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“ 1134 европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), 1138 черна мряна(Barbus
meridionalis), 2533 голям щипок (Cobitis elongata), 1149 обикновен щипок
(Сobitis taenia), 2484 минога (Eudontomyzon mariae), 2511 балканска кротушка
(Gobio kessleri), 1145 виюн (Misgurnus fossilis).
1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)
Не е е установен в защитената зона, но в устройваната територия
съществуват потенциални местообитания.
Общата пригодна площ, според потенциалното местообитание на вида, е
8441,62 хa, от които
- Отсъствие (клас 0): 24047,31 хa (74,02% от цялата територия на зоната);
- Слабо пригодни (клас 1): 6810,37 хa (20,96%);
- Пригодни (клас 2): 1508,69 хa (4,64%);
- Оптимални (клас 3): 122,56 хa (0,38%).
Не се засягат от устройствените зони (Фигура 5.1.1.18). Не очакваме
въздействие (оценка 0).
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Фигура 5.1.1.18. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо картирани местообитания на 1171 голям гребенест тритон (Triturus karelinii) в
община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“
1993 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus)
По време на полевите изследвания видът не е установен в зоната, а в
устройваната територия не съществуват потенциални местообитания. Не очакваме
въздействие (оценка 0).
1188 Червенокоремна бумка (Bombina вombina)
В рамките на полевите проучвания в зоната са установени 200 екземпляра.
Общото ефективно заето местообитание на вида в ЗЗ „Ломовете“ е 3777,57 хa, а
потенциалните местообитания - 6186,72 хa.
В изследваната територия, в поречието на реките Бели Лом и Долап дере, в
землищата на Ветово и Писанец са описани слабо пригодни, пригодни и оптимални
ефективно заети и потенциални местообитания.
Предвидените „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/ са върху
урбанизирани, в миналото, територии, без наличие на водоеми и отдалечени от
водните течения и огледалото на малкия язовир, южно от село Писанец. Бумките
обитават временни и постоянни сладководни водоеми и обикновено не се
отдалечават от тях. Предпочитани са водоеми с обилна растителност.
Двете разновидности на рекреационната устройствена зона не засягат
местообитанията на вида (Фигура 5.1.1.19). Не очакваме въздействие (оценка 0).
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Фигура 5.1.1.19. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо картирани местообитания на 1188 червенокоремна бумка (Bombina вombina)
в община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
В рамките на полевите проучвания в зоната са установени 24 екземпляра.
Обитава блата, реки, речни устия и крайморски блата (включително
полусолени), големи вирове в скалисти долове, изкуствени изкопи, микроязовири,
рибарници, канали и др. В изследваната територия, в поречието на реките Бели Лом
и Долап дере в землищата на Ветово и Писанец са описани слабо пригодни,
пригодни и оптимални ефективно заети и потенциални местообитания.
Предвидените „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/ са върху
урбанизирани, в миналото, територии без наличие на водоеми. Стойността й при
миграции е нулева. Не се създават предпоставки за проявления на известните, за
вида, заплахи (Бешков, 2011: Червена книга на Република България Електронно
издание/

-

пресушаване

на

обитаваните

водоеми,

замърсяването

им

с

нефтопродукти и др., убиване от въдичари, улавяне в риболовни мрежи, събиране
от колекционери, заселване на водоемите с американския вид червенобуза блатна
костенурка (Trachemys scripta). Не очакваме въздействие (оценка 0).
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1279 Пъстър смок (Elaphe sauromates)
В рамките на полевите проучвания в зоната е установен само един
екземпляр. Общото

ефективно заето местообитание е

8135,06

хa,

а на

потенциалните местообитания - 12273,53 хa. В землищата на Ветово и Писанец, в
близост до двете предлагани „Ок“ и „Ов“ са описани само слабо пригодни
местообитания, които площно са отдалечени от урбанизираната, в миналото,
територия на устройствените зони. Те не засягат картираните местообитания
(Фигура 5.1.1.20).

Фигура 5.1.1.20. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/
спрямо картирани местообитания на 1279 пъстър смок (Elaphe sauromates) в
община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“
Заплахите за вида са създаването на големи монокултурни блокове и в
резултат на това премахване на синурите, горичките, храстите във валозите,
намаляване на площта на широколистните гори, залесяването с иглолистни,
горските

пожари,

бракониерският

туристическото
улов

нашествие,

(Бешков,

прегазването

2011:

по

Червена

пътищата,
книга на

Република България Електронно издание). Предвид описаната биология на вида и
характера на терена не очакваме въздействие (оценка 0).
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1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и 1217 Шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni)
Характерът на терените в устройваната територия, част от Защитена
зона BG0000608 „Ломовете“, отговаря на изискванията на двата вида сухоземни
костенурки, според Докладите за защитената зона:


Западно евразийски листопадни храсталаци (гъсталаци) на келяв

габър, драка, люляк и др.;


Твърдолистни храсталаци:



Тревисти и степни съобщества на сухи варовити терени;



Сухотревни съобщества на силикатни терени;



Термофилни и субмедитерански дъбови гори (космат дъб, цер,



Смесени термофилни гори (келяв габър, мъждрян, липа, клен и др.) .

благун);

Таблица

5.1.1.2.

Характеристики

на

описаните

местообитания

на

шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni) в Защитена зона BG0000608 „Ломовете“ и установеното присъствие на
видовете.

Присъствие

Шипобедрена костенурка

Шипоопашата костенурка

(Testudo graeca)

(Testudo hermanni)

13 екземпляра

3 екземпляра

Потенциално местообитание
Слабо пригодни (клас 1):

7770.02 хa (23.92%)

14027.65 хa (43.18%)

Пригодни (клас 2):

637.79 хa (1.96%)

470.66 хa (1.45%)

Оптимални(клас 3):

15.89 хa (0.05%)

8.21 хa (0.03%)

Ефективно заето (общо) местообитание
Слабо пригодни (клас 1):

968.85 хa (2.98%)

1487.78 хa (4.58%)

Пригодни (клас 2):

659.70 хa (2.03%)

477.44 хa (1.47%)

Оптимални(клас 3):

15.89 хa (0.05%)

8.21 хa (0.02%)

Оценка

Неблагоприятно

на

състояние

природозащитно

–

Неблагоприятно

–

незадоволително състояние

незадоволително състояние

в зоната

в зоната
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Установените техни локалитети са в частта от зоната, попадаща извън
община Ветово. Урбанизираните, в миналото, територии не предлагат екологични
ниши за двата вида и условията противоречат на изискванията им към терена
(Таблица 5.1.1.2.).
В района са описани само слабо пригодни техни местообитания, които не
се засягат от предложени устройствени зони. Не се създават предпоставки за
проява на известните заплахи – интензивна земеделска дейност на човека
(създаване на уедрени блокове, напоителни системи, машинна обработка на
земята), премахване на формите на микрорелефа, унищожаване на равнинните
гори, събиране за храна и „лечение”, строителство на магистрали, газопроводи и
др., горски пожари, заместване на широколистните гори с иглолистни.
Предвид описаната биология на двата вида и характера на терена не
очакваме въздействие (оценка 0).
1355 Видра (Lutra lutra)
Според

Спиридонов

и

Спасов

(2011:

Червена

книга на

Република България, Електронно издание), видрата обитава естествени речни
течения и затворени водоеми с дължина от 15-20 км, с изобилна крайбрежна
растителност – лонгози, елшаци и тръстики (ниски брегове), разнообразна рибна
фауна и минимум маса от 40 кг/ха, изобилие от мекотели, раци, жаби. Използва като
хранителен ресурс предимно видове с воден или полуводен начин на живот и
хранителните

й

местообитания

съвпадат

с

границите

на

потенциалното

местообитание.
В изследвания район е установено присъствие в участък от река Бели Лом
между селата Писанец и Кривня.
Предварителният проект за ОУП не засяга реката, бреговете й и покритието
с дървесно-храстова растителност на крайбрежните зони, с ширина 20 м, а оттам и
подходящите брегове за обитания на видрата в частност, където са малкото места
за бърлоги и укрития. Не въвежда устройствени предпоставки за изведените
заплахи

–

бракониерство, интензивно

човешко

присъствие, влошаване

на

качествата на средата и бедната, и без това, хранителна база. Не очакваме
въздействие върху вида (оценка 0)..
1335 Лалугер (Spermophilus citellus)
Световно застрашен вид, но се среща повсеместно в цялата страна,
която е южна граница на ареала му, достигащ до Беломорска Тракия.
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Локализирани колонии на лалугер

Фигура 5.1.1.21. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“
/„Ов“/ спрямо картирани местообитания на 1335 лалугер (Spermophilus citellus) в
община Ветово в границите на Защитена зона BG0000608 „Ломовете“
При полевото изследване (картиране) на целевия вид са установени 16
находища (лалугерови колонии) в границите на зоната. Изчисленото обилие е 25-50
обитаеми дупки (min-max) на хектар. Общата площ на регистрираните находища на
оптимални местообитания е 1208,1 ха, а на субоптималните местообитания - 5997,9
ха.
Лалугерът обитава необработваеми земи (целини, пасища,ливади и др.),
покрити с ниска тревиста растителност, върху еднородни, слабоуплътнени
водопропускливи почви (Стефанов, 2011). Не заселва обработваеми площи,
въпреки че навлиза в тях за хранене. В района са описани подходящи
местообитания

(фигура

5.1.1.21).

Предлаганите

две

разновидности

на

рекреационната устройствена зона заемат урбанизирани, в миналото, територии и
не ги засягат.
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Въвежданите с ОУП малки по площ нови разновидности на устройствената
рекреационна зона /4.9 ха в границите на защитената зона и Вилна зона „Башака”,
извън границите й, но в близост/ са върху вече урбанизирани в миналото и на
практика застроени терени. Новото устройство на територията не внася изяснените
заплахи за вида – промяна на видов състав на тревната растителност в сегашните и
бивши находища, ефективно заети и потенциални местообитания, негативни,
спрямо изискванията на вида, промени в проективното покритие на разхвърляната
дървесна и храстова растителност, промени в интензивността на коситбата в
ливадите в сегашните и бивши находища, оран и промяна на земеползването на
тревните местообитания... Не очакваме въздействие върху вида (оценка 0).
2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)
Представител е на разред хищници (Carnivora) и предпочита открити
степни

терени,

ниви,

лозя

и

храсталаци.

Обитава

мозаечно

равнините,

котловинните полета, безлесни терени в полупланински райони - ливади, пасища,
каменисти терени, пустеещи земи, включително по речни долини, суходолия,
каньони. По-често се среща в Североизточна и Югоизточна България и във
високите полета на Западна България. Предпочитани са местата с едри колониални
гризачи, а основна плячка са лалугери, хомяци, слепи кучета, мишевидни гризачи,
рядко жаби, влечуги, мекотели. Не е регистриран в защитената зона. Описаните
потенциални местообитания не се засягат от устройствените зони (оценка 0).
2633 Степен пор (Mustela eversmannii)
Има сходна биология с Vormela peregusna. Не е регистриран по време на
теренната работа. Видът е рядък, води скрит начин на живот и е нощноактивен.
Въвежданата устройвена зона не променя наличието на находища на оптималната
плячка на степния пор – лалугера и запазва доброто състояние на местообитанията
по отношение на хранителната база на хищника в отделни части на зоната., в т.ч. и
в устройваната територия. Описаните потенциални местообитания не се засягат от
устройствени зони (оценка 0).
1993 Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni)
При проведеното теренно проучване видът не е регистриран в границите на
защитената зона.
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Фигура 5.1.1.22. Предвидени „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/

спрямо потенциални местообитания на 1993 добруджански хомяк

(Mesocricetus

newtoni) в община Ветово в границите и в близост до тях на Защитена зона
BG0000608 „Ломовете“
Обитава територии със смесено ползване (земеделски земи с малки
парцели и разнообразни култури, земеделски земи със значителен дял на
естествената растителност), целини, люцернови и житни площи в територии с
дълбоки почви (над 50-100 см) и ниско ниво на подпочвените води (под 1.2 метра)
(Цингарска, 2009).
Предпочита площи, заети от фуражни култури, целини, по-рядко заселва
зърнените култури и полезащитните пояси, практически липсва в орните култури.
Добруджанският хомяк е вид с много ниска численост и петнисто
разпространение. Потенциалните местообитания в Защитена зона BG0000608
„Ломовете“ са изчислени на 2673 ха, разкъсани и разположени предимно по
периферията на зоната. Пригодните местообитания, свързани с биокоридори, са
локализирани предимно в земи извън контура на защитената зона (фигура 5.1.1.22).
Устройствената зона не засяга описаните потенциални местообитания на целевия
вид в защитената зона и в площи, в близост извън нея (оценка 0).
1324 Голям нощник (Myotis myotis)
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В известните находища за зимуване в зоната са били установени общо 30
екземпляра. В известните летни находища в зоната са били установени средно
около

2500

екземпляра.

Площта

на

потенциално

най-благоприятните

местообитания е оценена на 2176.3 хa (6.7% от площта на защитената зона).
Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на
24807 хa (76.4% от площта на защитената зона).
Находища на вида са локализирани във Вятърничевата пещера в
землището на село Писанец.
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
Обитава пещери, скални ниши, хралупи, изоставени сгради и други закрити
места със сравнително голям вход и обем. Среща се особено често в карстови
местности. Той е стационарен вид, като извършва само локални сезонни миграции
на разстояние до 50 kм.
В известните зимни находища в зоната са били установени средно около
1093 екземпляра, а в летните - 31.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на
2443.3 ха (7.5% от площта на защитената зона).
Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на
3074 хa (9.5% от площта на защитената зона).
Находища на вида са локализирани в скални ниши в близост до Природна
забележителност „Рибарниците“ в землище на град Ветово, безименна пещера в
землището на село Кривня, пещера Кошарата и Вятърничевата пещера в
землището на село Писанец.
1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)
Дългокрилите прилепи извършват сезонни миграции на разстояние до 750
kм. Предпочитат карстови райони, тъй като обитават главно естествени пещери.
Образуват

много

големи колонии,

достигащи

десетки

хиляди

екземпляри,

струпващи се гъсто по сводовете на пещерите, често и с други видове прилепи.
Размножителните колонии най-често се състоят от 500 до 2000 екземпляра.
В известните зимни находища в зоната са били установени 500 екземпляра,
а в летните - 0.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на
2128.3 хa (6.6% от площта на защитената зона).
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Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на
6466 хa (19.9% от площта на защитената зона).
В устрйваната територия не е описано находище на вида, а в зоната - само
едно в землището на село Божичен, община Иваново.
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)
В известните зимни находища в зоната са били установени 70 екземпляра,
а в летните - 2500.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на
2138.6 хa (6.6% от площта на защитената зона).
Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на
6466 хa (19.9% от площта на защитената зона).
В устройваната територия не е описано находище на вида, а в зоната - 4 в
землището на село Божичен, община Иваново.
1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteini)
Живее главно в горите като извършва кратки миграции между летните и
зимните убежища - до 35 kм. През лятото предпочита хралупи на дървета, по-рядко
постройки и пещери, като често сменя „жилището” си.
В зоната не са установени места за струпване и не са открити
размножителни колонии в зоната. Площта на потенциалните местообитания е
оценена на 9512 хa (29,.3 % от площта на защитената зона). Видът е изключително
хралупоживеещ. Средно за зоната са установени 2 дървета във фаза на старост на
1 хa.
1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
Разпространен е в цялата страна и обитава пещери, мазета, тавани и други
части на сгради, минни галерии. Зимува в подземни убежища, като пещери, галерии
и мазета.
В известните зимни находища в зоната са били установени 18 екземпляра,
а в летните - 11.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на
1509.5 хa (4.7% от площта на защитената зона).
Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на
4163,2 хa (12.8% от площта на защитената зона).
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Находища на вида са локализирани в скални ниши в землищата на град
Ветово и село Писанец, пещера Кошарата /землище Писанец/ и Безименна пещера
/землище село Кривня/.
1307 Остроух нощник (Myotis blythii)
В известните зимни находища в зоната са били установени 16 екземпляра,
а в летните - около 600.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на
2182.1 хa (6.7% от площта на защитената зона). Площта на потенциалните
подходящи ловни местообитания е оценена на 24807 хa (76.4% от площта на
защитената зона). Находища на вида в общината са локализирани в скални ниши в
пещера Кошарата /землище Писанец/ и Безименна пещера /землище село Кривня/.
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
Не извършва дълги миграции, като най-често летните и зимните жилища са
на разстояние до около 40 км. За убежища използва пещери и подпокривни
пространства. У нас зимуват само единични екземпляри и в зоната липсват зимни
убежища. В установените две летни находища са отбелязани общо 6 екземпляра.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 2210.8 хa
(6.8 % от площта на защитената зона). Площта на потенциалните подходящи ловни
местообитания е оценена на 16771 хa (51.6 % от площта на защитената зона).
Едното от двете известни находища е локализирано в Безименна пещера
/землище село Кривня/.
1302 подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)
В известните зимни находища в зоната са били установени около 5000
екземпляра, а в летните - около 3500.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на
2543 хa (7.8 % от площта на защитената зона).
Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на
3242 хa (10.0 % от площта на защитената зона).
Находища на вида не са локализирани в устройваната територия, а за
зоната - само в община Иваново.
1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)
Не е установен в защитената зона. Не са локализирани летни и зимни
находища.
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale)
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Обитава гористи равнинни карстови райони в близост до вода.Почти изцяло
е свързан с пещерите, но в некарстови райони през лятото се заселваи в постройки.
В известните зимни находища в зоната са били установени около 6000
екземпляра, а в летните - около 4000.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на
1915.2 хa (5.9% от площта на защитената зона).
Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на
2248 хa (6.9% от площта на защитената зона).
Находища на вида не са локализирани в устройваната територия, а за
зоната - само в община Иваново.
1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)
Най-предпочитани са влажните горски местообитания в среднопланинския
пояс (700-1400 м.н.в.). През зимата е намиран поединично или на групи до 30
индивида в най-студените привходни части на пещерите при температури около 02˚С. През летните месеци живее почти само в хралупи на дървета и по-рядко в
други убежища (като цепнатини в скали). Не е установен в защитената зона. Не са
локализирани летни и зимни находища. В устройваната територия са описани
потенциални и ловни местообитания на целевите видове прилепи.
Предвидените „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/ не засягат летни
или находища за зимуване, както и потенциално най-благоприятни местообитания.
Те привеждат в съответствие с изискванията на новото законодателство вече
урбанизирани, в миналото, малки по площ, територии. Не се засягат подземни
места и убежища със сравнително постоянен микроклимат и температура над 0ºС,
пригодни за обитание от прилепи: пещери и пропасти, военни бункери, скривалища,
катакомби, подземни тунели за деривация и отводнителни канавки, вентилационни
шахти, кладенци, цепки, дупки и други. Не се очаква засилване на антропогенния
натиск върху подземните убежища в района,изсичане и фрагментация на
естествените

широколистни

гори,

което

влошава

качеството

на

ловните

местообитания и летателните коридори. Не се предвижда изграждането на
бариерни прегради за съществуващите ловни територии.
Изградената

туристическа

база

в

двете

описани

разновидности

устройствени зони не е повлияла до момента върху състоянието на техните
популации и не се създават предпоставки за ново значимо строителство. Не
очакваме въздействие върху целевите видове прилепи (оценка 0).
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Очакваното на този етап на изготвяне на ОУП – Предварителен проект,
въздействие върху видовете, включени в предмета на опазване на защитена зона
BG0000608 „Ломовете“, представяме в таблица 5.1.1.2.
Таблица 5.1.1.3. Очаквано от реализацията на ОУП на Община Ветово,
въздействие върху видовете, включени в предмета на опазване на Защитена зона
BG0000608 „Ломовете“
ВИД

SPECIES

Оценка за степента на
въздействие

4067 червено усойниче

РАСТЕНИЯ
Echium russicum

0

Липсва въздействие

2327 обикновена пърчовка

Himantoglossum caprinum

0

Липсва въздействие

БЕЗГРЪБНАЧНИ
4011 еднорог болбелазмус

Bolbelasmus unicornis

0

Липсва въздействие

1078*

Euplagia (Callimorpha)

1

много слабо отрицателно
въздействие

quadripunctaria
1016 вертиго

Vertigo moulinsiana

0

Липсва въздействие

4064 ивичест теодоксус

Theodoxus transversalis

0

Липсва въздействие

1060 лицена

Lycaena dispar

0

Липсва въздействие

1087 алпийска розалиа

Rosalia alpina

0

Липсва въздействие

1032 бисерна мида

Unio crassus

0

Липсва въздействие

1083 бръмбар рогач

Lucanus cervus

0

Липсва въздействие

1089 буков сечко

Morimus funereus

0

Липсва въздействие

1088 обикновен сечко

Cerambyx cerdo

0

Липсва въздействие

Dioszeghyana schmidtii

2

временни отрицателни

4032

въздействия
РИБИ
1149 обикновен щипок

Cobitis taenia

0

Липсва въздействие

1134 европейска горчивка

Rhodeus sericeus amarus

0

Липсва въздействие

1138 черна мряна

Barbus meridionalis

0

Липсва въздействие

2533 голям щипок

Cobitis elongata

0

Липсва въздействие

2484 минога

Eudontomyzon mariae

0

Липсва въздействие

2511 балканска кротушка

Gobio kessleri

0

Липсва въздействие
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1145 виюн

Misgurnus fossilis

0

Липсва въздействие

ЗЕМНОВОДНИ
1993 добруджански тритон

Triturus dobrogicus

0

Липсва въздействие

1171 голям гребенест тритон

Triturus karelinii

0

Липсва въздействие

1188 червенокоремна бумка

Bombina bombina

0

Липсва въздействие

Emys orbicularis

0

Липсва въздействие

1217 шипоопаш костенурка

Testudo hermanni

0

Липсва въздействие

1219 шипобедр. костенурка

Testudo graeca

0

Липсва въздействие

1279 пъстър смок

Elaphe sauromates

0

Липсва въздействие

ВЛЕЧУГИ
1220 обикн. блатна
костенурка

БОЗАЙНИЦИ
1304 голям подковонос

Rhinolophus ferrumequinum

0

Липсва въздействие

1303 малък подковонос

Rhinolophus hipposideros

0

Липсва въздействие

1302 подковонос на Мехели

Rhinolophus mehelyi

0

Липсва въздействие

1306 средиземноморски

Rhinolophus blasii

0

Липсва въздействие

1305 южен подковонос

Rhinolophus euryale

0

Липсва въздействие

1324 голям нощник

Myotis myotis

0

Липсва въздействие

1316 дългопръст нощник

Myotis capaccinii

0

Липсва въздействие

1307 остроух нощник

Myotis blythii

0

Липсва въздействие

1323 дългоух нощник

Myotis bechsteini

0

Липсва въздействие

1321 трицветен нощник

Myotis emarginatus

0

Липсва въздействие

1310 дългокрил прилеп

Miniopterus schreibersi

0

Липсва въздействие

1308 широкоух прилеп

Barbastella barbastellus

0

Липсва въздействие

1352 *европейски вълк

Canis lupus

0

Липсва въздействие

1355 видра

Lutra lutra

0

Липсва въздействие

1335 лалугер

Spermophilus citellus

0

Липсва въздействие

2635 пъстър пор

Vormela peregusna

0

Липсва въздействие

2633 Степен пор

Mustela eversmannii

0

Липсва въздействие

1993 Добруджански хомяк

Mesocricetus newtoni

0

Липсва въздействие

подковонос
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5.1.2. Въздействие върху растителната покривка, типовете природни
местообитания и видовете в Защитена зона BG0000605 „Божкова дупка”
Защитената зона заема общо 1.6 ха от общинската територия или 0.01 %
от нея в землището на град Сеново. Обхваща пещерата Божкова дупка и малка
буферна територия около входа.
Опазва

единствено

природно

местообитание

8310

Неблагоустроени

пещери, представенo в зоната с общо една пещера с дължина на картираните
галерии 300 м. Обитава се от 4 пещеролюбиви вида прилепи, включени в предмета
на опазване, чиято обща численост през лятото достига до 203 екземпляра и 57
през зимата. В предмета на опазване на Защитена зона BG0000605 „Божкова дупка”
са включени 7 вида прилепи.
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
В зоната (пещерата) са били установени общо 54 зимуващи екземпляра и
два, използващи я като лятно убежище;


1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) – установен един

екземпляр, използващ пщерата като лятно убежище;


1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) - В зоната

(пещерата) са установени 3 зимуващи екземпляра;


1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale)- 200 екземпляра,

използващи пещерата като лятно убежище;


1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) - не е установено

присъствие


1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteini) - не е установено

присъствие;


1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) – не е установено

присъствие.
BG0000605 „Божкова дупка” отстои на 1200 м източно от село Кривня в
средата на скалния венец между него и град Сеново. В защитената зона и в близост
до нея не се предлагат нови устройствени зони.
В защитената зона не се въвеждат устройствени зони. В близост до нея
не се предлагат нови устройствени зони, които да създават предпоставки за
дейности, предизвикващи отрицателно въздействие върху пещерата и обитаващите
я прилепи.
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Не очакваме отрицателно въздействие върху целевите видове прилепи
(оценка 0).

Фигура 5.1.2.1. Местоположение на Защитена зона BG0000605 „Божкова
дупка”

Защитена зона BG0000605 „Божкова дупка”
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По опорен план
Фигура 5.1.2.2. Местоположение на Защитена зона BG0000605 „Божкова
дупка” по опорен план /долу/ и предварителен проект за ОУПО
5.1.3. Въздействие върху растителната покривка, типовете природни
местообитания и видовете в Защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ по
Директива 79/409/ЕЕС
Защитената зона заема 59 447.46 ха, от които 1981.2 ха попадат в
устройваната територия в землищата на град Глоджево и село Смирненски или 6.04
% от заетата площ в общината (табл. 1.4.4.).
В устройваната територия не са установени 6110* Отворени калцифилни
или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6240*Субпанонски
степни

тревни

съобщества,

6250*Панонски

льосови

степни

тревни

съобщества, 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни
склонове и 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори. Не очакваме
отрицателно въздействие върху тях.
8310 Неблагоустроени пещери
Природно местообитание 8310 е представенo в зоната с общо 28 пещери.
Общата дължина на картираните подземни галерии в регистрираните пещери е
пресметната на 1.7 км. Повечето обекти са с малка дължина. Пещерната фауна е
бедна, но пещерите се използват от 8 пещеролюбиви вида прилепи, чиято обща
численост през лятото достига до 82 екземпляра и 13 през зимата. В зоната не са
установени пещери, в които се извършва строителство и частично благоустрояване.
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8310

Фигура

5.1.3.1. Местоположение на Природно местообитание 8310

Неблагоустроени пещери в община Ветово в границите на Защитена зона
BG0000168 „Лудогорие“
Част от пещерите са в благоприятно състояние, но почти всички лесно
достъпни са обект на замърсяване, вандализъм и иманярство, водохващане или
водоползване, изхвърляне на мъртви животни, запушване на входове...
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В устройваната територия са регистрирани две пещери в северната част на
землището на град Глоджево на границата със землище Беловец.
ОУП не внася никакви нови устройствени зони в района на пещерите
(фигура 5.1.3.1.). Съхранява се ситуацията по опорен план – земите са горски
територии и се стопанисват по изискванията на Закона за горите.
Не очакваме отрицателно въздействие върху природно местообитание 8310
Неблагоустроени пещери.
91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
Заемана площ от 654.17 ха. Първият дървесен етаж е формиран от
обикновен габър (Carpinus betulus) - 50%, зимен дъб (Quercus petraea) с участие 20
%, както и на цер (Quercus ceris), благун (Quercus frainetto), келяв габър (Carpinus
orientalis), полски клен (Acer campestre), сребролистна липа (Tilia tomentosa) и др. с
единично участие. Средната възраст на първия дървесен етаж е 63 години. Липсват
гори във фаза на старост.
Характерният видов състав на приземната покривка не е изменен. От
храстовите видове по често срещани са видовете червен глог (Crataegus monogyna),
шипка (Rosa canina), кучи дрян (Cornus sanguinea), дрян (Cornus mas). В тревния
етаж основна роля имат момкова сълза (Poligonatum latifolium), горска светлика
(Luzula sylvatica), бръшлян (Hedera helix), широколист живовляк (Plantago major),
коприва (Urtica diotica), иглика (Рulmunaria officinalis) и др.
При определени лесовъдски мероприятия, насочени към поддържане на
състава

и

разновъзрастовата

структура на

насажденията, състоянието

на

местообитанието може да бъде подобрено.
Първият дървесен етаж е формиран от обикновен габър (Carpinus betulus) 50%, зимен дъб (Quercus petraea) с участие 20 %, както и на цер (Quercus ceris),
благун (Quercus frainetto), келяв габър (Carpinus orientalis), полски клен (Acer
campestre), сребролистна липа (Tilia tomentosa) и др. с единично участие. Средната
възраст на първия дървесен етаж е 63 години. Липсват гори във фаза на старост.
Характерният видов състав на приземната покривка не е изменен. От
храстовите видове по често срещани са видовете червен глог (Crataegus monogyna),
шипка (Rosa canina), кучи дрян (Cornus sanguinea), дрян (Cornus mas). В тревния
етаж основна роля имат момкова сълза (Poligonatum latifolium), горска светлика
(Luzula sylvatica), бръшлян (Hedera helix), широколист живовляк (Plantago major),
коприва (Urtica diotica), иглика (Рulmunaria officinalis) и др.
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91G0 *

Фигура 5.1.3.2. Местоположение на Природно местообитание 91G0*
Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus в община Ветово в границите на
Защитена зона BG0000168 „Лудогорие“
Картираните полигони на 91G0* в землището на град Глоджево са изцяло
разположени в горски територии, в които не се внасят промени в устройството на
територията (фигура 5.1.3.2.).
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Ще се стопанисват съгласно изискванията при стопанисване на горите в
зоните по Натура2000 и на Наредба №8 за сечите в горите от 2011 година, което ще
съхрани благоприятното му състояние. Не очакваме отрицателно въздействие
върху природно местообитание 91G0 *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus
betulus.
91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.
Представено е в границите на защитената зона с площ от 8433.96 ха.
Склопеността на първия дървесен етаж на дъбовите гори е над 0.7. Първият
дървесен етаж е с доминиране на цер (Quercus cerris), участието на който е 70%.
Участие имат още зимен дъб (Quercus petraea), благун (Quercus frainetto),
сребролистна липа (Tilia tomentosa), габър (Carpinus betulus), мекиш (Acer tataricum)
и др. Средната възраст на първия дървесен етаж на дъбовите гори е 50 години. Не
са установени гори във фаза на старост.
От храстовите видове по-често срещани са видовете червен глог (Crataegus
monogyna), шипка (Rosa canina), кучи дрян (Cornus sanguinea), дрян (Cornus mas).
В тревния етаж основна роля имат момкова сълза (Poligonatum latifolium),
горска светлика (Luzula sylvatica), бръшлян (Hedera helix), широколист живовляк
(Plantago major), ежова главица (Dactylis glomerata), млечка (Euphorbia spp.) и др.

Фигура 5.1.3.3. Местоположение на Природно местообитание 91I0 * Евросибирски степни гори с Quercus spp. в община Ветово в границите на Защитена
зона BG0000168 „Лудогорие“
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При определени лесовъдски мероприятия, насочени към поддържане на
състава и разновъзрастовата структура на насажденията, състоянието на хабитата
може да бъде подобрено.
Картираният полигон на 91I0* в землището на град Глоджево на границата
със землището на град Кубрат е изцяло разположен в горски територии, в които не
се внасят промени в устройството на територията (фигура 5.1.3.3.). Ще се
стопанисват съгласно изискванията при стопанисване на горите в зоните по
Натура2000 и на Наредба №8 за сечите в горите от 2011 година, което ще съхрани
благоприятното му състояние. Не очакваме отрицателно въздействие върху
природно местообитание 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
Представено е в границите на Защитена зона “Лудогорие” с площ от
4965.42 ха. Горите от сребролистна липа (Tilia tomentosa) в района и зоната са с
подчертано доминиране на едификаторния вид, чието участие е 70%. В първия
дървесен етаж единично или групово се срещат още горун (Quercus dalechampii),
цер (Quercus cerris), полски клен (Acer campestre), мъждрян (Fraxinus ornus) и
обикновен габър (Carpinus betulus), благун (Quercus frainetto), брѐкиня (Sorbus
torminalis) и др.
Средната възраст на основния дървесен вид е 57 години. Горите са
стопанисвани издънково, с период между отделните възобновителни сечи от 50 до
80 години. Не са установени гори във фаза на старост.
Характерният видов състав на приземната покривка не е изменен. От
храстовите видове най-често срещани са шипка (Rosa canina) и дрян (Cornus mas).
В тревния етаж основна роля имат млечка (Euphorbia spp.), ежова главица
(Dactylis glomerata), бръшлян (Hedera helix), широколист живовляк (Plantago major),
момкова сълза (Poligonatum latifolium) и др.
Зона “Лудогорие” е една от зоните, в които има благоприятни условия за
развитие на местообитание 91Z0. При определени лесовъдски мероприятия,
насочени към поддържане

на състава и

разновъзрастовата структура

на

насажденията, състоянието на местообитанието може да бъде подобрено.
Картираните полигони на 91I0* в землището на град Глоджево, на границата
със землищата на село Писанец и на град Кубрат са изцяло разположени в горски
територии, в които не се внасят промени в устройството на територията (фигура
5.1.3.4.).
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Ще се стопанисват съгласно изискванията при стопанисване на горите в
зоните по Натура2000 и на Наредба №8 за сечите в горите от 2011 година, което ще
съхрани благоприятното му състояние. Не очакваме отрицателно въздействие
върху природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа .

Фигура 5.1.3.4. Местоположение на Природно местообитание 91Z0
Мизийски гори от сребролистна липа в община Ветово в границите на Защитена
зона BG0000168 „Лудогорие“
Таблица 5.1.3.1. Въздействие на ОУП на Община Ветово върху типовете природни

дълготрайно

временно

кумулативно

положително

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

6240

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

6250

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

8310

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

9180

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

91G0

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

91I0

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

91M0

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

91Z0

няма

няма няма

няма

няма

няма няма

няма

няма няма

0

загуба /%/

среднотрайно

няма няма

отрицателно

пряко

няма

постоянно

непряко

6110

краткотрайно

код

местообитания, предмет на опазване в Защитена зона BG0000168 „Лудогорие“
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При анализа на въздействията върху целевите видове също ще
използваме, както официално достъпната информация, получена в резултат на
проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I", реализирано по Оперативна програма околна
среда, така и ограничено собствени данни и проучвания.
В устройваната територия няма установени местообитания на целевите
видове 4011 еднорог болбелазмус (Bolbelasmus unicornis), 1149 обикновен
щипок (Сobitis taenia),
1078 * Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria
Установено е само едно находище. Обилието е ниско. В землищата на
град Глоджево и село Смирненски са описани потенциални местообитания, а
общата площ на териториите с потенциални условия за популациите на вида,
според крайната карта е 38 168.33 хa, респективно 64.21% от площта на зоната. В
общината липсват територии с оптимални условия за вида.
ОУП не предлага нови устройствени зони в границите на защитената зона.
Не очакваме отрицателно въздействие върху целевия вид (оценка 0).
1060 Лицена (Lycaena dispar)
Местообитанията на вида са в близост до езера, канавки, изкопи, потоци,
реки и други източници на влага. Основните местообитания за хранене и
размножаване са тревисти и тревисто-храстови съобщества. Ларвата се храни с
видове от род Лапад (Rumex). Установено е само едно находище в Защитена зона
„Лудогорие”. Общата площ на потенциалните местообитания е изчислена на
3 673.99 хa, а териториите с оптимални условия за популациите заемат 461.51 хa по
данни от крайната карта на вида, за зоната. Местообитания на лицена са описани в
границите на защитената зона в югозападната част на землище Глоджево в
местносттите „Аталъ кулак” и „Есенника”. ОУП не въвежда нови устройствени зони в
контура на защитената зона и не променя досегашното устройство по опорен план в
в тази част от землището. Не очакваме отрицателно въздействие (оценка 0).
1052 Euphydryas maturna
Не е установен в защитената зона, а описаните оптимални местообитания
са само върху 65.55 ха. Потенциалните местообитания заемат 4 853.68 хa, като част
от тях са в границите на зоната в община Ветово. Не се засягат от устройствените
зони. Не очакваме отрицателно въздействие върху целевия вид (оценка 0).
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Четирите вида бръмбари 1087 алпийска розалия (Rosalia alpine), 1088
обикновен сечко (Cerambyx cerdo), 1089 буков сечко (Morimus funereus) и 1083
бръмбар рогач (Lucanus cervus) са свързани с горски местообитания и именно
такива са описани в землищата на град Глоджево и село Смирненски. Съвпадат с
анализираните по-горе терени, заети от природни местообитания 91G0 *Панонски
гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus
spp., 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа, които не се засягат от
реализацията на ОУПО. Аналогично, няма основания да се очаква и въздействия
върху тези целеви видове (оценка 0).
1993 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus), 1171 Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), 1188 Червенокоремна бумка (Bombina вombina)
За трите вида земноводни не е установено присъствие в Защитена зона
BG0000168 „Лудогорие“. Описани са потенциални местообитания в рамките на
съществуващите влажни зони -твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни
формации от Chara, Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion
fluitantis и Callitricho-Batrachion, Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention
p.p., Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от типа Littorelletea
uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea. ОУП не предлага нови устройствени зони в
границите на защитената зона в землищата на град Глоджево и село Смирненски.
Земите не се устройват по начин, унищожаващ или увреждащ подходящи техни
местообитания и възможни биокоридори извън зоната. Не очакваме въздействие
върху трите целеви вида (оценка 0).
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
Обитава блата, езера, язовири, реки (предимно бавно течащи), канали и др.
В рамките на полевите проучвания в зоната са установени 4 екземпляра. Общата
пригодна площ, според потенциалното местообитание на вида, е 13037.27 хa, но в
тази рамка ОУП не предлага изменения. Не се устройват по начин, унищожаващ
или увреждащ подходящи техни местообитания и възможни биокоридори извън
зоната. Не очакваме въздействие върху целевия вид (оценка 0).
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и 1217 Шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni)
Характерът на терените в устройваната територия, част от Защитена зона
BG0000168 „Лудогорие“, отговаря частично на изискванията на двата вида
сухоземни костенурки, според Докладите за защитената зона.
111

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони „BG0000168 „Лудогорие“, BG0000608
„Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“
на предварителен проект за Общ устройствен план на община Ветово

Описани са потенциални слабопригодни местобитания. Не случайно и
установеното им присъствие в зоната е силно ограничено - при полевите
проучвания в зоната 3 екземпляра Testudo graeca и само един Testudo hermanni. В
рамките на зоната в устройваната територия не се предлагат нови устройствени
зони. Не очакваме въздействие върху двата целеви вида (оценка 0).
1279 Пъстър смок (Elaphe sauromates)
Няма налични данни за намирането на вида в зоната през последните
години. В частта от защитената зона, в границите на землищата на град Глоджево и
село Смирненски, има описани потенциални слабопригодни местобитания, които не
се засягат от ново устройство. Не очакваме въздействие (оценка 0).
1355 Видра (Lutra lutra)
В землищата на град Глоджево и село Смирненски липсват описаните в
т.5.1. подходящи местообитания на вида – естествени речни течения и затворени
водоеми с дължина поне 15-20 км, с изобилна крайбрежна растителност (лонгози,
елшаци и тръстики), разнообразна рибна фауна и минимум маса от 40 кг/ха,
изобилие от мекотели, раци, жаби и други гръбначни. Водоемите в тази част на
защитената зона са естествено много бедни на хранителните ресурси.
Предварителният проект за ОУП не предлага нови устройствени зони, не
засяга речните участъци, изкуствените канали и площта на бреговете им,
подходящи за обитаване от видрата, както и места, подходящи за укрития и
бърлоги. В близките територии не въвежда устройствени предпоставки за
изведените заплахи – бракониерство, интензивно човешко присъствие, влошаване
качествата на средата и бедната, и без това, хранителна база.
Не очакваме въздействие (оценка 0).
1352 Европейски вълк (Сanis lupus)В LUPUS)
Не е установено присъствие в защитената зона, няма установени
ефективно заети местообитания, на основата на регистрациите на европейския
вълк. Местообитанията предполагат присъствието поне на една семейна група,
която успешно да се размножава. Съседната зона „Лудогорие-Боблата“ е обитавана
от една глутница, която най вероятно използва и местообитания от ЗЗ „ Лудогорие“
тъй като половината от територията й е класифицирана като подходяща за
биокоридори – предлага укритие и възможност за необезпокоявано придвижване –
общо 287.68 км2. Свързаността на подходящите, за вълци, местообитания е
оптимална, както в зоната, така и между нея и съседни зони.
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Новото устройство на землищата на град Глоджево и село Смирненски не
предвижда промени в границите на защитената зона и не възпрепятства
биокоридорната й функция. Не очакваме въздействие (оценка 0).
1993 Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni)
При проведеното теренно проучване видът не е регистриран в защитената
зона. Липсват и местообитания. Изискванията му към средата бяха описани в
т.5.1.1. Обитава земеделски земи с разнообразни култури. Хранителният потенциал
на вида зависи от начина на ползване на земята, а роля на биокоридори играят
блоковете от селскостопански култури, които заобикалят защитената зона.
Заложено е общо намаление на земеделски територии в общината с 1287.5
ха, но то не засяга северната част на землищата на град Глоджево и село
Смирненски, където са описани потенциални местообитания. Запазва се изцяло
модела на устройство и ползване на земите по опорен план и не се създават
предпоставки за интензивната химизация на агроекосистемите, което е пагубно за
популациите на целевия вид. Не очакваме въздействие (оценка 0).
1335 Лалугер (Spermophilus citellus)
При полевото изследване (картиране) на целевия вид са установени 16
находища (лалугерови колонии) в границите на зоната.
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по ОУП
Фигура

по опорен план
5.1.3.5.

Местоположение

на

потенциални

местообитания

и

локалитети на 1335 Лалугер (Spermophilus citellus) в община Ветово в границите на
Защитена зона BG0000168 „Лудогорие“
Относителното популационно обилие на лалугеровите колонии е около 12 лалугерови дупки/хектар. Общата площ на регистрираните находища на
оптималните местообитания е 6 212 ха, а на субоптималните местообитания е
19 639.7 ха.
Видът е регистриран в участъка от зоната северозападно от град Глоджево
и северно от село Смирненски, който не се засяга от нови устройствени зони.
Такива не се въвеждат и в потенциалните местообитания извън зоната –
необработваеми земи (целини, пасища, ливади и др.), покрити с ниска тревиста
растителност

върху

еднородни,

слабоуплътнени

водопропускливи

почви

(фиг.5.1.3.5.). Не очакваме въздействие (оценка 0).
2635 Пъстър пор (Vormela peregusna)
Предпочита открити степни терени, ниви, лозя и храсталаци.Не е
регистриран в защитената зона. В района са описани потенциални местообитания,
както в границите на защитената зона, така и в земеделските земи в близост.
Внасяните нови производствени зони обаче заемат минимални, вече
усвоени в миналото, площи предимно южно от регулационните граници на град
Глоджево и село Смирненски. Не се засягат потенциални местообитания на вида и
не очакваме въздействие (оценка 0).
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1324 Голям нощник (Myotis myotis)
Няма находища за зимуване в зоната. В известните 4 летни находища в
зоната са били установени средно 15 екземпляра, едно от които е Бухал пещера,
разположена източно от село Смирненски. В района са описани потенциално найблагоприятните местообитания и подходящи ловни местообитания.
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
В известните находища за зимуване в зоната са били установени общо 13
екземпляра, а в установените 5 летни находища - само 4 екземпляра.
1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)
Няма находища за зимуване в зоната, а в единственото лятно находище в
зоната е установен само един екземпляр.
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)
Няма находища за зимуване в зоната, а в единственото лятно находище в
зоната са установени само 5 екземпляра.
1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteini)
Установени са общо 7 находища и 3 места за струпване. Липсват
размножителните колонии.
1303 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros).
Няма находища за зимуване в зоната. В известните 5 летни находища в
зоната са били установени 9 екземпляра, едно от които е Бухал пещера, разположена
източно от село Смирненски.
1307 Остроух нощник (Myotis blythii)
Няма находища за зимуване в зоната, а в известните 8 летни са установени
45 екземпляра, едно от които е Бухал пещера, разположена източно от село
Смирненски. Друго близко находище е пещерен комплекс Безименна пещера.
1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)
Не е установен в защитената зона. Не са локализирани летни и зимни
находища.
1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)
Не е установен в защитената зона. Не са локализирани летни и зимни
находища.
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus)
Липсват находища за зимуване в зоната, а в лятно находище /пещерен
комплекс Безименна пещера/ е установен само един екземпляр.
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1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)
Установени са общо 4 находища и две места за струпване. Не са открити
размножителни колонии в зоната.
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale)
Няма находища за зимуване в зоната. В известните 2 летни находища в
зоната са били установени 2 екземпляра.
В устройваната територия - малки части от землищата на град Глоджево и
село Смирненски, са описани потенциално най-благоприятни и подходящи ловни
местообитания на целевите видове прилепи. Не се засягат от предложените
устройствени зони. Новото устройство на двете землища въвежда минимални
промени,

които

привеждат

в

съответствие

с

изискванията

на

новото

законодателство вече урбанизирани, в миналото, изключително малки по площ
територии. Не се въздейства на летни или находища за зимуване, както и на
потенциално най-благоприятни местообитания.
Не се засягат подземни места и убежища със сравнително постоянен
микроклимат и температура над 0ºС, пригодни за обитание от прилепи - пещери,
пропасти, военни бункери, скривалища, подземните тунели за деривация и
отводнителни канавки, вентилационни шахти, кладенци, цепки, дупки и други. Не се
очаква засилване на антропогенния натиск върху подземни убежища в района,
изсичане и фрагментиране на естествените широколистни гори, което влошава
качеството на ловните местообитания и летателните коридори. Не се предвижда
изграждането на бариерни прегради за съществуващите ловни територии. Не
очакваме въздействие върху целевите видове прилепи (оценка 0).
Очакваното, на този етап на изготвяне на ОУП – Предварителен проект,
въздействие върху видовете, включени в предмета на опазване на Защитена зона
BG0000168 „Лудогорие“ представяме в таблица 5.1.3.2.
Таблица 5.1.3.2. Очаквано от реализацията на ОУП на Община Ветово,
въздействие върху видовете, включени в предмета на опазване на Защитена зона
BG0000168 „Лудогорие“
ВИД

SPECIES

Оценка за степента на
въздействие

БЕЗГРЪБНАЧНИ
4011 еднорог болбелазмус

Bolbelasmus unicornis

0

Липсва въздействие
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Dioszeghyana schmidtii

2

временни

отрицателни

въздействия
1078*

Euplagia (Callimorpha)

1

quadripunctaria

много

слабо

отрицателно
въздействие

1052 хидриас

Euphydryas maturna

0

Липсва въздействие

1060 лицена

Lycaena dispar

0

Липсва въздействие

1087 алпийска розалиа

Rosalia alpina

0

Липсва въздействие

1032 бисерна мида

Unio crassus

0

Липсва въздействие

1083 бръмбар рогач

Lucanus cervus

0

Липсва въздействие

1089 буков сечко

Morimus funereus

0

Липсва въздействие

1088 обикновен сечко

Cerambyx cerdo

0

Липсва въздействие

0

Липсва въздействие

РИБИ
1149 обикновен щипок

Cobitis taenia
ЗЕМНОВОДНИ

1993 добруджански тритон

Triturus dobrogicus

0

Липсва въздействие

1171 голям гребенест тритон

Triturus karelinii

0

Липсва въздействие

1188 червенокоремна бумка

Bombina bombina

0

Липсва въздействие

Emys orbicularis

0

Липсва въздействие

1217 шипоопаш костенурка

Testudo hermanni

0

Липсва въздействие

1219 шипобедр. костенурка

Testudo graeca

0

Липсва въздействие

1279 пъстър смок

Elaphe sauromates

0

Липсва въздействие

ВЛЕЧУГИ
1220 обикновена блатна
костенурка

БОЗАЙНИЦИ
1304 голям подковонос

Rhinolophus ferrumequinum

0

Липсва въздействие

1303 малък подковонос

Rhinolophus hipposideros

0

Липсва въздействие

1302 подковонос на Мехели

Rhinolophus mehelyi

0

Липсва въздействие

1306 средиземноморски

Rhinolophus blasii

0

Липсва въздействие

Rhinolophus euryale

0

Липсва въздействие

подковонос
1305 южен подковонос
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1324 голям нощник

Myotis myotis

0

Липсва въздействие

1316 дългопръст нощник

Myotis capaccinii

0

Липсва въздействие

1307 остроух нощник

Myotis blythii

0

Липсва въздействие

1323 дългоух нощник

Myotis bechsteini

0

Липсва въздействие

1321 трицветен нощник

Myotis emarginatus

0

Липсва въздействие

1310 дългокрил прилеп

Miniopterus schreibersi

0

Липсва въздействие

1308 широкоух прилеп

Barbastella barbastellus

0

Липсва въздействие

1352 *европейски вълк

Canis lupus

0

Липсва въздействие

1355 видра

Lutra lutra

0

Липсва въздействие

1335 лалугер

Spermophilus citellus

0

Липсва въздействие

2635 пъстър пор

Vormela peregusna

0

Липсва въздействие

1993 добруджански хомяк

Mesocricetus newtoni

0

Липсва въздействие

5.1.4. Въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в
Защитена зона BG0002025 „Ломовете”
Защитената зона заема общо 33 541.22ха, от които 6 822.4 ха попадат в
устройваната територия и заемат 20.81% от нея в землищата на градовете Ветово и
Сеново и село Писанец.
Планът въвежда само една рекреационна устройствена зона с две
разновидности на изключително малка част от Защитена зона BG0002025
„Ломовете”:
- Вилна зона „Писанец”, устроена като „Вилни зони“ /„Ов“/ с площ 3.6 ха ;
- Къмпинг „Писанец”, устроена като „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ с площ 1.3 ха.
Устройствените зони имат следните параметри:
Вилна зона Ов:
Пзастр. - max – 40 %;
Кинт – max 0,8;
Позел - min 50 %
H max (ет)- 7(2);
Зона за други рекреационни дейности - Къмпинг Ок
Пзастр. - max – 5 %;
Кинт – max 0,06;
Позел - min 20 %
H max (ет)- 6(2);
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Фигура 5.1.4.1. Предвидени „Вилни зони“ /„Ов“/ и „Зона за къмпинг“ /„Ок“/
спрямо Защитена зона BG0002025 „Ломовете” И
В предмета на опазване на Защитена зона BG0002025 „Ломовете” са
включени 50 вида птици.
В

района е обособена наблюдателна точка Писанец за изследване на

есенната миграция през 2011 г. Пунктът е разположен северно от село Писанец, в
близост до източната граница на Защитена зона „Ломовете” при координати:
N43.68382 и E26.18802.
В района на наблюдателната точка Писанец са установени 73 вида птици,
от които 63 вида с характер на мигриращи птици. Реещите се видове птици са общо
20 вида. Сред мигриращите видове птици са установени 2 световно застрашени
вида – ловен сокол (Falco cherrug) и вечерна ветрушка (Falco vespertinus) (таблица
5.1.4.1.).
Таблица 5.1.4.1. Численост на приоритетните за проучване видове птици в района
на наблюдателната точка Писанец по време на есенната миграция през 2011 г. /по
http://natura2000.moew.government.bg, Защитена зона BG0002025 „Ломовете” /
вид

Обща

Август

числено

Септем

Октомв

Прелитаща

% от

ври

ри

популация

прелит.

в Северна

популац

България

ия в СБ

ст

Черен щъркел (Ciconia

4

2

2

-

1 379

0,3

28

16

12

-

208 084

0,0

nigra)
Бял щъркел (Ciconia
ciconia)
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Осояд (Pernis apivorus),

129

22

81

26

4 502

2,9

Черна каня (Milvus

3

1

2

-

148

2,0

19

12

5

2

333

5,7

21

7

9

5

1 313

1,6

6

3

3

-

387

1,6

30

2

19

9

234

12,8

35

2

11

22

1 582

2,2

2

-

-

2

329

0,6

143

37

47

59

9 309

1,5

4

1

1

2

315

1,3

69

18

47

4

9 570

0,7

14

7

6

1

162

8,6

32

6

19

7

619

5,2

16

4

9

3

773

2,1

10

3

7

-

443

2,3

2

-

1

1

17

11,8

3

1

-

2

26

11,5

migrans)
Орел змияр (Circaetus
gallicus)
Тръстиков блатар
(Circus aeruginosus),
Ливаден блатар (Circus
pygargus)
Голям ястреб (Accipiter
gentilis)
Малък ястреб (Accipiter
nisus)
Късопръст ястреб
(Accipiter brevipes)
Обикновен мишелов
(Buteo buteo)
Белоопашат мишелов
(Buteo rufinus)
Малък креслив орел
(Aquila pomarina)
Малък орел (Hieraaetus
pennatus)
Черношипа ветрушка
(Falco tinnunculus)
Вечерна ветрушка
(Falco vespertinus)
Сoкол орко (Falco
subbuteo)
Ловен сокол (Falco
cherrug)
Сокол скитник (Falco
peregrinus)
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В периода 2010-2012 г. е провеждан редовен мониторинг на гнездата на
египетския лешояд и черния щъркел в рамките на проекти на БДЗП. Мониторингът
през 2012 г. е проведен по проект LIFE 10 1NAT/BG/000152 „Завръщането на
египетския лешояд”, финансиран по програмата LIFE + на Европейския съюз и
изпълняван от БДЗП. По данни на проекта, през 2012 г. има потвърдени 2 активни
гнезда на египетски лешояд и 5 активни гнезда на черен щъркел, извън площите с
предлаганото ново устройство на територията.
Част от целевите видове птици са водолюбиви видове и по никакъв начин
не са свързани с терени, предвидени за „Вилни зони“ /„Ов“/ и „Зона за къмпинг“
/„Ок“/ . В тях липсват гнездови и трофични екологични ниши. Не са подходящи за
почивка при прелети. При миграции се придържат към водното течение на река
Бели Лом.
Съвсем ограничено сме наблюдавали присъствие в съществуващия на юг
от изследваната територия водоем на голям корморан (Phalacrocorax carbo), сива
чапла (Ardea cinerea), бял щъркел (Ciconia ciconia) и зеленоглава патица (Anas
platyrhynchos) при скитания в края на лятото през 2020 година. Водоемът е с малка
площ и е в близост до пъта от РПМ I-2 /международен Е70/, което също действа в
посока на непривлекателност.
Черният щъркел (Ciconia nigra) избягва близостта на населени територии, а
ловните му територии се състоят от потоци, рекички, блата, както и ливади с ниска
растителност. Наличното застрояване и дейности не противоречат на изискванията
на бял щъркел (Ciconia ciconia) към средата като синантропен вид.
Предвид на гореизложеното не очакваме въздействие върху малък воден
бик (Ixobrychus minutus), червена чапла (Ardea purpurea), черен щъркел
(Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), червен ангъч (Tadorna ferruginea),
голям корморан (Phalacrocorax carbo), сива чапла (Ardea cinerea), ням лебед
(Cygnus

olor),

зимно

бърне

(Anas

crecca),

зеленоглава

патица

(Anas

platyrhynchos), вoден дърдавец (Rallus aquaticus), зеленоножка (Gallinula
chloropus), малък червеноног водобегач (Tringa totanus), голям горски
водобегач (Tringa ochropus), жълтокрака чайка (Larus cachinnans), бял ангъч
(Tadorna tadorna) (оценка 0).
Устройстваните 4.9 ха на практика са вече урбанизирани в миналото
територии и до голяма степен застроени - хотел, други изградени сгради, осигурен
транспортен достъп и пътна мрежа.
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В тях липсват условия за гнездене на хищните птици от предмета на
опазване, а стойността им като хранителна база е изключително ниска. В таблица
5.1.4.1. сме представили някои от видовете, установени по време на есенната
миграция през 2011 г. Направен е извод, че на наблюдателната точка Писанец
миграцията на птиците е слабо интензивна с относително по-голяма нощна
миграция. През района са установени да мигрират общо 31408 птици, от които 626
са реещи се птици: 32 щъркели и 626 грабливи птици. Сред мигриращите видове
птици са установени 2 световно застрашени вида – ловен сокол (Falco cherrug) и
вечерна ветрушка (Falco vespertinus). Характерът на миграцията се определя
основно от характера на миграцията на нереещите се птици. Денонощната
динамика на прелета показва интензивна миграция във вечерните часове, която
отслабва към полунощ. В часовете преди изгрев слънце отново се засилва, а през
останалите периоди от денонощието е слаба. Прелитащите птици в района летят
почти равномерно във всички височинни пояси, като нощната миграция е по
интензивна на височина над 200 м, а дневната – на височина под 200 м. Въпреки че
височинният пояс под 200 м е съизмерим с останалите два, птиците при никакви
обстоятелства не се засягат от предвидените пределни височини на сградния фонд.
Максимална височина на полета. За Вилна зона Ов е регламентирана H max = 7 м
(два етажа максимално), а за - Къмпинг Ок съответно H max = 6 м (два етажа
максимално). Диференцирани са 17 височинни класа между 93 и 1389 метра. Не са
регистрирани нощувки на реещи се птици в района на наблюдателната точка. Явно
реализацията на рекрационната устройствена зона с двете разновидности няма да
предизвика отрицателни въздействия при прелети.
Бухал (Bubo bubo) е типичен горски обитател на територии, отдалечени
значително от човешко присъствие (оценка 0).
Не очакваме отрицателни въздействия върху осояд (Pernis apivorus), черна
каня (Milvus migrans), орел змияр (Circaetus gallicus), ливаден блатар (Circus
pygargus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), египетски лешояд (Neophron
percnopterus), 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), малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo
buteo), черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), сoкол орко (Falco
subbuteo), бухал (Bubo bubo) (оценка 0).
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Брегова лястовица (Riparia riparia)
Живее и ловува най-често на ята, в покрайнините на богати на дребни
летящи насекоми сладководни водоеми, като реки и блата. Гнезди по вертикални
земни брегове на реки. Избира такива с по-рохка и мека земя. Най-големи
концентрации мигрантите образуват по бреговете на някои влажни зони. Вероятно
интензивният прелет е в нощните часове.
По време на есенната миграция 2011 г. в Северна България, брегови
лястовици са наблюдавани да прелитат на височина от 1 м над земята до 700 м,
като най-много птици прелитат на височина между 20 и 50 метра. Значителен брой
лястовици са установени да прелитат и на височина около 100 м и 300 м.
Обикновен пчелояд (Merops apiaster)
Обитава ронливите пясъчни и льосовите брегове на река Денав и притоците
й в местности със стръмни форми, изградени от мека почва. По време на есенната
миграция през 2012 г. в Южна България и Добруджа обикновени пчелояди са
наблюдавани да прелитат на височина от 5 м над земята до 1500 м, като най-много
птици прелитат на височина 50 и 100 м.
Земеродно рибарче (Alcedo atthis)
Гнездото си прави в дупки по бреговете на реки и се придържа към водното
течение като лети ниско над водата. Местообитанията му са далеч от
нововъвежданите устройствени зони.
Няма основание да се очакват отрицателни въздействия върху земеродно
рибарче (Alcedo atthis), обикновен пчелояд (Merops apiaster) и брегова
лястовица (Riparia riparia) (оценка 0).
Козодой (Caprimulgus europaeus)
Обитава гори, но се среща и в открити местности с храстова растителност,
дори и в полупустинни райони. Нощна птица с бърз и безшумен полет, която лови
насекоми във въздуха, но понякога се храни и на земята с червеи, охлюви, дребни
жабчета и др.
Ливаден дърдавец (Crex crex).
Обитава влажни и мезофитни тревни съобщества, с доминиране на Poa
pratensis, Alopecurus pratensis, Gallium aparine и др. Между 500 и 1800 м.н.в.
Птица на обширните открити пространства е и полската бъбрица (Anthus
еcampestris), каквито липсват в устройствените 4.9 ха.
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Теренът, отреден за рекреационна устройствена зона, не е подходящ и не
очакваме отрицателни въздействия върху целевите видове ливаден дърдавец
(Crex crex), полска бъбрица (Anthus campestris) и козодой (Caprimulgus
europaeus) (оценка 0).
Синявица (Coracias garrulus)
Най-многобройна е популацията по поречието на р. Дунав. 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 песъкливи или льосови брегове. В тях изкопава „тунел” с
дължина до 2 м, който завършва с гнездова камера.Описаната биология на вида не
се свързва с устройваната територия от 4.9 ха. Не се очаква въздействие.
В предмета на опазване са включени 4 вида кълвачи.
Сив кълвач (Picus canus)
Обитава първични букови и дъбови гори до 1000-1200 м.н.в. и лонгози,
вторично крайречни и други гори със стари дървета, градски паркове, овощни
градини.
Черен кълвач (Dryocopus martius)
Предпочита обширни стари иглолистни, букови и смесени гори. Не очакваме
въздействие върху техни популациив района.
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) и сирийски пъстър кълвач
(Dendrocopos syriacus) се срещат сравнително често в отворени, култивирани
терени, градини, паркове и други, близки до човека, територии. Устройваната
територия попада в подходящи местообитания за хранене и близки миграции.
Можем да допуснем много слабо отрицателно въздействие (оценка 1).
Горска чучулига (Lullula arborea)
Предпочита територия, която съчетава гъста горска растителност и малки
поляни с рядка трева. Не очакваме въздействие.
Ястребогушо

коприварче

(Sylvia

nisoria)

е

птица

на

откритите

пространства, а градинската овесарка (Emberiza hortulana) обитава открити
пространства с разпръснати храсти и ниски дървета, които използва за укритие и
гнездене. Среща се и в обработваеми земи с разположени по периферията синури и
храсталаци, стари лозя и други обработваеми земи, ливади и пасища с храсталаци
и широколистни дървета.
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Застроеният

характер

на

устройваните

територии

и

на

наличната

растителност, не са подходящи за двата вида пойни птици и изключват
възможността от прояви на отрицателно въздействие(оценка 0). .
При близки и далечни миграции е възможно устройваната територия да се
облита или използва ограничено като трофична база от червеногърба сврачка
(Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor) и белочела сврачка (Lanius
nubicus), които освен типичните си местообитания се срещат и в култивирани
терени. Това присъствие е силно ограничено от малката територия, ниската
плътност на популациите им и има епизодичен или по-скоро случаен характер при
близки миграции. Липсват възможности за гнездене. Спазвайки принципа на
предпазливостта, следва да предвидим известен отрицателен антропогенен натиск.
Можем да допуснем хипотетично много слабо отрицателно въздействие (оценка 1).
Въвеждането на двете разновидности рекреационна устройствена зона не
противоречи на целите за обявяване на Защитена зона BG0002025 „Ломовете“:


опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2

видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;


възстановяване на местообитания на видове птици, за които е

необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Предлаганите Ов и Ок засягат минимално площта й - приблизително
0.015%.
Не се нарушават и установените режими и наложени забрани.
С ОУП не се създават устройствени възможности за урбанизиране на
терени и отнемане трайно на площи в места с концентрация на биологично
разнообразие. Не се очаква отрицателен кумулативен ефект и фрагментиране на
местообитания, подлежащи на опазване и местообитания на целевите видове.
Вилна зона „Башака”, щтрихирана на картния материал на фигура 5.1.4.1.,
заема урбанизирана в миналото територия, граничеща със Защитена зона
BG0002025

„Ломовете“.

Предвидените

устройствени

показатели

за

Ов

не

предполагат въздействие върху нея. Не се очаква бариерен ефект за прелетниците.
Таблица 5.1.4.2. Очаквано от реализацията на ОУП на Община Ветово въздействие
върху видовете птици, включени в предмета на опазване на Защитена зона
BG0002025 „Ломовете“.
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ВИД

SPECIES

ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:
A021 голям воден бик

Botaurus stellaris

0

Липсва въздействие

A029 червена чапла

Ardea purpurea

0

Липсва въздействие

A030 черен щъркел

Ciconia nigra

0

Липсва въздействие

A031 бял щъркел

Ciconia ciconia

0

Липсва въздействие

A397 червен ангъч

Tadorna ferruginea

0

Липсва въздействие

A072 осояд

Pernis apivorus

0

Липсва въздействие

A073 черна каня

Milvus migrans

0

Липсва въздействие

A084 ливаден блатар

Circus pygargus

0

Липсва въздействие

A081 тръстиков блатар

Circus aeruginosus

0

Липсва въздействие

A077 египетски лешояд

Neophron percnopterus

0

Липсва въздействие

A402 късопръст ястреб

Accipiter brevipes

0

Липсва въздействие

A403 белоопашат мишелов

Buteo rufinus

0

Липсва въздействие

A089 малък креслив орел

Aquila pomarina

0

Липсва въздействие

A092 малък орел

Hieraaetus pennatus

0

Липсва въздействие

A095 белошипа ветрушка

Falco naumanni

0

Липсва въздействие

A097 вечерна ветрушка

Falco vespertinus

0

Липсва въздействие

A511 ловен сокол

Falco cherrug

0

Липсва въздействие

A122 ливаден дърдавец

Crex crex

0

Липсва въздействие

A215 бухал

Bubo bubo

0

Липсва въздействие

A224 кoзодой

Caprimulgus europaeus

0

Липсва въздействие

A231 синявица

Coracias garrulus

0

Липсва въздействие

A234 сив кълвач

Picus canus

0

Липсва въздействие

A236 черен кълвач

Dryocopus martius

0

Липсва въздействие

A238 среден пъстър кълвач

Dendrocopos medius

1

много

слабо

отрицателно

въздействие
A429 сирийски пъстър кълвач

Dendrocopos syriacus

1

много

слабо

отрицателно

въздействие
A246 горска чучулига

Lullula arborea

0

Липсва въздействие
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A255 полска бъбрица

Anthus campestris

0

Липсва въздействие

A338 червеногърба сврачка

Lanius collurio

1

много

слабо

отрицателно

въздействие
A339 черночела сврачка

Lanius minor

1

много

слабо

отрицателно

въздействие
A307 ястребогушо коприварче

Sylvia nisoria

0

Липсва въздействие

A379 градинска овесарка

Emberiza hortulana

0

Липсва въздействие

A433 белочела сврачка

Lanius nubicus

1

много

слабо

отрицателно

въздействие
Видове по чл. 6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие:
A017 голям корморан

Phalacrocorax carbo

0

Липсва въздействие

A028 сива чапла

Ardea cinerea

0

Липсва въздействие

A036 ням лебед

Cygnus olor

0

Липсва въздействие

A052 зимно бърне

Anas crecca

0

Липсва въздействие

A053 зеленоглава патица

Anas platyrhynchos

0

Липсва въздействие

A086 малък ястреб

Accipiter nisus

0

Липсва въздействие

A087 обикновен мишелов

Buteo buteo

0

Липсва въздействие

A096 черношипа ветрушка

Falco tinnunculus

0

Липсва въздействие

A098 сoкол орко

Falco subbuteo

0

Липсва въздействие

A123 зеленоножка

Gallinula chloropus

0

Липсва въздействие

A229 земеродно рибарче

Alcedo atthis

0

Липсва въздействие

A085 голям ястреб

Accipiter gentilis

0

Липсва въздействие

A118 вoден дърдавец

Rallus aquaticus

0

Липсва въздействие

A162 малък червеноног

Tringa tоtanus

0

Липсва въздействие

Tringa erythropus

0

Липсва въздействие

A230 пчелояд

Merops apiaster

0

Липсва въздействие

A249 брегова лястовица

Riparia riparia

0

Липсва въздействие

A048 бял ангъч

Tadorna tadorna

0

Липсва въздействие

A459 жълтокрака чайка

Larus cachinnans

0

Липсва въздействие

водобегач
A161 голям червеноног
водобегач
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5.1.5. Въздействие върху видовете в Защитена зона BG0002062
„Лудогорие”
Защитената зона заема общо 91 389.06 ха, от които 4292.3 ха попадат в
устройваната територия и заемат 13.09 % от нея в землищата на град Глоджево и
село Смирненски.
Предмет за опазване в Защитена зона BG0002062 „Лудогорие” са 39 вида
птици с висок природозащитен статус по Заповедта за обявяване. През 2011 и 2012
година са провеждани проучвания за видовете гнездящи птици в зоната. Общият
брой на установените видове е 87, от които 23 са включени в предмета на опазване.
За отчети на прелетните птици през 2011 г. са обособени две наблюдателни точки.
Първата е на около 1 км западно от село Браничево, община Каолиново.
Установени са 74 вида птици, от които 68 вида с характер на мигриращи
птици. Сред тях са двата вида щъркели, розовият пеликан, 24 вида грабливи птици,
пъдпъдъкът, бреговата лястовица и обикновеният пчелояд. Реещите се видове
птици са общо 28 вида. Сред мигриращите видове птици са установени 7 световно
застрашени вида птици – червена каня (Milvus milvus), голям креслив орел (Aquila
clanga), царски орел (Aquila heliacal), степен блатар (Circus macrourus), ловен сокол
(Falco cherrug), вечерна ветрушка (Falco vespertinus) и синявица (Coracias garrulus).
Втората наблюдателна точка е разположена на бивше селскостопанско
летище до село Острово, община Завет, област Разград в близост до Защитена
зона „Лудогорие”. Установени са 67 вида птици, от които 62 вида с характер на
мигриращи птици. Сред тях са двата вида щъркели, розовият пеликан, сивият
жерав, 22 вида грабливи птици, бреговата лястовица и обикновеният пчелояд.
Реещите се видове птици са общо 26 вида. Сред мигриращите видове птици са
установени 5 световно застрашени вида птици – къдроглав пеликан (Pelecanus
crispus), голям креслив орел (Aquila clanga), степен блатар (Circus macrourus),
египетски лешояд (Neophron percnopterus) и вечерна ветрушка (Falco vespertinus).
Основни заплахи за местообитанията на целевите видове птици са
пожарите, неправилно провеждане на горско-стопански мероприятия, премахване
на стари хралупести дървета, разораването на пасища и мери, премахване на
единични храсти и дървета или групи от тях (насърчавана мярка по европейските
програми), преизпасване, водещо до ерозия...
Предварителният проект на ОУП на община Ветово не внася нови
устройствени елементи в частта от защитената зона (фигура 5.1.5.1.).
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Защитена зона BG0002062 „Лудогорие”

Фигура 5.1.5.1. Извадки от Опорен план /горе/ и Предварителен проект за
ОУП на община Ветово /долу/ с нанесени граници на Защитена зона BG0002062
„Лудогорие” и устройство на землищата на град Глоджево и село Смирненски.
Видно е, че не се променя фактическата ситуация в устройваната
територия,не се засягат местообитания на целевите видове птици и не се създават
предпоставки за проява на изведените заплахи, отразено в таблица 5.1.5.2.
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Таблица 5.1.5.2. Очаквано, от реализацията на ОУП на Община Ветово,
въздействие върху видовете птици, включени в предмета на опазване на Защитена
зона BG0002062 „ Лудогорие”.
ВИД

SPECIES

ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:
A022 малък воден бик

Ixobrychus minutus

0

Липсва въздействие

A029 червена чапла

Ardea purpurea

0

Липсва въздействие

A030 черен щъркел

Ciconia nigra

0

Липсва въздействие

A031 бял щъркел

Ciconia ciconia

0

Липсва въздействие

A397 червен ангъч

Tadorna ferruginea

0

Липсва въздействие

A072 осояд

Pernis apivorus

0

Липсва въздействие

A073 черна каня

Milvus migrans

0

Липсва въздействие

A080 орел змияр

Circaetus gallicus

0

Липсва въздействие

A084 ливаден блатар

Circus pygargus

0

Липсва въздействие

A089 малък креслив орел

Aquila pomarina

0

Липсва въздействие

A092 малък орел

Hieraaetus pennatus

0

Липсва въздействие

A402 късопръст ястреб

Accipiter brevipes

0

Липсва въздействие

A403 белоопашат мишелов

Buteo rufinus

0

Липсва въздействие

A404 царски орел

Aquila heliaca

0

Липсва въздействие

A122 ливаден дърдавец

Crex crex

0

Липсва въздействие

A215 бухал

Bubo bubo

0

Липсва въздействие

A224 кoзодой

Caprimulgus europaeus

0

Липсва въздействие

A231 синявица

Coracias garrulus

0

Липсва въздействие

A234 сив кълвач

Picus canus

0

Липсва въздействие

A236 черен кълвач

Dryocopus martius

0

Липсва въздействие

A238 среден пъстър кълвач

Dendrocopos medius

0

Липсва въздействие

A429 сирийски пъстър кълвач

Dendrocopos syriacus

1

много

слабо

отрицателно

въздействие
A246 горска чучулига

Lullula arborea

0

Липсва въздействие

A255 полска бъбрица

Anthus campestris

0

Липсва въздействие
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A338 червеногърба сврачка

Lanius collurio

0

Липсва въздействие

A339 черночела сврачка

Lanius minor

0

Липсва въздействие

A307 ястребогушо коприварче

Sylvia nisoria

0

Липсва въздействие

A379 градинска овесарка

Emberiza hortulana

0

Липсва въздействие

A442 полубеловрата мухоловка

Ficedula semitorquata

0

Липсва въздействие

Видове по чл. 6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие:
A004 малък гмурец

Tachybaptus ruficollis

0

Липсва въздействие

A008 черногуш гмурец

Podiceps nigricollis

0

Липсва въздействие

A086 малък ястреб

Accipiter nisus

0

Липсва въздействие

A085 голям ястреб

Accipiter gentilis

0

Липсва въздействие

A087 обикновен мишелов

Buteo buteo

0

Липсва въздействие

A096 черношипа ветрушка

Falco tinnunculus

0

Липсва въздействие

A098 сoкол орко

Falco subbuteo

0

Липсва въздействие

A118 вoден дърдавец

Rallus aquaticus

0

Липсва въздействие

A123 зеленоножка

Gallinula chloropus

0

Липсва въздействие

A142 обикновена калугерица

Vanellus vanellus

0

Липсва въздействие

A168 късокрил кюкавец

Actitis hypoleucos

0

Липсва въздействие

A230 пчелояд

Merops apiaster

0

Липсва въздействие

5.2.

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОУП

ВЪРХУ ЦЕЛОСТТА НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, С ОГЛЕД НА ТЯХНАТА СТРУКТУРА,
ФУНКЦИИ И ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ (ЗАГУБА НА МЕСТООБИТАНИЯ,
ФРАГМЕНТАЦИЯ, ОБЕЗПОКОЯВАНЕ НА ВИДОВЕ, НАРУШАВАНЕ НА ВИДОВИЯ
СЪСТАВ, ХИМИЧЕСКИ, ХИДРОЛОЖКИ И ГЕОЛОЖКИ ПРОМЕНИ И ДР.)
5.2.1. Въздействие върху структурата на защитените зони
Предварителният проект за ОУП на Община Ветово не внася значими
устройствени изменения в територии от 5-те защитени зони.
Не се засягат въобще Защитени зони BG0000168 „Лудогорие“, BG0002062 „
Лудогорие” и BG0000605 „Божкова дупка”. Съхранява се устройството и на околните
земеделски и горски територии. Няма основание да се допусне проява на
отрицателни въздействия върху тяхната структура.
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Планът въвежда само една рекреационна устройствена зона с две
разновидности на изключително малка част от Защитени зони BG0000608
„Ломовете” и BG0002025 „Ломовете:
- Вилна зона „Писанец”, устроена като „Вилни зони“ /„Ов“/ с площ 3.6 ха ;
- Къмпинг „Писанец”, устроена като „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ с площ 1.3 ха.
В плановото предложение към терени за рекреационни дейности се
предлага развитието на тази дейност да става и във вилно селище „Башака“ – 19.2
ха, в землището на гр.Ветово.
Установените параметри са регламентирани в Правилата и нормативите за
прилагане на Общия устройствен план на община Ветово, където са разработени на
основание чл. 104, ал.2., в съответствие с Наредбата по чл.13 от Закона за
устройство на територията - Наредба № 7/22.12.2003 г. на МРРБ за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Те са
неразделна част от ОУПО и се одобряват заедно с него.
Предназначението на Правилата и нормативите е да конкретизират
разпоредбите на Наредба № 7/2003 на МРРБ при съобразяване с конкретните
условия, предвиждания и потребности за устройството на отделните части от
общинската територия. Те осигуряват необходимите условия за устойчиво и
екологосъобразно функциониране и развитие на територията чрез:
1.

Допълване

на

номенклатурите

на

видовете

устройствени

зони,

определени с Наредбата, с разновидности, чието съдържание отговаря на
конкретните условия;
2. Регламентиране на задължителните изисквания към последващите
Подробни устройствени планове, с конкретизиране на пределните стойности за
нормативите за устройство и застрояване на устройствените зони по Наредбата;
3. Установяване на режим на превантивна устройствена защита, съгл.
чл.10, ал.3. от ЗУТ, за определени части от територията, с който се запазва
фактическото им ползване, без да се влошават техните качества;
4.

Обособяване

на

части

от

територията,

регламентирани

като

самостоятелни терени с устройствен режим по чл. 6, ал.2 от Наредбата, чиито
устройство и застрояване е регламентирано с правила, различни от тези на
зоната/територията, в която попадат;
5. Посочване на условията, при които може да се изменя Планът, както и
правилата за мониторинг и отчитане на прилагането му.
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Устройствените зони имат следните параметри:
Таблица 5.2.1.1. Параметри на „Зона за къмпинг“ /„Ок“/ и „Вилни зони“ /„Ов“/ И
Наименование

Пзастр.

Кинт

Позел

H max

индекс
Други

min на зоната
Вилна зона

max - %

max

%

(ет)

40

0,8

50

7(2)

изисквания
Ов

Мин.1/2 с висока дървесна растителност.
100% паркиране в
границите на УПИ

Зона за други

Мин. 1/2 с висока

рекреационни дейности

дървесна

- Къмпинг

5

0,06

20

6(2)

Ок

растителност

В устройствените зони – за други рекреации –“Зона за къмпинг“, с
означение „Ок“, се създават условия за къмпингиране, чрез разполагане на
кемпери, каравани, бунгала и палатки, обекти за хранене и туристическо
обслужване

и

посетителски

център.

Препоръчва

се

обектите

да

бъдат

преместваеми, без капитално застрояване.

BG0000608 „Ломовете”

BG0002025 „Ломовете”

Фигура 5.2.1.1. Местоположение на предлаганите две разновидности
устройствени зони спрямо Защитени зони BG0000608 „Ломовете” и BG0002025
„Ломовете”
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Път Е 70 /I-2

съществуващ хотел

Зона за къмпинг /Ок/

река Бели Лом с. Писанец

Вилна зона /Ов/

Фигура 5.2.1.2. Местоположение на предлаганите две разновидности
устройствени зони по опорен план /горе/ и предварителен проект за ОУП /долу/ на
община Ветово.
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Ок и Ов заемат общо 4.9 ха и са разположени изцяло, но само в двете
Защитени зони BG0000608 „Ломовете” и BG0002025 „Ломовете” в близост до
техните северни граници и южно от регулация на село Писанец. Местоположението
им спрямо двете защитени зони са представени в т.5.1. и на фигури 5.2.1.1. и
5.2.1.2. Устройстваните 4.9 ха на практика са вече урбанизирани в миналото
територии и до голяма степен застроени. Интересът към тези земи е породен от
наличието на природни дадености - каньоновиден характер на поречието на река
Бели Лом с множеството меандри и скалисти склонове, изградени от варовици с
отвесните скални корнизи с причудливи скални образувания и множество пещери.
Местността е лесно достъпна от уличната мрежа на село Писанец, свързана чрез
местни пътища с първокласния път от РПМ I-2/международен Е70/.

Предлагани устройствени зони

Село Писанец

Фигура 5.2.1.3. Местоположение на предлаганите две разновидности
устройствени зони по извадка от карта на Гугл
Характерът на територията изпъква на извадката от карта на Google
/фигура 5.2.1.3./
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Теренът на практика е до голяма степен застроен, като свободните площи
около хотела, вилните постройки и пътя са заети от овощни дървета и декоративна
растителност. В малкото запустели участъци се развива вторична тревна
растителност с рудерален характер и мозаечно разположени храсти. В т.5.1.1. и
5.1.4. беше анализирано очакваното въздействие върху структурните елемнти на
Защитени зони BG0000608 „Ломовете” и BG0002025 „Ломовете”, засегнати площно
от

въвеждана

рекреационна

устройствена

зона.

На

база

илюстрираното

местоположение, малката площ на Ов и Ок и извършеният анализ се налага извод
за липса на въздействие върху структурата на двете защитени зони.
Предвид изложеното, не може да се очакват нарушения в структурата на
Защитени

зони

BG0000608

„Ломовете”, BG0002025

„Ломовете”,

BG0000168

„Лудогорие“, BG0002062 „ Лудогорие” и BG0000605 „Божкова дупка”.
5.2.2. Въздействие върху функциите и природозащитните цели на
защитените зони
 Загуба на местообитания
Предварителният проект за ОУПО не внася нови устройствени зони,
засягащи

пряко

територии

от

защитените

зони,

съхраняващи

природни

местообитания., което изяснихме в т.т. 5.1.1.- 5.1.5.
Терените на устройствените зони са усвоени в миналото и в ОУП са
устроени, съгласно фактическото им състояние в момента. Планът не създава
устройствени предпоставки за проява на изведените за природните местообитания
заплахи. В този смисъл, при предлагания вариант на Предварителен проект за ОУП
на Община Ветово не се очаква загуба на установени природни местообитания в
устройваната територия, включени в предмета на опазване на:

реки

с

Защитена зона BG0000608 „Ломовете“ - 3260 Равнинни или планински
растителност

*Субконтинентални

от

Ranunculion

пери-панонски

fluitans

храстови

и

Callitricho-batrachion,

съобщества,

6110*

40A0

Отворени

калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210*
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (FestucoBrometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6240 * Субпанонски степни тревни
съобщества, 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества, 6510 Низинни
сенокосни ливади, 7220 * Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion),
8210

Хазмофитна

растителност

по

варовикови

скални

склонове,

8310

Неблагоустроени пещери, 9180 *Смесени гори от съюза Tilio-AcerIon върху сипеи и
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стръмни склонове, 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, 91H0 *
Панонски гори с Quercus pubescens, 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus
spp., 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори и 91Z0 Мизийски гори от
сребролистна липа и 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior
(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae).


Защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ - 6110* Отворени калцифилни

или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; 6240*Субпанонски степни
тревни съобщества; 6250*Панонски льосови степни тревни съобщества;8310
Неблагоустроени пещери; 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и
стръмни склонове; 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 91I0*
Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., 91M0 Балкано-панонскицерово-горунови
гори; 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.


Защитена зона BG0000605 „Божкова дупка”-8310 Неблагоустроени

пещери
Предварителният проект за ОУП не внася решения, с които да се засягат
деструктивно

установените,

в

устройваната

територия,

местообитания

на

болшинството видове от предметите на опазване на 5-те защитени зони, съгласно
извършения анализ в т.5.1. Очаква се, че дейността може да предизвика временни
отрицателни въздействия» (оценка 2) върху 4032 Dioszeghyana schmidtii и много
слабо отрицателно въздействие (оценка 1) върху 1078 (*Callimorpha (Euplagia)
quadripunctaria) в Защитена зона BG0000608 „Ломовете“, както и много слабо
отрицателно въздействие (оценка 1) върху Среден пъстър кълвач (Dendrocopos
medius) и сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), червеногърба сврачка
(Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor) и белочела сврачка (Lanius
nubicus) в Защитена зона BG0002025 „Ломовете”.
Липсват

предпоставки

за

традиционно

действащи

заплахи

върху

благоприятното природозащитно състояние на всички целеви видове. Не се очакват
редуциране на заеманата площ, фрагментация в рамките на местообитанието,
промени в доминиращи видове, отрицателни промени в проективно покритие на
ценозите, на типични видове растения, засилена рудерализация и присъствие на
инвазивни видове, неподходящо обрастване с храстова и дървесна растителност,
неадекватен интензитет на пашата, завишено използване на торове и пестициди,
внасяне

на

замърсители,

бракониерство,

нерегламентирани

и

неправилно

извеждани сечи, завишена пожароопасност, засилена водна и ветрова ерозия...
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При проектиране и реализация на ОУП не се нарушава нито една от
целите на Европейската и Националната екологична мрежа Натура2000 –
създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове.
Осигурява

се

възможност

за

съхраняване

и

развитие

на

местообитанията, с което се създават предпоставки и за развитие на функционални
връзки в защитените зони и извън тях.
От извършения анализ и представен картен материал е видно, че на този
етап не се засягат ефективно заети, за момента, местообитания, но всяко
инвестиционно предложение или план в бъдеще трябва да бъде преценявано по
реда на ЗООС и ЗБР.
Не се налага планирането и реализирането на специални компенсиращи
мерки в нито една от защитените зони.
 Фрагментация
Извършеният в т. 5.1. анализ води до извода, че изготвянето и
реализацията на ОУП не води до прояви на прекъсване на функционалните връзки
в популациите на видовете от предмета на опазване на защитените зони. Липсват
основания да се очаква измеримо изменение на фактора „фрагментиране” на
популации в тях. Не се очакват и прояви на бариерен ефект, предвид предвидените
параметри на застрояване (Таблица 5.2.1.1.). С оглед максималното избягване на
евентуални затруднения в близки и далечни хоризонтални или вертикални,
размножителни или трофични миграции са препоръчани съответните мерки в т. 6.
Съхраняването на горските и крайречни територии, ливадите, пасищата и
мерите осигуряват, до голяма степен, нуждите от биокоридорни връзки между
екосистемите в Северна България и Лудогорието.
Няма основание да се очаква някакво забележимо или измеримо изменение
на фактора „фрагментиране” на популации на видовете, включени в предмета на
опазване на зоните, причинено от реализацията на ОУП. Не се очакват и прояви на
бариерен ефект.
 Обезпокояване на видове
По принцип, не се изключват въздействия като „обезпокояване на видове”
по време на практическата реализация на възможните дейности, отговарящи на
рекреационната устройствена зона.
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За минимизиране на евентуални „щети” върху най-близко разположените
територии от защитените зони и от отдръпване на целевите видове, са предвидени
процедурите по ЗООС и ЗБР за всяка конкретна дейност или план.
Липсват основания, че новото устройство на територията ще доведе до
завишаване на проявата на въздействия като „обезпокояване на видове”. Площите
на двете разновидности рекреационна устройствена зона имат урбанизиран
характер и се обособяват в райони, където екологични ниши, на включените в
предметите на опазване видове, липсват или са трайно незаети.
Не очакваме значими, за популациите на целевите видове, прояви на
фактора „безпокойство” със значение за тяхната структура и динамика.
 Нарушаване на видовия състав. Извършеният анализ не дава
основание да се допусне нарушаване, в резултат на реализацията на ОУП, на
установения видов състав на популациите на целевите видове в зоните.
 Не се очакват загуби на индивиди. Не се очакват и загуби на
индивиди. Не се прекъсват миграционни коридори и не може да се очакват каквито
и да е прояви на бариерен ефект. Площта на общината, като цяло, не променя
качествата си и като трофична база, а ОУП няма да окаже видимо деструктивно
въздействие на състоянието на хранителните ресурси на популациите на целевите
видове в своя обхват. В този смисъл, ще съхрани изцяло ценологичния облик на
района, характерен за настоящия етап.
Предвид всичко изложено, не могат да бъдат очаквани загуба на
местообитания и фрагментация на популациите на видовете, предмет на
опазване, и влошаване на структурата им.
Планът не внася драстични промени в ландшафта и не предизвиква
никакви в геоложката основа, повърхностните и подземните води. Не води до
значими, за живите организми, емисии на химически вещества във въздуха, водите
и почвите.
Реализацията на ОУП няма да предизвика сукцесионни процеси в зоната,
водещи до промяна на видовия състав или в условията на средата - химически,
хидроложки, геоложки, климатични или други промени.
Няма да бъдат засегнати по никакъв начин ключовите елементи и отнети
местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
Може да се очаква незначително засилване на антропогенния натиск, но
в рамките на емкоста на формираните екосистеми и на популациите на видовете.
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Очакваното въздействие има изключително ограничен характер и не
противоречи на поставените цели с обявяването на зоните и въведените режими и
забрани, цитирани в т. 4.
Очакваното въздействие може да бъде минимизирано при спазване на
препоръките, дадени в т. 6.
Не са необходими специални компенсиращи мерки.
5.3.
При

КУМУЛАТИВЕН ЕФЕКТ
хипотетичната

ситуация,

при

която

всички

инвестиционни

предложения, планове и програми, утвърдени за защитените зони по реда на чл.31
от ЗБР, бъдат реализирани, площното засягане на терени от общината, включени
в зоните ще има вида, придставен в табл. 5.3.1.1.
Таблица 5.3.1.1. Площна засегнатост на терени от общината, включени в Защитени
зони BG0000168 „Лудогорие“, BG0000608 „Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”,
BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“ от всички инициирани до момента
инвестиционни предложения, планове и програми
Защитена
зона

BG0000168

BG0000608

BG0000605

BG0002062

BG0002025

„Лудогорие“

„Ломовете“

„Божкова

„Лудогорие“

„Ломовете“

дупка”

засегната
площ (дка)

6434.725

4974.148

0

6434.725

4974.148

1.082

1.531

0

0.704

1.483

0

49

0

0

49

0

0.015

0

0

0.015

засегната
площ от ЗЗ
(%)
засегната
площ

от

ОУПО (дка)
Увеличение
на
засегната
площ от ЗЗ
(%)

Голяма част от инвестиционните предложения, планове и програми
касаят традиционни дейности в горите, селското стопанство и инфраструктурата,
които както по характера си, така и по времетраене, не могат да окажат значително
кумулативно въздействие с устройването на територията.
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Инфраструктурните обекти са ограничени по мащаби с временно и
възстановимо за зоните въздействие. Представените в таблица 5.3.1.1. данни
показват, че развитието на инвестиционните процеси е все още слабо и реалната
обща засегнатост е в интервала 1-1.5 %, по показател „площ”. Структурноопределящите инвестиционни предложения, планове и програми, цитирани в т. 2, за
останалите утвърдени по ЗООС и ЗБР предложения, заедно с ОУП на настоящия
етап, нямат вероятност да доведат до прояви на кумулативен ефект. Липсват
близкостоящи, утвърдени по реда на Глава VІ от ЗООС, или чл. 31 от ЗБР такива,
съществуващи или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с
ОУП могат да окажат неблагоприятно въздействие върху тях.
ОУП на Община Ветово не внася реални промени в съществуващата
ситуация и не засяга с устройствени решения защитените зони в тяхната територия.
Анализираното вече в т.5 обособяване на устройствени зони „де факто” не внася
нови урбанизиращи елементи в средата, тъй като привежда в съответствие, с
изискванията на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, съществуващите теренни
дадености. Новото устройство е върху само 49 дка, което увеличава незначително
засегната площ от две защитени зони BG0000608 „Ломовете“ и BG0002025
„Ломовете“ .
До момента няма други инвестиционни предложения, планове или
програми, които да засягат трайно площи от защитените зони в устройваните
землища на селищата от общината. От реализацията им не се очаква отрицателно
въздействие и нарушаване на благоприятното природозащитно състояние на
природните местообитания и на видовете, предмет на опазване. Не се нарушават
балансите, характеризиращи структурата на защитени зони. С реализацията на
ОУП не се създават предпоставки за отрицателни въздействия, не само върху
изяснените и представени в Оценката ефективно заети местообитания, но и върху
потенциални природни местообитания (пригодни площи) и местообитания на
видовете, незаети в момента.
В смисъла на всичко изложено е ясно, че при разглеждане на проекта за
ОУП на Община Ветово, в съчетание с всички останали инвестиционни
предложения, планове и програми, не може да се очаква нарастване на
антропогенното въздействие върху Защитени зони
BG0000608 „Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”,

BG0000168 „Лудогорие“,
BG0002062 „Лудогорие“ и

BG0002025 „Ломовете“.
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ,

НАМАЛЯВАНЕ

И

ВЪЗМОЖНО

ОТСТРАНЯВАНЕ

НА

НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАНА,
ПРОГРАМАТА

И

ПРОЕКТА/ИНВЕСТИЦИОННОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЪРХУ

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА ИМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, В РЕЗУЛТАТ НА
ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ
При изготвяне на предложените смекчаващи мерки сме се старали да
бъдем пределно конкретни, предвид фазата на разглеждане и оценка на
предварителния проект за ОУП на община Ветово на най-ранен етап, определено от
изискванията на хармонизираното българско екологично законодателство.
Считаме, че е редно мерките да очертаят рамката, осигуряваща
параметри, недопускащи увреждане на околната среда и ключовите елементи на
Защитени зони BG0000168 „Лудогорие“,

BG0000608 „Ломовете“, BG0000605

„Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“и BG0002025 „Ломовете“ при реализацията
му. Мерките за намаляване на отрицателното действие върху защитените зони са
свързани преди всичко с прецизиране на устройствените зони, с оглед осигуряване
съхраняването и развитието на разгледаните ключови елементи.

 В окончателния проект на ОУП да не се внасят различни, от
предлаганите, устройствени зони, възпрепятстващи функционирането на локалните
биокоридорни връзки.
 Да не се допуска под никаква форма урбанизация в местата с
концентрация на биологично разнообразие в защитените зони, изяснени в доклада –
природни местообитания, местобитания на целевите видове, биокоридорни връзки,
миграционни маршрути...
 Да се предпазят от урбанизация местата с екотонен ефект.
 При одобряване на ПУП-ПЗ или ПУП-ПП в защитени зони в
програмния период, не само да не се допуска пряко отрицателно въздействие върху
природни местообитания или местообитания и популации на видовете, предмет на
опазване, но и тяхното фрагментиране или нарушения на биокоридорните връзки,
особено в местата с изявен екотонен ефект.
 В програмния период на ОУП да се развие специализиран кадастър,
като се паспортизират елементите на зелената система в общината чрез
ландшафтно-таксационен анализ и оценка.
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 Да се потърсят реални възможности за съхраняване и пълно
възстановяване на крайречни местообитания в участъците от реките в обхвата на
плана при запазване и прецизиране на системата за защита от вредното
въздействие на водите.
 При изграждането на нови елементи от напоителната система и
водовземни съоръжения от повърхностни водни тела, да не се допуска
възпрепятстване на миграционните коридори на хидробионтите, или увреждащи,
крайречната флора и фауна, действия и решения.
 Да не се допуска утвърждаването на ПУП-ПЗ, ПУП-ПП или дейности в
близост до елементите на Националната екологична мрежа, водещи до настаняване
на инвазивни видове, или предизвикващи рудерализация на площи от защитени
територии или защитените зони
 Дейности във влажни зони, част от разглежданите защитени зони, да
се предвиждат в извън размножителния период на животинските видове (м.април –
м.юни).

рекултивация

Да се предвиди подходящо устройствено решение за адекватна
и

разработване

на

ландшафтно-устройствени

проекти

за

възстановяване и рекултивация на деградирали ландшафти.
 Да се предвиди подходящо оформление на сервитутните ивици и
площите

около

новите

комуникационно-транспортни

артерии,

за

тяхното

ландшафтно вписване и осигуряване на условия за биокоридорни връзки.
 При трасиране на нова инфраструктура, засягаща или в близост до
защитените зони, техническите проекти да са в съответствие с най-добрите налични
техники в Европейския съюз с оглед опазване на ключовите им елементи.
 В окончателния вариант на ОУП да не се внасят изменения, водещи
до влошаване на условията на средата в защитените зони и в площи около тях,
използвани като трофична база от целевите видове.
 Да се запази, от изменения, устройството на жизненоважни, за
популациите на видовете от предмета на опазване на защитените зони, територии,
прилежащи на зоните, но извън тях - обработваеми земи, пасища, мери и ливади,
както и множеството деретата под и над тях.


При прилагане на устройствените решения в програмния период да не

се допускат действия, свързани с влошаване на хидрологичния режим на речната
мрежа в общината.
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 Окончателният вариант на ОУП да не внася изменения в съответствие
с изискванията на документите по българското природозащитно законодателство,
регламентиращи цифровите модели и граници, обявяването, промените, целите и
режимите за обявяване на защитените зони.


Бъдещото устройване на горските територии, попадащи в защитени

зони от мрежата на Натура 2000 на територията на община Ветово да се извършва
по изискванията за стопанисване на гори в Натура2000. Да се толерира запазване
на дървета с хралупи, единични и групи от стари дървета и поддържане на
необходимия, по изискванията, обем на мъртва дървесина. При залесителни
мероприятия да се толерират местните растителни видове и произходи. Да не се
допуска залесяване с чужди видове и/или произходи с изключение на мероприятия
за защита от порои и ерозия;


Да

се

възстанови

състоянието

на

създадени,

в

миналото,

полезащитни пояси и се предвиди изграждането на нови.


Да се изготви общинска програма за ползване на природните

биологични ресурси с райониране и ротация през годините.


При озеленяване на крайпътни участъци, в близост до земеделски

земи, или защитени зони от мрежата на Натура2000, да се ограничи използването
на неместни видове, въпреки декоративните им качества и не се допусне
възможността от използване и разпространение на инвазивни видове.


В окончателния вариант на ОУП да се прецизират таблицата с

баланса на територията, термини, изрази и названия, употребени в обяснителната
записка, съобразно формулировките в хармонизираното съвременно българско
природозащитно законодателство.

7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА
НА

ТЯХНОТО

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ВЪРХУ

ЗАЩИТЕНИТЕ

ЗОНИ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА
При избора на настоящия вариант на ОУП, бяха разгледани различни
алтернативи за устройство на територията. При нито една от тях не се засягат
пряко неурбанизирани в миналото части от защитените зони в обхвата на Плана,
поради което не са оценявани в Доклада. При работата на екипите, изготвящи ОУП
и оценката за съвместимост, е прецизиран до голяма степен вариант, при който
максимално, при съществуващите дадености, се съхраняват защитените зони.
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При „нулевата алтернатива” би се съхранило настоящото положение
с неадекватно, на времето и изискванията, устройство на територията. Тенденцията
е да се запази настоящото състояние с наличие на сравнително малко подлежащи
на опазване местообитания и видове, включени в предмета на опазване на
защитените

зони.

Сукцесионните

процеси

ще

продължат

в

посока

самонастаняването, на много места, на рудерални и инвазивни видове в
ксерофитизираните терени, а във все по-антропогенизиращите се поречия на
реките ще се съхрани липсата на типичните, в миналото, крайречни местобитания.
Би се съхранило сегашното, не удовлетворяващо етапа на развитие, състояние на
общината по отношение на устроеността на територията..
С оглед изясненото въздействие върху защитените зони и околната
среда считаме, че реализацията на ОУПО в предложения вариант няма да измени в
отрицателна

посока

качествените

и

количествени

характеристики

на

съществуващите екоситеми в района и зоните и да внесе значителни отрицателни
изменения в установените връзки и взаимодействия между тях, поради което не
предлагаме и алтернативни предложения.
8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЕКТИТЕ,
СПРЯМО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
Картният материал с нанесени контури на Защитени зони BG0000168

„Лудогорие“, BG0000608„Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”, BG0002062
„Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“ е представен като схема „Защитени зони
и територии” в М 1:40 000 от Предварителния проект за Общ устройствен план на
Община Ветово и на самия Предварителен проект, приложение към Докладите за
степента на въдействие върху защитените зони и за екологична оценка.
Картен материал с местоположението на установени или потенциални
ключови елементи на защитените зони представихме в т. 5.1.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ, СЪОБРАЗНО КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22.
Пълна характеристика на проекта зо ОУП на Община Ветово беше
представена в т.1, а характеристиката на други планове, програми, инвестиционни
предложения и техните изменения с оглед изясняване на кумулативен ефект, в т. 2
и т. 5.3.
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Предвид изяснените, подробно в т.3, описания на елементите на
Предварителния проект за ОУП, които самостоятелно или в комбинация с други
планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат
значително въздействие върху защитените зони или техните елементи, както и
пълните описания и характеристики на Защитени зони BG0000168 „Лудогорие“,

BG0000608„Ломовете“, BG0000605 „Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“
и BG0002025 „Ломовете“ се налага заключение, в съответствие с изводите в края
на изложението в т. 5, 6 и 7. То е, че при предлагания предварителен проект на

ОУП могат да се направят следните изводи:
 Реализацията на ОУП не внася устройствени изменения в територии
от разгледаните 5 защитени зони, водещи до негативно въздействие върху техните
ключови елементи.
 Не се налага да бъдат реализирани специални компенсиращи мерки.
Не се отнемат или увреждат местообитания на растителни или животински видове.
 Не

се

очаква

отрицателно

въздействие

и

нарушаване

на

благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и на
видовете, предмет на опазване.
 Няма да се нарушат балансите, характеризиращи структурата на
защитените зони.
 С реализацията на ОУП не се създават предпоставки за отрицателни
въздействия, не само върху изяснените и представени в Оценката ефективно заети
местообитания, но и върху потенциални природни местообитания (пригодни площи)
и местообитания на видовете, незаети в момента.
ПП за ОУП не внася решения, с които да се засягат деструктивно
установените в устройваната територия местообитания на болшинството видове от
предметите на опазване на 5-те зони, съгласно извършения анализ в т.5.1. Очаква
се, че реализацията на Плана може да предизвика временни отрицателни
въздействия» (оценка 2) върху 4032 Dioszeghyana schmidtii и много слабо
отрицателно въздействие (оценка 1) 1078*Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria в
Защитена зона BG0000608 „Ломовете“, както и върху среден пъстър кълвач
(Dendrocopos

medius)

и

сирийски

пъстър

кълвач

(Dendrocopos

syriacus),

червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor) и белочела
сврачка (Lanius nubicus) в Защитена зона BG0002025 „Ломовете“.
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Липсват предпоставки за основните и традиционно действащи

заплахи върху благоприятното природозащитно състояние на всички целеви
видове.
 ОУП не въвежда устройствени решения, засягащи локализирани, в
общината, местообитания на установените целеви растителни и животински видове.
 Липсват предпоставки за основните и традиционно действащи
заплахи

върху

благоприятното

природозащитно

състояние

на

природните

местообитания и видовете от предмета на опазване.
 Изготвянето и реализацията на ОУП не води до прояви на прекъсване
на функционалните връзки в популациите на видовете от предмета на опазване в
защитените зони. Липсват основания да се очаква измеримо изменение на фактора
„фрагментиране” на популации в защитените зони. Не се очакват прояви на
бариерен ефект.
 Не се въвеждат устройствени зони, променящи в голяма степен
горите по вид и предназначение и се запазва компактността на Горските територии,
с което се осигуряват, до голяма степен, нуждите от биокоридорни връзки.
 Липсват основания, че новото устройство на територията ще доведе
до промени в проявата на въздействия като „обезпокояване на видове”. Площите за
производствени, многофункционални, жилищни, обществено обслужващи и други
зони с урбанизиран характер се обособяват в райони, където екологични ниши, на
включените в предмета на опазване видове, липсват и не очакваме значими, за
популациите им, прояви на фактора „безпокойство” със значение за тяхната
структура и динамика.
 Извършеният анализ не дава основание да се допусне нарушаване, в
резултат на реализацията на ОУП, на установения видов състав на популациите на
видовете от предмета на опазване на зоните.
 Не се очакват и загуби на индивиди. Не се прекъсват миграционни
коридори и не може да се очакват каквито и да е прояви на бариерен ефект.
 Площта на общината, включена в защитените зони, като цяло не губи
качествата си и като трофична база и няма да окаже видимо деструктивно
въздействие на състоянието на хранителните ресурси на популациите на целевите
видове в обхвата на Плана. В този смисъл, ще се съхрани изцяло ценологичния
облик на района, характерен за настоящия етап.
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 Не могат да бъдат очаквани загуба на местообитания и фрагментация
на популациите на видовете, предмет на опазване, и влошаване на структурата им.
 Планът не внася промени в ландшафта на анализираните 6 защитени
зони и не предизвиква такива в геоложката основа, повърхностните и подземните
води. Не води до значими, за живите организми, емисии на химически вещества във
въздуха, водите и почвите.
 Реализацията на ОУП няма да предизвика сукцесионни процеси в
зоните, водещи до промяна на видовия състав или в условията на средата химически, хидроложки, геоложки, климатични или други промени.
 Очакваното въздействие има изключително ограничен характер и не
противоречи на поставените цели с обявяването на зоните.
 При реализацията на проекта за ОУП на Община Ветово, в съчетание
с всички останали инвестиционни предложения, планове и програми, не може да се
очаква значително нарастване на антропогенното въздействие върху защитените
зони, имащо кумулативен характер.
Налага се логично следното общо заключение:

Реализацията на предложения, в Доклада, Проект за Общ
устройствен план на Община Ветово няма да окаже съществено и
забележимо въздействие върху предмета и целите на опазване в
Защитени зони BG0000168 „Лудогорие“, BG0000608 „Ломовете“, BG0000605
„Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“ /2007-2020
г./

Няма да бъдат засегнати необратимо приоритетни типове
природни местообитания, местообитания на видове и видове,
предмет на опазване.
Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки,
защитени и ендемични видове, характерни за зоната, както и няма да
бъде влошена структурата и динамиката на техните популации.
Антропогенният

натиск

ще

се

запази

в

рамките

на

емкостта на формираните екосистеми.
Въздействието върху Защитените зони може да се характеризира така:
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СТЕПЕН НА
ВЪЗДЕЙСТВ
ИЯ ВЪРХУ
ТИПОВЕ
ПРИРОДНИ
МЕСТООБИТ
АНИЯ

С ТЕПЕН НА
ВЪЗДЕЙСТВИЯ
ВЪРХУ
МЕСТООБИТАН
ИЯ И
ПОПУЛАЦИИ НА
ВИДОВЕТЕ ПРЕДМЕТ НА
ОПАЗВАНЕ

СТЕПЕН НА

ВЪЗМОЖН

НАЛИЧИЕ

НАЛИЧИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИ

ВЪЗДЕЙ
СТВИЯ ВЪРХУ
ПРИРОДОЗА
ЩИТНИТЕ
ЦЕЛИ И
ЦЕЛОСТТА НА
ЗАЩИТЕНАТА
ЗОНА

И
СМЕКЧАВА
ЩИ И/ИЛИ
ВЪЗСТАНО
ВИТЕЛНИ
МЕРКИ

НА
АЛТЕРНАТИ
ВНИ
РЕШЕНИЯ
И
ВЪЗМОЖН
ОСТИ ЗА
ПРОМЕНИ
НА ИП

НА
ПРИЧИНИ
ОТ
ПЪРВОСТЕ
ПЕНЕН
ОБЩЕСТВЕ
Н ИНТЕРЕС
ЗА ИП/

КОМПЕНСИРА
ЩИ МЕРКИ

НИСКА

Н ИСКА

НИСКА

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

10.

НАЛИЧИЕ

НА

ОБСТОЯТЕЛСТВА

ПО

ЧЛ.

33

ЗБР,

ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
КОНКРЕТНИ КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 34 ЗБР - КОГАТО
ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ПО Т. 9 Е, ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА ОПАЗВАНЕ НА
СЪОТВЕТНАТА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЩЕ БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ
РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЛАНА, ПРОГРАМАТА И ПРОЕКТА, ИЛИ ОТ
РЕАЛИЗИРАНЕТО

И

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

НА

ИНВЕСТИЦИОННОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ
От

гореизложеното

се

налага

извода,

че

липсва

наличие

на

обстоятелства по чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие, включително
доказателства за това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34
от Закона.

11.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

ИЗПОЛЗВАНИТЕ

МЕТОДИ

НА

ИЗСЛЕДВАНЕ, МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО,
ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА
НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ
При разработването на оценката са използвани ограничено стандартните
методи за полеви изследвания, прилагани за определяне на видовия състав при
висшите растения (маршрутен метод, трансекти и метод на пробните площадки) и
гръбначните животни (маршрутен или трансектен метод (Line transects) и метод на
точковото броене (Point counts) (Bibby et al., 1992).
Извършени са ограничени теренни проучвания върху фито- и зооценозите
в района през 2021 година.
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Определянето

на

местообитанията

е

съгласно

Ръководството

за

определяне на местообитания от европейска значимост в България (Кавръкова В,
Димова Д., Димитров М.,Цонев Р. ,Белев Т., 2005).
Определянето на видовете е по таблици и определители, цитирани в
използваната литература.
Описанието и анализът на вероятността и степента на въздействие на
разглеждания план върху предмета и целите на опазване на защитените зони са
направени на база характеристиката, по литературни данни, на флората, фауната и
формираните вторични екосистеми, върху част от терените, след извършени
ограничени теренни проучвания в периода март-май 2021 година.
Данни за състоянието на местообитанията и целевите видове в
защитената зона са ползвани от сайта на МОСВ, Информационна система за
защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 в България, проект: „Картиране
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и
видове - фаза I", http://natura2000.moew.government.bg/.
Направените анализи и изводи са в съответствие с изискванията на
Директивите на Европейския съюз, на всички международни конвенции, по които
Република България е страна и хармонизираното българско законодателство.
За изясняване на кумулативния ефект върху защитените зони е ползвана
базата данни на Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Пловдив,
Пазарджик и София.
Не са срещани трудности при набирането на необходимата информация.
Използвани са Уеб страници и предложения от НПО – БДЗП и СНЦ „Зелени
Балкани” и богата литература, като източник на информация за региона и
защитените зони.
Законодателна рамка:
 Закон за опазване на околната среда (обн.ДВ, бр.91/ 25.09.2002 г,
посл.изм и доп., ДВ, бр. 102 от 1 Декември 2020 г.);


Закон за биологичното разнообразие (обн.ДВ, бр.77/ 09.08.2002г,

посл.изм ДВ бр. бр.98 от 27 Ноември 2018 г.)
 Закон за защитените територии (обн.ДВ бр.133/11.11.1998 г, посл.изм.
ДВ, бр.66/2013 г., в сила от 26.07.2013 г).
 Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29 / 07.04.2000 г. посл. изм. ДВ,
бр. 58 от 18.07.2017 г.)
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 Закон за генетично модифицирани организми (ДВ, бр.27 / 29.03.2005
г., посл. изм. ДВ, бр. 58 от 18.07.2017 г.,)
 Закон за лова и опазване на дивеча (изм. ДВ, бр. 77 / 04 Октомври
2011 г. , посл. изм., ДВ бр. 63 от 4.08.2017 г.)
 Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41 / 24.04.2001 г.,
посл. изм. и доп., ДВ бр. 63 от 4.08.2017 г.))
 Закон за митниците (ДВ, бр. 15 / 6.02.1998 г., в сила от 1.01.1999 г.,
посл. изм. ДВ бр. 98 от 9.12.2016 г. )


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 (обн. ДВ бр. 73/ 2007 г., посл.
изм. ДВ. бр. 94 от 30.11.2012г.)


Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за

събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, издадена от
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.).


Наредба № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на

разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни
животински и растителни видове в природата .


Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на

планове за действие за растителни и животински видове


Наредба за разработване на планове за управление

на защитени

територии (обн. ДВ бр.13 от 15.02.2000 г., изм. и доп. ДВ бр.55/20.07.2012 г.).


Наредба за условията и редът за разработване и утвърждаване на

планове за управление на защитени зони (Приета с ПМС № 349 от 30.12.2008 г.,
обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2009 г., в сила от 27.01.2009г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в
сила от 24.11.2009 г.).


Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на

дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически
дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените
територии - изключителна държавна собственост (обн. ДВ бр.49/14.06.2005 г.).
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12. ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 2 И 3.
 Декларации на експертите, автори на оценката, по чл. 9, ал. 3 от
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените;
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 Доказателства по чл. 9, ал. 2 за наличие на изискванията по чл. 9, ал.
1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените територии.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ


Решение за предоставняне на достъп до обществена информация

№504/25.11.2020 година;


Съгласувани планове, програми и инвестиционни предложения в

Защитени зони BG0000168 „Лудогорие“,

BG0000608 „Ломовете“, BG0000605

„Божкова дупка”, BG0002062 „Лудогорие“ и BG0002025 „Ломовете“ /2007-2020 г./


Предварителен проект за ОУП на Община Ветово



Опорен план за територията на Община Ветово
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