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1. Анотация на Общия устройствен план (ОУП). Характеристика на
предвижданите дейности. Информация за контакт с възложителя.

1.1. Анотация на ОУП.
ОУП на община Кубрат се изработва с цел създаване на оптимална

териториално-функционална структура за пространствено развитие и комплексно
устройство на всички видове територии, при отчитане на специфичните природни и
антропогенни фактори и условия, за осъществяване на дългосрочно устойчиво и
интегрирано развитие на общината.

Община Кубрат е част от Северен централен район на планиране (СЦР, NUTS
2). Граничи с общините Тутракан, Сливо поле, Русе, Разград, Ветово и Завет. Състои се
от 17 населени места – общинския център град Кубрат и 16 села – Беловец, Бисерци,
Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин,
Севар, Сеслав, Тертер, Точилари и Юпер.

По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики - всички са
електрифицирани и водоснабдени. Транспортът до община Кубрат е изцяло сухопътен.
Осъществени са транспортни връзки с всички населени места от региона, както и с
областите Разград, Русе и Варна.

С разглеждания ОУП на община Кубрат се устройват, общо 432 263,59 дка
територия.

1.2. Характеристика на предвижданите дейности. Устройствено планиране
на територията.

1.2.1. Извънселищни територии.
Определянето на общото (преобладаващото) предназначение на извънселищните

територии изхожда от фактическия начин на земеползване, характеристиките на
основните ресурси  и изискванията за тяхното опазване, действието на режими за
особена териториално-устройствена защита и актуалното състояние на елементите на
функционалните системи, чрез прилагане на номенклатурата на Наредба № 7 на МРРБ
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони.

1.2.1.1. Земеползване и устройство на територията със земеделски земи.
Основна насока пред развитието на земеделието е опазването в максималната

възможна степен на основния ресурс – продуктивните земеделски земи, окрупняването
им, като се създадат на законово основание (съгласно чл. 37в от ЗСПЗЗ) масиви за
ползване наземеделските земи чрез споразумение между собствениците и/или
ползвателите. По този начин ще се избегне разпокъсаността и маломерността на
земеделските площи. Наложителни са промени във формата на стопанисване, които да
доведат до създаване на по-едри съвременни стопанства.

Без промяна на предназначението на земеделските земи се разрешава
застрояване с обекти, свързани с ползването им, и чиито функции са съвместими с
предназначението на земята, съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба 19 за строителство в
земеделските земи без промяна на предназначението им. Списъкът на сгради,
постройки и съоръжения, които могат да се изграждат в земеделските земи съдържа:
селскостопански сгради за съхранение на растителна и животинска продукция,
селскостопански сгради за отглеждане на животни, сгради за селскостопански машини,
резервоари и водоеми, силажовместилища, торохранилища и пречиствателни
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съоръжения, съоръжения за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване,
хидромелиоративни съоръжения.

За земеделските земи, попадащи в границите на  защитени зони по Закона за
биологичното разнообразие, се установява режим на превантивна устройствена защита
по чл.  10,  ал.  3  от Закона за устройството на територията.  В териториите по
предходното изречение не се допуска промяна на предназначението на земеделски
земи, освен такива, свързани с изграждането и поддържането на елементите на
транспортната инфраструктура, на линейни обекти на друга техническа
инфраструктура и на съоръжения за геозащита.

Препоръчително е, режимът на превантивна защита да се прилага:
- до влизането в сила на Планове за управление на защитените зони, след

което устройството на посочените територии се съобразява с изискванията на
съответния план;

- за защитените зони по Директивата за хабитатите - при картиране на
местообитанията, изпреварващо съответния План за управление, извън
границите на местообитанията се  допуска прилагане на общите правила за
устройство и застрояване в зона земеделски земи.

1.2.1.2. Земеползване и устройство на горските територии
Основната насока на устройството и стопанисването в горите с

дървопроизводителни и средообразуващи функции е добив на различна по вид,
качество и количество дървесина, като най-рационално се използват плодородието на
почвата и продуктивността на типовете месторастения. За постигане на тази цел,
съобразно сегашното състояние на насажденията, са проектирани съответни
мероприятия, по-важни от които са: подходящи отгледани и главни сечи,
реконструкция на слабопродуктивни и малоценни насаждения, залесяване на голи
дървопроизводителни площи и др. Заедно с това проектираните мероприятия ще
спомагат и за повишаване на водоохранните, почвозащитните, здравно-украсните
функции на горите.

Направлението на стопанисването в останалите групи – “Защитни и
рекреационни гори и земи”  и “Гори и земи в защитени територии” се определя от
особените функции, които те трябва да изпълняват и има за цел непрекъснатото
подобряване и увеличаване на тези функции. В защитните и рекреационни гори
дърводобивът се реализира в такава степен, че да не се допуска дори и най-малкото
нарушаване на защитната функция. Трябва да се увеличават почвозащитните и
противоерозионни функции в защитните гори, в семепроизводствените насаждения –
да се осигури максимално производство на семена с високо качество, в рекреационните
гори – да се създават подходящи условия за отдих и почивка, на защитените природни
обекти – да се запази естествения им облик (режимът за тяхното ползване и опазване се
определя със Закона за защитените територии).

Отгледните  сечи ще се водят с цел регулиране и подобряване на бъдещия
състав на културите и насажденията, регулиране на произхода им, поддържане на
добро състояние, подобряване на специфичните функции на гората – водоохранни,
защитни, рекреационни и др., усвояване на биомасата, отпадаща при самоизреждането,
подготовка на насажденията за възобновяване.

Санитарната сече предвидена във всички насаждения и култури, в които са
установени заболели и повредени дървета.

Без промяна на предназначението на земи от горския фонд могат да се
изграждат обекти, чиито функции са свързани с горскостопанската дейност.
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В съответствие с разпоредбите на чл. 5 ал. 3 от Закона за горите, горските
територии в границите на защитени територии по Закона за защитените територии,
както и тези в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, са
специални горски територии. Тяхното управление, опазване и използване се съобразява
с плановете за управление на съответните защитени територии и зони.

В останалите горски територии не се допуска строителство с изключение на
описаното в чл. 54, ал. 1 от Закона за горите, а именно:
- стълбове за въздушни електропроводи;
- стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно

разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет и други съоръжения на
техническата инфраструктура;

- сгради и съоръжения, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и
опазването на горите и дивеча, независимо от тяхната собственост;

- нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и
подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на
електрическа енергия;

- надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и
канализации с диаметър над 1500 мм;

- станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи
по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен
ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години.

Временни горски пътища, временни въжени линии и складове за дървесина,
технико укрепителни съоръжения за борба срещу ерозията и пороите, временни
пожаронаблюдателни кули,  ловно- и рибностопански съоръжения, архитектурни
елементи за обслужване на отдиха и туризма, съоръжения, осигуряващи опазването на
културни ценности, стационари за мониторинг не се смятат за строителство и могат да
се изграждат, съгласно чл. 153 от Закона за горите.

1.2.1.3. Устройство на водни обекти.
ОУП осигурява устройствени условия за опазване на водните течения, в т.ч.

суходолията, водните площи и съхраняване на средовите характеристики на
непосредствените им крайбрежия,  като:
- запазва посочените обекти като елемент на физическата структура на общинската

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

мрежа Натура 2000, като не предвижда допълнителна урбанизация на
прилежащите им територии, респ. строителната намеса.
ОУП запазва всички естествени обраствания - зелени структури в обхвата на

принадлежащите земи на реките и принадлежащите земи на водохранилищата по
смисъла на Закона за водите и предвижда тяхното опазване, доколкото не
възпрепятстват естествения отток, и поддържане при бъдещото управление на
устройствения процес.

При поддържането и доизграждането на структурите, е необходимо да се
съблюдават следните изисквания:
- при подмяната на съществуващото или при ново озеленяване да се ползват

растителни видове, идентични с естествените за мястото;
- да не се засаждат дървета в най-ниската разливна крайречна тераса (в зависимост

от хидроложки проучвания за високи води с обезпеченост веднъж на 50 години);
- да не се залесяват ивиците от влажни крайречни ливади с тревна растителност.
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- край другите водни обекти (язовири, рибарници, водоеми) е допустимо само
изграждане на сгради и съоръжения, свързани с поддържането и ползването им,
според основното им (стопанско) предназначение –напояване, рибовъдство и пр.;

- всички  устройствени и строителни инициативи, респ. свързаните с тях планове и
проекти, засягащи водните течения, водните площи и непосредствените им
крайбрежия се процедират при стриктно спазване на законоустановените
процедури, отнасящи се до санкцията на  компетентните органи (РИОСВ,
Басейнова дирекция) и се съобразяват с Плана за управление на речните басейни в
Дунавски район.

1.2.1.4. Устройство на нарушени територии.
За възстановяване и техническа и биологическа рекултивация се предвиждат:

- изоставени бивши кариери или освободени площи от кариери, както и площите на
кариери  след приключване на експлоатацията им;

- строителни площадки на точкови и линейни обекти (след приключване на
строителството);

- срутища и други земи с нарушен почвен профил;
- сметища (регламентирани и нерегламентирани) и други депа за отпадъци.

1.2.2. Урбанизирани територии.
Предвижданията на ОУП са отражение на ресурсните и икономическите

реалности. За повечето населени места е предвидено формиране на зони за
производствени и складови функции, свързани със селскостопански дейности и
прилагане на съвременни технологии при първична обработка, преработка на
продукция на място, складово-транспортни операции и пр.

Инвестиционната привлекателност на населените места, както за стопански
дейности, така и за обитаване, в определена степен е функция на удобството на
транспортната достъпност и транспортното обслужване. Така се осигурява по-висока
рентабилност и едновременно - екологосъобразност на транспорта, обслужващ
стопанските дейности.

В устройствените зони за урбанизация са включени предимно вече урбанизирани
територии или територии с висока концентрация на поземлени имоти с променени
предназначения. Устройствените зони са определени чрез прилагане на критерии, като:
- степен на концентрация на имоти с променени предназначения;
- степен на строителна реализация на променените предназначения;
- устройствена целесъобразност, при което са взети предвид както критерии,

свързани с правилното устройство, обзавеждане и функциониране на съответната
територия;

- резултатите от анкетни проучвания и от експертни наблюдения и оценки на
фактори, като тенденциите в инвестиционната активност през последните години
по места, спецификата на имотната структура и др.

1.2.3. Транспортна инфраструктура.
Община Кубрат е артериен възел между Турция и Румъния.  Транспортът е

единствено автомобилен. Има транспортни връзки с всички населени места от региона,
както и с градовете Разград, Русе, Силистра, Варна и София. Градът е шосеен възел,
свързан с пътищата от гр. Русе за градовете Завет, Исперих и Шумен, както и от гр.
Тутракан за градовете Разград, Попово и Габрово. Транспортната мрежа на общината
обезпечава връзката й с най-близката жп-гара Просторно, с най-близкото
международно речно пристанище в град Тутракан и това в град Русе.
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През общината минават следните транспортни артерии: път II-49 (Разград-
Кубрат-Тутракан), който свързва общината с най-близката железопътна гара
Просторно, и с водния транспорт (град Тутракан); път II-23 (Дулово-Исперих-Кубрат-
Русе), който я свързва с останалите общини в града. През 2011 год. по ОП „Регионално
развитие“ от ЛОТ 5, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG161PO001/2.1-01/2007/001-014, е рехабилитиран второкласен път ІІ-49 (Тутракан-
Кубрат-Разград-Търговище). Общата дължина на рехабилитираните участъци от пътя е
11,454 км, от които 6,744 км (от км 73+147 до км 79+891) са за община Кубрат. В
резултат на рехабилитиране на участъка от ЛОТ 5 на второкласния път ІІ-49 Тутракан-
Кубрат-Разград-Търговище през 2011 год. 39 % от населението на общината е с
подобрен транспортен достъп. Всички населени места са свързани с пътища с
асфалтова настилка, но немалка част от тях са амортизирани.

Град Кубрат се намира на 372 км от София, 52 км от Русе, 36 км от Разград, 85
км от Шумен, 96 км от Силистра, 170 км от Варна и 158 км от Велко Търново.

1.2.4. Инженерна инфраструктура.
1.2.4.1. Водоснабдяване.
На територията на община Кубрат функционира ВиК „Кубрат“, което е 100 %

общинска собственост. За целия анализиран период от време (2007-2011) са изградени
и подменени 11,8 км водопроводи.

След Решение № 290/15.08.2012 год. на  ръководителя на управляващия орган на
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за проектно предложение № DIR-51011116-129 „Строителство и реконструкция на
вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на
Пречиствателната станция за отпадъчни води“, община Кубрат сключи  Договор №
DIR-51011116-C042/30.08.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, процедура №
BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.” по приоритетна ос 1: „Подобряване
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската
общност. Предмет на проекта е само реконструкция на водопроводната мрежа по
трасето на изграждащата се канализационна инфраструктура разделена на три зони.
Общата дължина на водопроводите, които ще се реконструират, е 35,50 км, от които
6,76 км главни клонове и 28,74 км второстепенни клонове и 1943 бр. сградни
водопроводни отклонения. Очакваният брой жители, включени към реконструираната
водопроводна мрежа е 7 500.

Проектът: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Савин, община Кубрат“
също ще допринесе за намаляване загубите по водопреносната мрежа. Той е одобрен за
финансиране от МЗХ, по „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, Ос
3, Мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.
Предстои обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

На територията на община Кубрат има отдадени на концесия, в съгласие със
Закона за концесиите, 6 микроязовира и един язовир. Тяхното местоположение е както
следва: с. Звънарци, с. Каменово – язовир Каменово, с. Божурово – микроязовир
Божурово -  1  и Божурово -  2,  с.  Бисерци –  микроязовир „Мръсен гьол“,  с.  Юпер и с.
Каменово – микроязовир с. Каменово.

1.2.4.2. Канализация.
В гр. Кубрат функционира пречиствателна станция с механично стъпало, докато



7

93 % от населените места, в това число всички села, са без изградена канализационна
мрежа. Чрез реализацията на проект „Строителство и реконструкция на вътрешната
водопроводна и канализационна  мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната
станция за отпадъчни води“ ще бъде доизградена канализационната мрежа на града.
Дължината на новоизградената част ще бъде 38,54 км., от които 2,62 км главни клонове
и 35,92 км второстепенни клонове и 1 585 бр. сградни отклонения. Ще бъдат изградени
4 броя канализационни помпени станции, 1 бр. дъждопреливник и 4 бр. дъждовни
клонове. Канализационната мрежа на гр. Кубрат  след изпълнението на проекта ще се
ползва от 11 000 е. ж.

1.2.4.3. Електроснабдяване.
Електрозахранването на населените места на територията на община Кубрат се

осъществява от „Енерго-Про Мрежи“ АД. Като цяло състоянието на използваните
електроразпределителни мрежи и съоръжения е добро.

На територията, обхваната от разпределителната мрежа, дружеството осигурява:
- управление на разпределителната мрежа;
- доставка на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към

разпределителната мрежа;
- поддържане на обектите и съоръженията в съответствие с техническите

изисквания;
- развитие на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите на

икономическото развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението  в
региона;

- непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната
електроенергия;

- други услуги за потребителите.

1.3. Информация за контакт с възложителя.
Възложител: ОБЩИНА КУБРАТ
Адрес: Област Разград, Община Кубрат, гр. Кубрат 7300, ул. „Княз Борис I“ № 1
Кмет: инж. Бюрхан Исмаилов Мюзелифов
Централа: (0848) 72020
Факс: (0848) 73205

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

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

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

РИОСВ – Русе и МОСВ, в територията на ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168) са одобрени
следните планове, програми, проекти и инвестиционни предложения:
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Община Кубрат
- „Изграждане на ПСОВ на с. Беловец“, с площ 3,831 дка – не са засеганти

природни местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет на
опазване;

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

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

В процедура по извършване на оценка за степента на въздействие върху
защитената зона е „Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства –
строителни материали в площ „Слави камък“,  с площ 0,95  кв.км в земл.  на с.  Тетово
(Решение № 131-ОС/2009 г. на МОСВ). Не се откриват налични данни за последващи
административни актове по този проект.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Община Русе
-  „Технологичен план за залесяване на 70  дка в земл.  на с.  Тетово“  –  не са

засеганти природни местообитания и местообитания на видове, представляващи
предмет на опазване.
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Община Сливо поле
- „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за напояване на технически

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

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

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

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

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

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

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

- „Монтаж на ветрогенератор за производство на електроенергия за собствени
нужди“, с площ 25,000 дка в земл. на с. Чернолик – не са засеганти природни
местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване;

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

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

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

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

2.2. ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
„Лудогорие - Боблата“ (BG0000171).

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

РИОСВ – Русе и МОСВ, в територията на ЗЗ „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) са
одобрени следните планове, програми, проекти и инвестиционни предложения:

Община Кубрат
- „Преустройство на съществуващи сгради от стопански двор в птицеферма за

угояване на пилета бройлери с капацитет 26 000 броя птици“, с площ 6,878 дка земл. на
с. Тертер – не са засеганти природни местообитания и местообитания на видове,
представляващи предмет на опазване;

-  „Изграждане на ПСОВ на с.  Мъдрево,  с площ 5,444  дка –  засяга 0,04  %  от
площта на природно местообитание 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи);
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- „Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената
територия на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД, гр. Кубрат – не са засеганти природни
местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване.

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

територия на ВиК ООД, гр. Исперих – не са засеганти природни местообитания и
местообитания на видове, представляващи предмет на опазване.

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

РИОСВ – Русе и МОСВ, в територията на ЗЗ „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) са
одобрени следните планове, програми, проекти и инвестиционни предложения:

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

Община Тутракан
- „Ремонт на въздушен електропровод 100 kV „Цар Самуил“, в защитената зона

попада участък с дължина 40 м в земл. на гр. Тутракан – не са засеганти природни
местообитания и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване.

В ЗЗ „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) са съгласувани, общо, 2 бр. план –
извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта, 1 бр. горскостопански план и
1 бр. план за противопожарна защита на горите.

2.3. ЗЗ за опазване на дивите птици „Лудогорие“ (BG0002062).

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

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

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

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

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

В процедура по извършване на оценка за степента на въздействие върху
защитената зона е „Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства –
строителни материали в площ „Слави камък“,  с площ 0,95  кв.км в земл.  на с.  Тетово
(Решение № 131-ОС/2009 г. на МОСВ). Не се откриват налични данни за последващи
административни актове по този проект.

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

млякос капацитет до 2 т/ден и производство на кисело мляко“, с площ 1,336 дка в земл.
на с. Драгомъж – не са засеганти видове птици и техни местообитания, представляващи
предмет на опазване;
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- „ПУП – ПЗ за обособяване на нов имот с отреждане за техническа
инфраструктура (път)“, с площ 0,229 дка в земл. на с. Малък Поровец – не са засеганти
видове птици и техни местообитания, представляващи предмет на опазване;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Община Русе
-  „Технологичен план за залесяване на 70  дка в земл.  на с.  Тетово“  –  не са

засеганти видове птици и техни местообитания, представляващи предмет на опазване.

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

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

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

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

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

- „Монтаж на ветрогенератор за производство на електроенергия за собствени
нужди“, с площ 25,000 дка в земл. на с. Чернолик – не са засеганти видове птици и
техни местообитания, представляващи предмет на опазване;

- Строеж на навес – склад със застроена площ 290 кв.м“ в земл. на с. Руйно – не
са засеганти видове птици и техни местообитания, представляващи предмет на
опазване;
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- „Залесяване на общински терени с дъбови фиданки на площ от 625,775 дка“ в
земл. на с. Овен – не са засеганти видове птици и техни местообитания,
представляващи предмет на опазване.

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

Осен – не са засеганти видове птици и техни местообитания, представляващи предмет
на опазване.

В ЗЗ „Лудогорие“ (BG0002062) са съгласувани, общо, 2 бр. горскостопански
програми, 21 бр. план – извлечения за промяна на вида и интензивността на сечта, 8 бр.
горскостопански планове, 3 бр. ловностопански планове, 1 бр. план за противопожарна
защита на горите и 1 бр. Лесоустройствен проект.

2.4. Заключение.
От наличните данни, може да се направи заключението, че и трите защитени

зони са сравнително запазени от натоварване с планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения.

Одобрените, до момента, планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения засягат в много малка степен предмета на опазване на трите защитени
зони и не могат да предизвикат неблагоприятно въздействие или да повлияят върху
целите на опазване.

По отношеие на трите защитени зони, разглежданият ОУП на община Кубрат
предвижда устройствено планиране, единствено на територии, които са с вече
съществуващо застрояване и изградени инфраструктурни елементи.



13

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

Основните елементи на ОУП, които самостоятелно или в комбинация с други
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения биха могли да окажат
значително въздействие върху защитените зони от Националната екологична мрежа са
подробно описани в т. 1.2. от настоящия доклад.

В тази точка, в табличен вид, е представен баланса на територията по
устройствени показатели, според предвижданията на ОУП и неговите елементи.
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4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на
опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на ОУП.

На територията на община Кубрат попада части от следните защитени зони:

- Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна „Лудогорие“ (BG0000168) с обща площ 594 474,62 дка. Приета е с
Решение № 661/16.10.2007 г. на МС.

- Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171), с обща площ 48 380,3 дка. Приета е с
Решение № 122/02.03.2007 г. на МС.

- Защитена зона за опазване на дивите птици „Лудогорие“ (BG0002062), с обща
площ 913 890,638 дка. Обявена е със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на МОСВ,
изм. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г.

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

Цели на опазване:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитаниявидов състав, характерни видове и
условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване врамките на защитената зона.

Предмет на опазване:

Природни местообитания:
9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines
6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedionalbi
Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)
Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco
Brometalia) (*important orchid sites)
6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества
Pannonic loess steppic grasslands
8310 Неблагоустроени пещери
Caves not open to the public
91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus
91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens
Pannonian woods with Quercus pubescens
91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.
Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.
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91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
Moesian silver lime woods

Бозайници:
Barbastella barbastellus Широкоух прилеп
*Canis lupus Европейски вълк
Lutra lutra Видра
Mesocricetus newtoni Добруджански (среден) хомяк
Miniopterus schreibersi Дългокрил прилеп
Myotis bechsteini Дългоух нощник
Myotis blythii Остроух нощник
Myotis capaccinii Дългопръст нощник
Myotis emarginatus Трицветен нощник
Myotis myotis Голям нощник
Rhinolophus blasii Средиземноморски подковонос
Rhinolophus еuryale Южен подковонос
Rhinolophus ferrumequinum Голям подковонос
Rhinolophus hipposideros Maлък подковонос
Rhinolophus mehelyi Подковонос на Мехели
Spermophilus citellus Лалугер
Vormela peregusna Пъстър пор

Земноводни и влечуги:
Bombina bombina Червенокоремна бумка
Elaphe quatuorlineata Ивичест смок
Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка
Testudo graeca Шипобедрена костенурка
Testudo hermanni Шипоопашата костенурка
Triturus dobrogicus Добруджански тритон
Triturus karelinii Голям гребенест тритон

Безгръбначни:
Hypodryas maturna Хидриас
*Callimorpha quadripunctaria
Lycaena dispar Лицена
Bolbelasmus unicornis
Cerambyx cerdo Обикновен сечко
Lucanus cervus Бръмбар рогач
Morimus funereus Буков сечко
*Rosalia alpine Алпийска розалиа

4.2. ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
„Лудогорие - Боблата“ (BG0000171).

Цели на опазване:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
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• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове
и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване:

Природни местообитания:
9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines
6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedionalbi
Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)
Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco
Brometalia) (*important orchid sites)
6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества
Pannonic loess steppic grasslands
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation
91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus
91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens
Pannonian woods with Quercus pubescens
91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.
Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори
Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа
Moesian silver lime woods

Бозайници:
*Canis lupus Европейски вълк
Mesocricetus newtoni Добруджански (среден) хомяк
Miniopterus schreibersi Дългокрил прилеп
Myotis capaccinii Дългопръст нощник
Rhinolophus еuryale Южен подковонос
Spermophilus citellus Лалугер
Vormela peregusna Пъстър пор

Земноводни и влечуги:
Bombina bombina Червенокоремна бумка
Elaphe quatuorlineata Ивичест смок
Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка
Testudo graeca Шипобедрена костенурка
Testudo hermanni Шипоопашата костенурка
Triturus dobrogicus Добруджански тритон
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Triturus karelinii Голям гребенест тритон

Безгръбначни:
Hypodryas maturna Хидриас
Cerambyx cerdo Обикновен сечко
Lucanus cervus Бръмбар рогач
Morimus funereus Буков сечко
*Rosalia alpine Алпийска розалиа

4.3. ЗЗ за опазване на дивите птици „Лудогорие“ (BG0002062).

Цели на опазване:
• Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, предмет на

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

които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване:
Видове птици предмет на опазване в зоната, включени в Приложение I на Директива
2009/147/ЕО:
Ixobrychus minutus Mалък воден бик
Ardea purpurea Червена чапла
Ciconia nigra Черен щъркел
Ciconia ciconia Бял щъркел
Tadorna ferruginea Червен ангъч
Pernis apivorus Осояд
Milvus migrans Черна каня
Circaetus gallicus Орел змияр
Circus pygargus Ливаден блатар
Accipiter brevipes Късопръст ястреб
Buteo rufinus Белоопашат мишелов
Aquila pomarina Малък креслив орел
Aquila heliaca Царски орел
Hieraaetus pennatus Малък орел
Crex crex Ливаден дърдавец
Bubo bubo Бухал
Caprimulgus europaeus Козодой
Coracias garrulous Синявица
Picus canus Сив кълвач
Driocopus martius Черен кълвач
Dendrocopos syriacus Сирийски кълвач
Dendrocopos medius Среден пъстър кълвач
Lullula arborea Горска чучулига
Anthus campestris Полска бъбрица
Sylvia nisoria Ястребогушо коприварче
Ficedula semitorquata Полубеловрата мухоловка
Lanius collurio Червеногърба сврачка
Lanius minor Черночела сврачка
Emberiza hortulana Градинска овесарка
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Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на
Директива 2009/147/ЕО:
Tachybaptus ruficollis Малък гмурец
Podiceps nigricollis Черногуш гмурец
Accipiter gentilis Голям ястреб
Accipiter nisus Малък ястреб
Buteo buteo Обикновен мишелов
Falco tinnunculus Черношипа ветрушка
Falco subbuteo Орко
Rallus aquaticus Воден дърдавец
Gallinula chlropus Зеленоножка
Vanellus vanellus Обикновена калугерица
Actitis hypoleucos Късокрил кюкавец
Merops apiaster Обикновен пчелояд

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

I. Защитени зони за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна

I.а) описание и анализ на въздействието на ОУП върху типовете природни
местообитания и видовете - предмет на опазване.

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

1. Актуалност на данните.
Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние

на природни местообитания и видове - фаза I“ са по-актуални;
2. Подробност при извършване на анализите.
Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на

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

Актуалните цифрови модели на разпространение на природните местообитания
и на местообитанията на видовете са предоставени с Решение за предоставяне на
достъп до обществена информация № ЗД-128/18.11.2015 г. на МОСВ. Тези модели са
резултат от изпълнението на проект рег. № DIR-59318-1-2 - „Картиране и определяне
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“.

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

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

Някои от природните местообитания и местообитанията на видове са
новоустановени в процеса на картиране по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, и затова
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не фигурират в съответните официални стандартни формуляри за набиране на данни за
защитените зони.

Реципрочно, някои от природните местообитания и местообитанията на видове,
включени в съответните стандартни формуляри, не са потвърдени на терен в процеса на
картиране, и затова за тях няма площни данни.

I.a).1. ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна „Лудогорие“ (BG0000168).

Общо, от територията на община Кубрат, в границите на защитената зона
попадат 64 179,31 дка.

В рамките на тази площ,  ОУП обособява следните територии с общо
предназначение, които могат да окажат въздействие върху защитената зона:

- Жилищни функции - 1,56 дка;
- Транспорт и комуникации - 1 217,54 дка;
- Техническа инфраструктура - 93,30 дка;
- Общественообслужващи функции - 2,5 дка;
- Производствени дейности - 233,52 дка;
- Рекреационни дейности, курорти и вилни зони - 24,89 дка.
Общо, тези територии с общо предназначение заемат 1 573,31 дка, което

представлява 0,26 % от площта на защитената зона.
Основната част от териториите с общо предназначение описват вече изградени и

съществуващи обекти и съоръжения. Териториите за Транспорт и комуникации описват
изцяло само съществуващата пътна мрежа в границите на защитената зона, поради
което ще бъдат изключвани от последващите анализи. Без тях, засягането на
защитената зона възлиза на 0,06 % от нейната площ.
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Засягане на картираните природни местообитания в ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168)
от предвижданията на ОУП

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

природно
местообитание

обща площ на
разпространение на
местообитанието в

защитената зона
(дка)

засегната площ на
местообитанието
от проекта за ОУП

(в декари)

разпределение на засегнатата площ
по вид на устройствената

територия
(в декари)

засегната площ на
местообитанието, спрямо

общата му площ на
разпространение в защитената

зона
 (%)

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

123,70 0 - 0

6110* -
Отворени калцифилни или
базифилни тревни съобщества от
Alysso-Sedionalbi

30,84 0 - 0

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

7 214,68 0 - 0

6250 * -
Панонски льосови степни тревни
съобщества

5 082,57 30,26
За Техническа инфраструктура - 0,5;
За Производствени дейности - 29,76 0,595

8310 –
Неблагоустроени пещери

В защитената зона са
описани 17 бр.
пещери

0 - 0

91G0* -
Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus

6 541,75 0 - 0
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91H0 * -
Панонски гори с Quercus pubescens

В проект „Картиране и
определяне на
природозащитното
състояние на природни
местообитания и видове
- фаза I“ няма данни за
срещане на хабитата в
защитената зона

- - -

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

84 339,61 7,18
За Техническа инфраструктура - 4,67;
За Общественообслужващи функции - 2,5;
За Рекреационни дейности, курорти и
вилни зони - 0,01

0,0085

91M0 –
Балкано-панонски церово-
горунови гори

40 333,55 4,64
За Производствени дейности - 0,37;
За Рекреационни дейности, курорти и
вилни зони - 4,27

0,01

91Z0 –
Мизийски гори от сребролистна
липа

49 654,21 13,92
За Рекреационни дейности, курорти и
вилни зони - 13,92 0,028

6240* -
Субпанонски степни тревни
съобщества
/хабитатът е новоустановен в ЗЗ/

4 171,33 0 - 0
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Засягане на картираните местообитания на бозайници (без прилепи) в ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168)
от предвижданията на ОУП

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

вид обща площ на
местообита-
нието на вида

в ЗЗ (дка)

площ на
местообитанието на

вида, засегната от
проекта за ОУП (в декари)

разпределение на засегнатата площ по вид на
устройствената територия

(в декари)

засегната площ на
местообитанието на вида,

спрямо общата площ на
местообитанието на вида

в защитената зона
 (%)

Европейски вълк
Canis lupus 135 130,65 14,87

За Рекреационни дейности, курорти и вилни зони - 14,87
0,011

Видра
Lutra lutra 5 108,78 2,93

За Жилищни функции -  0,15;
За Техническа инфраструктура -  0,11;
За Производствени дейности -  2,6

0,057

Пъстър пор
Vormela  peregusna 24 818,75 6,39 За Жилищни функции -  1,56;

За Производствени дейности -  4,83 0,026

Европейски
лалугер
Sp.  citellus

17 751,90 43,8
За Техническа инфраструктура -  0,16;
За Производствени дейности -  43,64 0,2

Добружански
(среден) хомяк
Mesocricetus
newtoni

26 429,33 0 - 0

Рис
Lynx lynx
/видът е новоустановен
в ЗЗ/

515 135,47 141,13

За Техническа инфраструктура -  38,93;
За Общественообслужващи функции - 2,5;
За Производствени дейности -  75,07;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни зони - 24,63

0,027

Степен пор
Mustela
eversmannii
/видът е новоустановен
в ЗЗ/

51 088,68 48,22

За Техническа инфраструктура -  1,82;
За Производствени дейности -  46,4

0,094
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Засягане на картираните местообитания на прилепи в ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168)
от предвижданията на ОУП

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

вид площ на
потенци-
алните

местооби-
тания в

защитената
зона (дка)

засегната площ
на  потенц.

местооб.
от проекта за

ОУП
(дка)

разпределение на засегнатата площ по вид на
устройствената територия

(в декари)

засегната площ на
потенциалното
местообитание,
спрямо общата

площ на
потенциалното

местообитание в
защитената зона

 (%)

засягане на
картирани
находища

Maлък подковонос
Rhinolophus
hipposideros

62 101,08 198,36
За Жилищни функции -  1,36;
За Техническа инфраструктура - 59,42;
За Производствени дейности - 137,58

0,32 не

Голям нощник
Myotis myotis 57 695,69 87,85

За Жилищни функции -  1,46;
За Техническа инфраструктура - 15,49;
За Производствени дейности - 70,9

0,15 не

Голям подковонос
Rhinolophus
ferrumequinum

76 921,74 171,94
За Жилищни функции -  1,46;
За Техническа инфраструктура - 49,87;
За Производствени дейности - 120,42;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни зони - 0,19

0,22 не

Дългокрил прилеп
Miniopterus schreibersii 39 888,54 23,93

За Жилищни функции -  1,59;
За Техническа инфраструктура - 5,49;
За Производствени дейности - 16,85

0,06 не

Дългопръст
нощник
Myotis capaccinii

12 209,61 15,81
За Жилищни функции -  1,42;
За Техническа инфраструктура - 0,05;
За Производствени дейности - 14,34

0,13 не

Дългоух нощник
Myotis bechsteinii 155 321,04 107,3

За Жилищни функции -  1,53;
За Техническа инфраструктура - 18,65;
За Производствени дейности - 85,89;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни зони - 1,23

0,07 не

Остроух нощник
Myotis blythii 82 077,63 174,97

За Жилищни функции -  1,46;
За Техническа инфраструктура - 50,27;
За Производствени дейности - 122,99 ;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни зони - 0,25

0,21 не
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Подковонос на Мехели
Rhinolophus mehelyi 26 834,17 4,04 За Жилищни функции -  1,43;

За Производствени дейности - 2,61 0,015 не

Средиземноморски
подковонос
Rhinolophus blasii

4 485,79 2,45
За Жилищни функции -  1,3;
За Производствени дейности - 1,15 0,05 не

Трицветен нощник
Myotis emarginatus 48 275,03 101,4

За Жилищни функции -  1,46;
За Техническа инфраструктура -  11,65;
За Производствени дейности -  88,1;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни зони - 0,19

0,21 не

Широкоух прилеп
Barbastella barbastellus 179 119,02 89,24

За Жилищни функции -  0,15;
За Техническа инфраструктура -  0,11;
За Производствени дейности -  2,6;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни зони-24,63

0,05 не

Южен подковонос
Rhinolophus euryale 69 046,11 91,78

За Жилищни функции -  1,59;
За Техническа инфраструктура -  6,6;
За Производствени дейности -  83,24;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни зони - 0,35

0,13 не
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Засягане на картираните местообитания на земноводни и влечуги в ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168)
от предвижданията на ОУП

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

В стандартния формуляр за набиране на данни за защитената зона, като предмет на опазване е вписан видът Ивичест смок (Elaphe
quatuorlineata). Това е техническа грешка, тъй като се има предвид вида Пъстър смок (Elaphe sauromates).

вид обща площ на
местообита-

нието на вида в ЗЗ
(дка)

площ на
местообитанието
на вида, засегната

от проекта за
ОУП (в декари)

разпределение на засегнатата
площ по вид на устройствената

територия
(в декари)

засегната площ на
местообитанието,

спрямо общата площ на
местообитанието в

защитената зона
 (%)

Червенокоремна бумка
Bombina bombina 70 082,14 54,5 За Техническа инфраструктура -  2,08;

За Производствени дейности -  52,42 0,08

Обикновена блатна костенурка
Emys orbicularis 130 372,74 136,26

За Жилищни функции -  1,56;
За Техническа инфраструктура -  13,56;
За Производствени дейности -  120,99;
За Рекреационни дейности, курорти и
вилни зони - 0,15

0,1

Пъстър смок
Elaphe sauromates 162 402,01 69,53

За Жилищни функции -  1,26;
За Техническа инфраструктура -  3,66;
За Производствени дейности -  62,15;
За Рекреационни дейности, курорти и
вилни зони - 2,46

0,04

Голям гребенест тритон
Triturus karelinii 138 736,58 92,13

За Жилищни функции -  1,56;
За Техническа инфраструктура - 11,29;
За Производствени дейности -  64,94;
За Рекреационни дейности, курорти и
вилни зони - 14,34

0,066

Добруджански тритон
Triturus dobrogicus 2 580,78 0 - 0

Шипобедрена костенурка
Testudо graeca 67 223,54 118,95

За Техническа инфраструктура -  38,61;
За Производствени дейности -  74,13;
За Рекреационни дейности, курорти и
вилни зони - 6,21

0,18
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Шипоопашата костенурка
Testudo hermanni 53 470,50 45,81 За Техническа инфраструктура -  1,16;

За Производствени дейности -  44,65 0,086

Жълтокоремна бумка
Bombina variegatа
/видът е новоустановен в защитената зона/ 151 431,80 48,85

За Жилищни функции -  1,56;
За Техническа инфраструктура -  9,79;
За Производствени дейности -  37,35;
За Рекреационни дейности, курорти и
вилни зони - 0,15

0,032
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Засягане на картираните местообитания на безгръбначни в ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168)
от предвижданията на ОУП

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

вид обща площ на
местообита-

нието на вида в
ЗЗ (дка)

площ на
местообитанието
на вида, засегната

от проекта за ОУП
(в декари)

разпределение на засегнатата площ по
вид на устройствената територия

(в декари)

засегната площ на
местообитанието,

спрямо общата площ на
местообитанието в

защитената зона
 (%)

Лицена
Lycaena dispar 36 739,89 31,64 За Техническа инфраструктура -  1,72;

За Производствени дейности -  29,92 0,086

Обикновен сечко
Cerambyx cerdo 308 410,60 86,96

За Техническа инфраструктура -  31,85;
За Общественообслужващи функции - 2,5;
За Производствени дейности -  31,82;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни
зони - 20,79

0,028

Буков сечко
Morimus funereus 476 626,37 112,85

За Техническа инфраструктура -  36,47;
За Общественообслужващи функции - 2,5;
За Производствени дейности -  49,89;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни
зони - 23,99

0,02

Алпийска розалиа
*Rosalia alpinа 912,96 0 - 0

Бръмбар рогач
Lucanus cervus 480 384,90 98,33

За Техническа инфраструктура -  26,17;
За Общественообслужващи функции - 2,5;
За Производствени дейности -  45,37;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни
зони - 24,29

0,02

*Callimorpha quadripunctaria

381 683,27 76,65

За Техническа инфраструктура -  22,07;
За Общественообслужващи функции - 2,5;
За Производствени дейности -  31,82;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни
зони - 20,26

0,02

Хидриас
Hypodryas maturna 48 536,82 205,78

За Техническа инфраструктура -  55,2;
За Жилищни функции - 0,18;
За Производствени дейности -  150,33;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни
зони - 0,07

0,42
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Bolbelasmus unicornis 844,81 0 - 0
Ценагрион
Coenagrion ornatum
/видът е новоустановен в защитената зона/

11 060,05 0 - 0

Cucujus cinnaberinus
/видът е новоустановен в защитената зона/ 444 584,34 41,71

За Техническа инфраструктура -  12,45;
За Производствени дейности -  4,61;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни
зони - 23,65

0,009

Dioszeghyana schmidtii
/видът е новоустановен в защитената зона/

125 008,84 111,17

За Техническа инфраструктура -  29,73;
За Общественообслужващи функции - 1,96;
За Производствени дейности -  69,09;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни
зони - 10,39

0,09

Ophiogomphus сecilia
/видът е новоустановен в защитената зона/ 66 202,60 1,71 За Жилищни функции - 0,86;

За Производствени дейности -  0,85 0,0026

Осмодерма
Osmoderma eremita
/видът е новоустановен в защитената зона/

78 286,86 40,91
За Техническа инфраструктура -  7,82;
За Производствени дейности -  30,91;
За Рекреационни дейности, курорти и вилни
зони - 2,18

0,052

Бисерна мида
Unio crassus
/видът е новоустановен в защитената зона/

1 802,48 1,75
За Жилищни функции - 0,86;
За Производствени дейности -  0,89 0,097

Vertigo angustior
/видът е новоустановен в защитената зона/ 1 914,36 1,75

За Жилищни функции - 0,86;
За Производствени дейности -  0,89 0,091

Vertigo moulinsiana
/видът е новоустановен в защитената зона/ 1 914,36 1,75

За Жилищни функции - 0,86;
За Производствени дейности -  0,89 0,091
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Засягане на картираните местообитания на риби в ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168)
от предвижданията на ОУП

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

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

вид обща площ на
местообита-

нието на вида в
ЗЗ (дка)

площ на местообитанието
на вида, засегната от

проекта за ОУП (в декари)

разпределение на засегнатата площ (в дка)
по вид на устройствената територия,

която се предвижда

засегната площ на
местообитанието, спрямо

общата площ на
местообитанието в

защитената зона
 (%)

Обикновен
щипок
Cobitis taenia

1 684,73 0,95
За Жилищни функции - 0,36;
За Производствени дейности - 0,59 0,056

Голям щипок
Cobitis elongata 958,03 4,75

За Жилищни функции - 0,15;
За Техническа инфраструктура -  1,97;
За Производствени дейности -  2,63

0,5

Европейска
горчивка
Rhodeus sericeus
amarus

1 121,20 4,75

За Жилищни функции - 0,15;
За Техническа инфраструктура -  1,97;
За Производствени дейности -  2,63 0,42

Балкански щипок
Sabanejewia aurata
balcanica

451,84 0,30
За Жилищни функции - 0,15;
За Производствени дейности - 0,15 0,066

Черна (балканска)
мряна
Barbus
meridionalis petenyi

933,98 0,44

За Жилищни функции - 0,27;
За Производствени дейности -  0,17

0,047

Распер
Aspius аspius 200,72 0

-
0

Виюн
Misgurnus fossilis 4,22 0

-
0
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Резултати и анализи от направените посещения на терен в ЗЗ
„Лудогорие“ (BG0000168):

За нуждите на настоящия доклад са извършени посещения на терен в землищата
на населените места от община Кубрат. Посетени са местата, които ще бъдат включени
в бъдещи устройствени територии, и същевременно попадат в границите на ЗЗ
„Лудогорие“ (BG0000168).

Землище на гр. Кубрат (ЕКАТТЕ 40422)

Територия за техническа инфраструктура (обект № 232 от графичния
материал на предварителния проект на ОУП) е разположена южно от града. С тази
територия се описва съществуваща и действаща кариера „Кубрат“ за добив на инертни
материали, стопанисвана от „Пътно строителство” АД – Разград. Към устройствената
територия е включен имот № 40422.294.124. Северната част на имота, с площ 4,67 дка,
в момента представлява гора и е картирана към природно местообитание 91I0 *Евро-
сибирски степни гори с Quercus spp. по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. В състава
на тази растителност се срещат Quercus cerris, Q. pubescens, Crataegus monogyna,
Prunus spinosa, Rosa sp., Robinia pseudoacacia, Buglossoides purpurocaerulea, Dactylis
glomerata, Clinopodium vulgare и др.

Извод: В границите територията е установено природно местообитание 91I0
*Евро-сибирски степни гори с Quercus spp, което е под защита на Директива
92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Рекреационни дейности, курорти и вилни зони (обект № 233
от графичния материал на предварителния проект на ОУП) е разположена южно от
града. С тази територия се описва съществуваща вилна постройка. Към устройствената
територия е включен имот № 40422.294.3. Западната част на имота, с площ 0,01 дка,
представлява гора и е картирана към природно местообитание 91I0 *Евро-сибирски
степни гори с Quercus spp. по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. Южните части на имота, с
площ 4,27 дка са картирани към природно местообитание 91M0 Балканско-Панонски
церово-горунови гори. В състава на растителността към природно местообитание 91I0
*Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. се срещат Quercus cerris, Crataegus
monogyna, Acer campestre, Carpinus betulus, Corylus avellana, Prunus spinosa, Rosa sp.,
Buglossoides purpurocaerulea, Dactylis glomerata, Clinopodium vulgare и др. В състава на
Балканско-Панонски церово-горунови гори участват Quercus cerris, Acer tataricum,
Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata и др.

Извод: В границите на тази територия са установени природни
местообитания 91I0 *Евро-сибирски степни гори с Quercus spp и 91M0 Балканско-
Панонски церово-горунови гори, които са под защита на Директива 92/43/ЕЕС и
приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Землище на с. Беловец (ЕКАТТЕ 3575)

Територия за Обществено обслужващи функции (обект № 201 от графичния
материал на предварителния проект на ОУП) е разположена южно от селото. С тази
територия се описва съществуваща сграда. В границите на устройствената територия
попадат 2,5 дка от природно местообитание 91I0 *Евро-сибирски степни гори с Quercus
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spp., които са картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. Засегнатият хабитат е
разположен около съществуващата постройка, основно в източна посока. В състава на
тази растителност се срещат Quercus cerris, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa
sp., Melica uniflora, Dactylis glomerata, Clinopodium vulgare и др.

Извод: В границите на тази територия е установено природно
местообитание 91I0 *Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., което е под защита
на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Рекреационни дейности, курорти и вилни зони (обект № 200
от графичния материал на предварителния проект на ОУП) е разположена
югозападно от селото. С тази територия се описва съществуваща вилна сграда и дворно
пространство към нея. В границите на устройствената територия попадат 13,92 дка от
природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа, които са
картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“. Засегнатият хабитат е разположен около
съществуващата постройка, основно в североизточна посока. В състава на тази
растителност се срещат Tilia tomentosa, Quercus cerris, Crataegus monogyna, Prunus
spinosa, Hedera helix, Rosa sp., Melica uniflora, Dactylis glomerata, Clinopodium vulgare и
др.

Извод: В границите на тази територия е установено природно
местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа, което е под защита на
Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

Територия за Производствени дейности (обект № 189 от графичния
материал на предварителния проект на ОУП) е разположена западно от селото. С
тази територия се описват съществуващи производствени постройки и свободни
пространства към тях. В границите на устройствената територия попадат 0,37 дка от
природно местообитание 91M0 Балканско-Панонски церово-горунови гори, които са
картирани по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“. Засегнатият хабитат е разположен в
северната част на територията. В състава на растителността се срещат Quercus cerris,
Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa sp., Melica uniflora, Dactylis glomerata,
Clinopodium vulgare и др.  Присъстват и Pinus nigra, Robinia pseudoacacia, Sambucus
ebulus, като съобществото е силно антропогенно повлияно.

Извод: В границите на тази територия е установено природно
местообитание 91M0 Балканско-Панонски церово-горунови гори, което е под
защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното
разнообразие.

Землище на с. Сеслав (ЕКАТТЕ 66295)

Територия за Производствени дейности (обект № 90 от графичния материал
на предварителния проект на ОУП) е разположена западно от селото. В границите на
територията липсва застрояване. Този устройствен елемент засяга 29,76 дка от
природно местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества, което е
картирано по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“. При реализиране на бъдещо строителство,
хабитатът в тази територия ще бъде увреден в значителна степен. В състава на
растителността участват Cynodon dactylon, Festuca valesiaca, Poa angustifolia, Eryngium
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campestre, Dichantium ischaemum, Astragalus onobrychis, Trifolium repens, Rosa sp.,
Urtica dioica, Sambucus ebulus и др.

Извод: В границите на тази територия е установено природно
местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества, което е под
защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното
разнообразие.

Територия за техническа инфраструктура е разположена западно от селото.
Предвидена е за изграждане на кариера за пясък, чакъл и глини за строителството. Този
устройствен елемент засяга 0,5 дка от природно местообитание 6250 *Панонски
льосови степни тревни съобщества, което е картирано по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове -
фаза I“. При бъдещо разработване на кариера, хабитатът в тази територия ще бъде
увреден. В състава на растителността участват: Cynodon dactylon, Festuca valesiaca, Poa
angustifolia, Eryngium campestre, Dichantium ischaemum, Astragalus onobrychis, Trifolium
repens, Rosa sp., и др.

Извод: В границите на тази територия е установено природно
местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества, което е под
защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното
разнообразие.

Територия за Производствени дейности (обект № 93 от графичния материал
на предварителния проект на ОУП) е разположена западно от селото. С тази
територия се описва съществуваща стопанска сграда. В границите на устройствената
територия попадат няколко квадратни метра (които не могат да бъдат определени с
точност) от природно местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни
съобщества, които са картирани по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“.
Създаването на този устройствен елемент няма да доведе до намаляване на площите,
заети от хабитата.

Извод: В границите на тази територия е установено природно
местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества, което е под
защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното
разнообразие.
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I.а).2. ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171).

Общо, от територията на община Кубрат, в границите на защитената зона
попадат 20 064,11 дка.

В рамките на тази площ,  ОУП обособява следните територии с общо
предназначение, които могат да окажат въздействие върху защитената зона:

- Жилищни функции - 107,39 дка;
- Транспорт и комуникации - 440,75 дка;
- Техническа инфраструктура - 320,12 дка;
- Производствени дейности - 132,14 дка;
- Озеленяване, паркове и градини - 4,97 дка;
- Спорт и атракции - 25,71 дка
- Общественообслужващи функции - 2,51 дка.
Общо, тези територии с общо предназначение заемат 1 033,59 дка, което

представлява 2,14 % от площта на защитената зона.
Основната част от териториите с общо предназначение описват вече изградени и

съществуващи обекти и съоръжения. Териториите за Транспорт и комуникации описват
изцяло само съществуващата пътна мрежа в границите на защитената зона, поради
което ще бъдат изключвани от последващите анализи. Територията за Техническа
инфраструктура също описва съществуващ обект - действащата кариера „Тертер“ за
добив на пясък, чакъл и глини за строителната керамика. Без тези два елемента,
засягането на защитената зона възлиза на 0,56 % от нейната площ.
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Засягане на картираните природни местообитания в ЗЗ „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171)
от предвижданията на ОУП

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

природно
местообитание

обща площ на
разпространение на
местообитанието в

защитената зона
(дка)

засегната площ на
местообитанието от

проекта за ОУП
(в декари)

разпределение на засегнатата площ
по вид на устройствената

територия
(в декари)

засегната площ на
местообитанието, спрямо

общата му площ на
разпространение в
защитената зона

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

193,83 0 - 0

6110* -
Отворени калцифилни или
базифилни тревни съобщества от
Alysso-Sedionalbi

214,97 0 - 0

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

2 941,30 0 - 0

6250 * -
Панонски льосови степни тревни
съобщества

4 905,72 13,63
За Жилищни функции - 1,61;
За Производствени дейности - 11,88;
За Общественообслужващи функции - 0,14

0,28

8210 –
Хазмофитна растителност по
варовикови скални склонове

43,77 0,03
За Техническа инфраструктура - 0,03

0,07

91G0* -
Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus

418,22 0 - 0
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91H0 * -
Панонски гори с Quercus pubescens 25,07 0 - 0

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

69,38 0 - 0

91M0 –
Балкано-панонски церово-
горунови гори

2 107,07 0 - 0

91Z0 –
Мизийски гори от сребролистна
липа

514,26 0 - 0

8310 –
Неблагоустроени пещери
/хабитатът е новоустановен в ЗЗ/

В защитената зона
хабитатът е представен
от пещерата
„Чатал канара“ в
земл. с. Варненци,
общ. Тутракан

0 - 0
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Засягане на картираните местообитания на бозайници (без прилепи)
в ЗЗ „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) от предвижданията на ОУП

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

вид обща площ на
местообита-

нието на вида в
ЗЗ (дка)

площ на
местообитанието на

вида, засегната от
проекта за ОУП

(в декари)

разпределение на засегнатата площ по вид на
устройствената територия

(в декари)

засегната площ на
местообитанието, спрямо

общата площ на
местообитанието в

защитената зона
 (%)

Европейски вълк
*Canis lupus 1 113,03 0 - 0

Добруджански
(среден) хомяк
Mesocricetus
newtoni

11 550,02 12,48

За Жилищни функции – 0,15;
За Техническа инфраструктура -  0,03;
За Общественообслужващи функции - 0,28;
За Производствени дейности -  12,02

0,1

Пъстър пор
Vormela
peregusna 15 220,40 285,78

За Жилищни функции – 107,39;
За Техническа инфраструктура -  27,62;
За Производствени дейности -  120,09;
За Озеленяване, паркове и градини - 4,97;
За Спорт и атракции - 25,71

1,9

Европейски
лалугер
Spermophilus
citellus

13 080,24 108,28

За Техническа инфраструктура -  83,74;
За Производствени дейности -  5,61;
За Озеленяване, паркове и градини - 4,93;
За Спорт и атракции - 14

0,83

Видра
Lutra lutra
/видът е
новоустановен в
защитената зона/

863,46 0 - 0
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Рис
Lynx lynx
/видът е
новоустановен в
защитената зона/

33 455,65 133,04

За Жилищни функции – 1,1;
За Техническа инфраструктура -  102,26;
За Общественообслужващи функции - 0,22;
За Производствени дейности -  14,91;
За Озеленяване, паркове и градини - 4,97;
За Спорт и атракции - 9,58

0,4

Степен пор
Mustela
eversmannii
/видът е
новоустановен в
защитената зона/

29 678,70 392,95

За Жилищни функции – 5,4;
За Техническа инфраструктура -  320,12;
За Производствени дейности -  62,46;
За Озеленяване, паркове и градини - 4,97 1,32
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Засягане на картираните местообитания на прилепи в ЗЗ „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171)
от предвижданията на ОУП

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

вид площ на
потенци-
алните

местооби-
тания в

защитената
зона (дка)

засегната площ
на  потенц.

местооб.
от проекта за

ОУП
(дка)

разпределение на засегнатата площ по вид на
устройствената територия

(в декари)

засегната площ на
потенциалното
местообитание,
спрямо общата

площ на
потенциалното

местообитание в
защитената зона

 (%)

засягане на
картирани
находища

Maлък подковонос
Rhinolophus
hipposideros
/видът е новоустановен в ЗЗ/

2 112,45 267,54

За Жилищни функции -  13,61;
За Техническа инфраструктура -  138,21;
За Производствени дейности -  99,58;
За Спорт и атракции - 15,5;
За Общественообслужващи функции - 0,64

12,66 не

Голям нощник
Myotis myotis
/видът е новоустановен в ЗЗ/

3 634,15 89,58
За Техническа инфраструктура - 78,98;
За Производствени дейности - 8,37;
За Спорт и атракции - 2,23

2,46 не

Голям подковонос
Rhinolophus
ferrumequinum
/видът е новоустановен в ЗЗ/

3 858,54 388,38

За Жилищни функции -  36,26;
За Техническа инфраструктура -  234,32;
За Производствени дейности -  114,57;
За Озеленяване, паркове и градини - 2,1;
За Спорт и атракции - 0,48;
За Общественообслужващи функции - 0,65

10 не

Дългокрил прилеп
Miniopterus schreibersii 2 689,19 32,16

За Техническа инфраструктура - 31,14 ;
За Производствени дейности - 1,02 1,2 не

Дългопръст
нощник
Myotis capaccinii

2 557,05 45,55
За Жилищни функции -  0,06;
За Техническа инфраструктура - 39,12;
За Производствени дейности - 6,37

1,78 не

Дългоух нощник
Myotis bechsteinii
/видът е новоустановен в ЗЗ/

4 270,88 6,23
За Техническа инфраструктура - 5,82;
За Производствени дейности - 0,41 0,15 не
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Остроух нощник
Myotis blythii
/видът е новоустановен в ЗЗ/

5 636,67 347,83
За Жилищни функции -  11,78;
За Техническа инфраструктура - 249,2;
За Производствени дейности - 86,16;
За Общественообслужващи функции - 0,69

6,17 не

Подковонос на Мехели
Rhinolophus mehelyi
/видът е новоустановен в ЗЗ/

3 284,23 71,45
За Жилищни функции -  6,1;
За Техническа инфраструктура -  0,51;
За Производствени дейности -  63,87;
За Общественообслужващи функции - 0,97

2,18 не

Средиземноморски
подковонос
Rhinolophus blasii
/видът е новоустановен в ЗЗ/

9,64 0 - 0 не

Трицветен нощник
Myotis emarginatus
/видът е новоустановен в ЗЗ/

3 083,12 77,19
За Жилищни функции -  2,2;
За Техническа инфраструктура -  43,34;
За Производствени дейности -  31,4;
За Общественообслужващи функции - 0,25

2,5 не

Широкоух прилеп
Barbastella barbastellus
/видът е новоустановен в ЗЗ/

1 025,62 0 - 0 не

Южен подковонос
Rhinolophus euryale 3 737,99 103,28

За Жилищни функции - 7,6;
За Техническа инфраструктура -  38,13;
За Производствени дейности -  57,29;
За Спорт и атракции - 0,02;
За Общественообслужващи функции - 0,24

2,76 не
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Засягане на картираните местообитания на земноводни и влечуги в ЗЗ „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171)
от предвижданията на ОУП

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

В стандартния формуляр за набиране на данни за защитената зона, като предмет на опазване е вписан видът Ивичест смок
(Elaphe quatuorlineata). Това е техническа грешка, тъй като се има предвид вида Пъстър смок (Elaphe sauromates).

вид обща площ на
местообита-

нието на вида в ЗЗ
(дка)

площ на
местообитанието на вида,

засегната от проекта за
ОУП (в декари)

разпределение на засегнатата площ по вид на
устройствената територия

(в декари)

засегната площ на
местообитанието, спрямо

общата площ на
местообитанието в

защитената зона
 (%)

Червенокоремна
бумка
Bombina bombina 25 515,67 378,25

За Жилищни функции -  15,35;
За Техническа инфраструктура -  318,93;
За Производствени дейности -  25,94;
За Озеленяване, паркове и градини - 4,97;
За Спорт и атракции - 11,78;
За Общественообслужващи функции - 1,28

1,48

Обикновена блатна
костенурка
Emys orbicularis 24 067,47 415,79

За Жилищни функции -  31,26;
За Техническа инфраструктура - 318,22;
За Производствени дейности -  49,62;
За Озеленяване, паркове и градини - 4,97;
За Спорт и атракции - 10,29;
За Общественообслужващи функции - 1,43

1,73

Пъстър смок
Elaphe sauromates

22 729,41 468,76

За Жилищни функции -  33,23;
За Техническа инфраструктура - 290,09;
За Производствени дейности -  124,49;
За Озеленяване, паркове и градини - 4,02;
За Спорт и атракции - 15,47;
За Общественообслужващи функции - 1,46

2,06

Triturus dobrogicus
Добруджански
тритон

12 827,47 128,45
За Техническа инфраструктура - 121,24;
За Производствени дейности -  7,21; 1



41

Голям гребенест
тритон
Triturus karelinii 9 467,91 89,36

За Жилищни функции -  19,62;
За Техническа инфраструктура - 51,08;
За Производствени дейности -  8,98;
За Спорт и атракции - 9,34;
За Общественообслужващи функции - 0,34

0,94

Шипобедрена
костенурка
Testudo graeca 19 944,36 286,92

За Жилищни функции -  3,06;
За Техническа инфраструктура - 247,56;
За Производствени дейности -  16,02;
За Озеленяване, паркове и градини - 4,83;
За Спорт и атракции - 15,11;
За Общественообслужващи функции - 0,34

1,44

Шипоопашата
костенурка
Testudo hermanni

4 609,67 13,71
За Техническа инфраструктура - 12,76;
За Производствени дейности -  0,95 0,3

Жълтокоремна бумка
Bombina variegate
/видът е новоустановен
в ЗЗ/

2 866,46 0,34

За Жилищни функции -  0,27;
За Производствени дейности -  0,07

0,012
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Засягане на картираните местообитания на безгръбначни в ЗЗ „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171)
от предвижданията на ОУП

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

вид обща площ на
местообита-

нието на вида в
ЗЗ (дка)

площ на
местообитанието
на вида, засегната

от проекта за ОУП
(в декари)

разпределение на засегнатата площ по
вид на устройствената територия

(в декари)

засегната площ на
местообитанието,

спрямо общата площ на
местообитанието в

защитената зона
 (%)

Лицена
Lycaena dispar
/видът е новоустановен в защитената зона/

11 898,42 17,22
За Жилищни функции -  0,08;
За Производствени дейности -  12,03;
За Озеленяване, паркове и градини - 4,97;
За Общественообслужващи функции - 0,14

0,14

Обикновен сечко
Cerambyx cerdo 8 608,67 0 - 0

Буков сечко
Morimus funereus 10 726,56 0 - 0

Алпийска розалиа
*Rosalia alpinа

По проект
„Картиране и
определяне на
природозащитното
състояние на
природни
местообитания и
видове - фаза I“
няма данни за
срещане на вида в
защитената зона

- - -

Бръмбар рогач
Lucanus cervus 13 843,75 10,84 За Техническа инфраструктура -  5,58;

За Спорт и атракции - 5,26 0,078

*Callimorpha quadripunctaria
/видът е новоустановен в защитената зона/ 11 025,38 12,18

За Техническа инфраструктура -  2;
За Производствени дейности -  8,39;
За Спорт и атракции - 1,79

0,11



43

Хидриас
Hypodryas maturna

23 920,67 116,1

За Жилищни функции -  1,69;
За Техническа инфраструктура - 94,04;
За Производствени дейности -  15,17;
За Озеленяване, паркове и градини - 4,97;
За Спорт и атракции - 0,09;
За Общественообслужващи функции - 0,14

0,49

Ценагрион
Coenagrion ornatum
/видът е новоустановен в защитената зона/

2 375,52 0 - 0

Cucujus cinnaberinus
/видът е новоустановен в защитената зона/ 8 095,22 0 - 0

Dioszeghyana schmidtii
/видът е новоустановен в защитената зона/ 32,12 0 - 0

Ophiogomphus сecilia
/видът е новоустановен в защитената зона/ 3 425,34 0 - 0

Осмодерма
Osmoderma eremita
/видът е новоустановен в защитената зона/

658,10 0 - 0

Бисерна мида
Unio crassus
/видът е новоустановен в защитената зона/

350,13 0 - 0

Vertigo angustior
/видът е новоустановен в защитената зона/ 268,71 0 - 0

Vertigo moulinsiana
/видът е новоустановен в защитената зона/ 268,71 0 - 0
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Засягане на картираните местообитания на риби в ЗЗ „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171)
от предвижданията на ОУП

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

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

вид обща площ на
местообита-

нието на вида в
ЗЗ (дка)

площ на местообитанието
на вида, засегната от

проекта за ОУП (в декари)

разпределение на засегнатата площ (в дка)
по вид на устройствената територия,

която се предвижда

засегната площ на
местообитанието, спрямо

общата площ на
местообитанието в

защитената зона
 (%)

Обикновен
щипок
Cobitis taenia

315,69 0 - 0

Голям щипок
Cobitis elongata 181,28 0 - 0

Европейска
горчивка
Rhodeus sericeus
amarus

226,73 0 - 0

Балкански щипок
Sabanejewia aurata 53,70 0 - 0

Черна (балканска)
мряна
Barbus
meridionalis petenyi

215,59 0 - 0

Распер
Aspius аspius 52,01 0 - 0

Карагьоз
Alosa immaculata 0,19 0 - 0

Малка дунавска
скумрия
Alosa tanaica

0,19 0 - 0
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Резултати и анализи от направените посещения на терен в ЗЗ
„Лудогорие - Боблата“ (BG0000171):

За нуждите на настоящия доклад са извършени посещения на терен в землищата
на населените места от община Кубрат. Посетени са местата, които ще бъдат включени
в бъдещи устройствени територии, и същевременно попадат в границите на ЗЗ
„Лудогорие - Боблата“ (BG0000171).

Землище на с. Тертер (ЕКАТТЕ 72337)

Територия за техническа инфраструктура (обект № 49 от графичния
материал на предварителния проект на ОУП) е разположена североизточно от
селото. С тази територия се описва съществуваща и действаща кариера „Тертер“ за
добив на пясък, чакъл и глини за строителната керамика, стопанисвана от „Тертер”
ЕООД. В границите на устройствената територия попадат 0,03 дка запазена скална
растителност, която е картирана към природно местообитание 8210 Хазмофитна
растителност по варовикови скални склонове по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“.
Засегнатият от устройство хабитат се намира северно от югозападния котлован на
кариерата. При бъдещата експлоатация на съоръжението, съществува опасност от
унищожаване на описаното природно местообитание.

Извод: В границите на тази територия е установено природно
местообитание 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове,
което е под защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за
биологичното разнообразие.

Територия за Жилищни функции е разположена в южната част на селото.
Полигонът не е застроен. В границите на устройствената територия попадат 1,6 дка
ксеротермна растителност, която е картирана към природно местообитание 6250
*Панонски льосови степни тревни съобщества по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. Тази
растителност е антропогенно повлияна, като в състава й участват Cynodon dactylon,
Eryngium campestre, Sanguisorba minor, Astragalus onobrychis, Rosa sp. и др.

Извод: В границите на тази територия е установено природно
местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества, което е под
защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното
разнообразие.

Територия за Производствени дейности (обект № 44 от графичния материал
на предварителния проект на ОУП) е разположена северозападно от селото.
Полигонът не е застроен. В границите на устройствената територия попадат 11,88 дка
ксеротермна растителност, която е картирана към природно местообитание 6250
*Панонски льосови степни тревни съобщества по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. В състава
на растителността участват Cynodon dactylon, Eryngium campestre, Sanguisorba minor,
Astragalus onobrychis, Rosa sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa и др. При бъдещо
застрояване на територията за производствени нужди ще бъде увредено описаният
хабитат.

Извод: В границите на тази територия е установено природно
местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества, което е под
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защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното
разнообразие.

Територия за Обществено обслужващи функции (обект № 46 от графичния
материал на предварителния проект на ОУП) е разположена северозападно от
селото. С тази територия се описват съществуващи стопански сгради и свободни
пространства към тях. В границите на устройствената територия попадат 0,14 дка
ксеротермна растителност, която е картирана към природно местообитание 6250
*Панонски льосови степни тревни съобщества по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“.
Засегнатият хабитат е разположен в крайната югозападна част на устройствения
елемент. Растителността е антропогенно повлияна, като в състава й участват: Cynodon
dactylon, Eryngium campestre, Sanguisorba minor, Astragalus onobrychis, Rosa sp.,
Crataegus monogyna, Prunus spinosa и др.

Извод: В границите на тази територия е установено природно
местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества, което е под
защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното
разнообразие.

Землище на с. Мъдрево (ЕКАТТЕ 49518)

Територия за Жилищни функции е разположена в западната част на селото. В
границите на устройствената територия попадат 0,01 дка ксеротермна растителност,
която е картирана към природно местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни
съобщества по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“. Тази растителност е силно антропогенно
повлияна, като в състава й участват Cynodon dactylon, Eryngium campestre, Sanguisorba
minor, Astragalus onobrychis, Rosa sp. и др.

Извод: В границите на тази територия е установено природно
местообитание 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества, което е под
защита на Директива 92/43/ЕЕС и приложение 1 на Закона за биологичното
разнообразие.

I.б) описание и анализ на въздействието на плана върху целостта на
защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели
(загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване
на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по
време на изпълнението, така и при действието на ОУП:

I.б).1. ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна „Лудогорие“ (BG0000168)

Картираните природни местообитания, които се засягат от предвижданията на
ОУП са:

- 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества. Засягането на
местообитанието е разпределено по следния начин:

· 0,5 дка попадат в територия за Техническа инфраструктура в земл. на с.
Сеслав, която се създава за кариера за пясък, чакъл и глини за строителството. На
територията, в момента, не се извършва добив. В перспектива, при бъдещо изграждане
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на кариерата, този елемент на ОУП ще доведе до пряко и дълготрайно отрицателно
въздействие върху картираният участък от природното местообитание;

· 29,76 дка попадат в територия за Производствени дейности в земл. на с.
Сеслав (обект № 90 от графичния материал на предварителния проект на ОУП), която е
без съществуващо застрояване в момента. В перспектива, при последващо застрояване,
този елемент на ОУП ще доведе до пряко и дълготрайно отрицателно въздействие
върху картираният участък от природното местообитание.

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,595 % от
общата му картирана площ в защитена зона „Лудогорие“ (BG0000168).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на природно местообитание 6250* в зона „Лудогорие“ (BG0000168) е Неблагоприятно
– лошо състояние.

- 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Засягането на местообитанието
е разпределено по следния начин:

· 4,67 дка попадат в територия за Техническа инфраструктура в земл. на гр.
Кубрат (обект № 232 от графичния материал на предварителния проект на ОУП), която
се създава за описване на съществуващата кариера „Кубрат“ за добив на инертни
материали. В перспектива, при бъдещо разширение на котлована на кариерата в
северна посока, този елемент на ОУП ще доведе до пряко и дълготрайно отрицателно
въздействие върху картираният участък от природното местообитание;

· 2,5 дка попадат в територия за Общественообслужващи функции в земл.
на с. Беловец (обект № 201 от графичния материал на предварителния проект на ОУП).
С тази територия се описва съществуваща сграда. В перспектива, при евентуално
разширение на съществуващото застрояване, този елемент на ОУП има вероятност да
доведе до отрицателно въздействие върху картираният участък от природното
местообитание;

· 0,01 дка попадат в територия за Рекреационни дейности, курорти и вилни
зони в земл. на гр. Кубрат (обект № 233 от графичния материал на предварителния
проект на ОУП). С тази територия се описва съществуваща вилна постройка. В
перспектива, при евентуално разширение на съществуващото застрояване, този елемент
на ОУП има вероятност да доведе до отрицателно въздействие върху картираният
участък от природното местообитание.

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,0085 %
от общата му картирана площ в защитена зона „Лудогорие“ (BG0000168).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на природно местообитание 91I0* в зона „Лудогорие“ (BG0000168) е Благоприятно
състояние.

- 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори. Засягането на местообитанието
е разпределено по следния начин:

· 0,37 дка попадат в територия за Производствени дейности в земл. на с.
Беловец (обект № 189 от графичния материал на предварителния проект на ОУП),
която се създава за описване на съществуващи производствени постройки и свободни
пространства към тях. В перспектива, при евентуално разширение на съществуващото
застрояване, този елемент на ОУП има вероятност да доведе до отрицателно
въздействие върху картираният участък от природното местообитание;
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· 4,27 дка попадат в територия за Рекреационни дейности, курорти и вилни
зони в земл. на гр. Кубрат (обект № 233 от графичния материал на предварителния
проект на ОУП). С тази територия се описва съществуваща вилна постройка. В
перспектива, при евентуално разширение на съществуващото застрояване, този елемент
на ОУП има вероятност да доведе до отрицателно въздействие върху картираният
участък от природното местообитание.

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,01 % от
общата му картирана площ в защитена зона „Лудогорие“ (BG0000168).

Необходимо е да се има предвид, че върху този хабитат в защитената зона вече е
установено отрицателно въздействие - 0,055 % от площта му са засегнати от
инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства – строителни материали
(варовици)  от площ „Правда“  в земл.  на с.  Правда,  община Дулово.  В този смисъл,
налице е кумулиране на въздействието в границите на защитената зона.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на природно местообитание 91M0 в зона „Лудогорие“ (BG0000168) е Благоприятно
състояние.

- 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 13,92 дка попадат в територия за Рекреационни дейности, курорти и
вилни зони в земл. на с. Беловец (обект № 200 от графичния материал на
предварителния проект на ОУП). С тази територия се описва съществуваща вилна
сграда и дворно пространство към нея. В перспектива, при евентуално разширение на
съществуващото застрояване, този елемент на ОУП има вероятност да доведе до
отрицателно въздействие върху картираният участък от природното местообитание.

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,028 % от
общата му картирана площ в защитена зона „Лудогорие“ (BG0000168).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на природно местообитание 91Z0 в зона „Лудогорие“ (BG0000168) е Неблагоприятно –
лошо състояние.

Картирани местообитания на бозайници, които се засягат от предвижданията на
ОУП:

- Европейски вълк /Canis lupus/. Засягането на местообитанието е разпределено
по следния начин:

· 14,87 дка попадат в териториите за Рекреационни дейности, курорти и
вилни зони. Тези елементи на ОУП описват съществуващо строителство. В
перспектива, при евентуално разширение на съществуващото застрояване, има
вероятност от отрицателно въздействие върху картираните участъци от
местообитанието на вълка.

Описаното засягане на местообитанието на вълка е 0,011 % от общата му
картирана площ в границите на защитената зона.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Европейски вълк /Canis lupus/ в зона „Лудогорие“ (BG0000168)
е Неблагоприятно – незадоволително състояние. При теренната работа по проекта няма
регистрации на европейски вълк в ЗЗ „Лудогорие“. Няма установени ефективно заети
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местообитания и не са установени местообитания, подходящи за сърцевинна зона за
вълка. В този смисъл, картираните местообитания са по-скоро потенциални.

- Видра /Lutra lutra/. Засягането на местообитанието е разпределено по следния
начин:

· 0,15 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 0,11 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 2,6 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на видрата е 0,057 % от
общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел предпазливост
на анализа, в процентното изчисление се включват всички изброени устройствени
елементи).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Видра /Lutra lutra/ в зона „Лудогорие“ (BG0000168) е
Благоприятно състояние.

- Рис /Lynx lynx/. Засягането на местообитанието е разпределено по следния
начин:

· 38,93 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 2,5 дка попадат в територии за Общественообслужващи функции;
· 75,07 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 24,63 дка попадат в територии за Рекреационни дейности, курорти и

вилни зони.
Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни

обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на риса е 0,027 % от общата
му картирана площ в границите на защитената зона (с цел предпазливост на
анализа, в процентното изчисление се включват всички изброени устройствени
елементи).

В данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове - фаза I“ не е представена оценка на
природозащитното състояние на местообитанията на Рис /Lynx lynx/ в зона „Лудогорие“
(BG0000168) и няма информация за срещането на вида в зоната.

- Пъстър пор /Vormela peregusna/. Засягането на местообитанието е разпределено
по следния начин:

· 1,56 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 4,83 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на пъстрия пор е 0,026 % от
общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел предпазливост
на анализа, в процентното изчисление се включват всички изброени устройствени
елементи).
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Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Пъстър пор /Vormela peregusna/ в зона „Лудогорие“
(BG0000168) е Неблагоприятно – незадоволително състояние. При теренната работа по
проекта, целевият вид не е регистриран в границите на защитената зона и карта на
ефективно заетото местообитание не е приложима. В този смисъл, картираните
местообитания са по-скоро потенциални.

- Европейски лалугер /Sp. citellus/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 0,16 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 43,64 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на лалугера е 0,2 % от
общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел предпазливост
на анализа, в процентното изчисление се включват всички изброени устройствени
елементи).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Европейски лалугер /Sp. citellus/ в зона „Лудогорие“
(BG0000168) е Благоприятно състояние.

- Степен пор /Mustela eversmannii/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 1,82 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 46,4 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на степния пор е 0,094 % от
общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел предпазливост
на анализа, в процентното изчисление се включват всички изброени устройствени
елементи).

В данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове - фаза I“ не е представена оценка на
природозащитното състояние на местообитанията на Степен пор /Mustela eversmannii/ в
зона „Лудогорие“ (BG0000168) и няма информация за срещането на вида в зоната.

Картирани потенциални местообитания на прилепи, които се засягат от
предвижданията на ОУП.

Засягането на картирани потенциални местообитания на прилепи варира в
различна степен при отделните видове:

Най-слабо засегнати са потенциалните местообитания на Подковоноса на
Мехели /Rhinolophus mehelyi/ -  4,04  дка или 0,015 % от общата им площ в
защитената зона.

Най-значимо са засегнати потенциалните местообитания на Maлкия подковонос
/Rhinolophus hipposideros/ - 198,36 дка или 0,32 % от общата им площ в защитената
зона.
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Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ показва следните резултати за обща оценка на
състоянието на потенциалните местообитания на прилепите в зона „Лудогорие“
(BG0000168):

- Maлък подковонос /Rhinolophus hipposideros/ - Неблагоприятно-
незадоволително състояние;

- Голям нощник /Myotis myotis/ - Неблагоприятно-незадоволително състояние;
- Голям подковонос /Rhinolophus ferrumequinum/ - Благоприятно състояние;
- Дългокрил прилеп /Miniopterus schreibersii/ - Неблагоприятно-

незадоволително;
- Дългопръст нощник /Myotis capaccinii/ - Неблагоприятно-незадоволително;
- Дългоух нощник /Myotis bechsteinii/ - Неблагоприятно-незадоволително;
- Остроух нощник /Myotis blythii/ - Неблагоприятно-незадоволително;
-  Подковонос на Мехели /Rhinolophus mehelyi/ - Неблагоприятно-

незадоволително;
- Средиземноморски подковонос /Rhinolophus blasii/ - Неблагоприятно-

незадоволително;
- Трицветен нощник /Myotis emarginatus/ - Благоприятно състояние;
- Широкоух прилеп /Barbastella barbastellus/ - Неблагоприятно-незадоволително;
- Южен подковонос /Rhinolophus euryale/ - Неблагоприятно-незадоволително.

Устройването на територията няма да промени качеството на местообитанията
по отношение на прилепната фауна. И в момента, картираните местообитания включват
в площта си цели населени места, съществуващи елементи на инфраструктурата и
изградени обекти.

Картирани местообитания на земноводни и влечуги, които се засягат от
предвижданията на ОУП:

- Жълтокоремна бумка /Bombina variegatа/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 1,56 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 9,79 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 37,35 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 0,15 дка попадат в територии за Рекреационни дейности, курорти и вилни

зони.
Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни

обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на жълтокоремната бумка е
0,032 % от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи).

В данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове - фаза I“ не е представена оценка на
природозащитното състояние на местообитанията на Жълтокоремна бумка /Bombina
variegatа/ в зона „Лудогорие“ (BG0000168) и няма информация за срещането на вида в
зоната.

- Червенокоремна бумка /Bombina bombina/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:



52

· 2,08 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 52,42 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на червенокоремната бумка е
0,08 % от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Червенокоремна бумка /Bombina bombina/ в зона „Лудогорие“
(BG0000168) е Неблагоприятно – незадоволително състояние.

- Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/. Засягането на
местообитанието е разпределено по следния начин:

· 1,56 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 13,56 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 120,99 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 0,15 дка попадат в територии за Рекреационни дейности, курорти и вилни

зони.
Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни

обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на обикновената блатна
костенурка е 0,1 % от общата картирана площ на местообитанието на вида в
границите на защитената зона (с цел предпазливост на анализа, в процентното
изчисление се включват всички изброени устройствени елементи).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/ в зона
„Лудогорие“ (BG0000168) е Неблагоприятно – незадоволително състояние.

-  Пъстър смок /Elaphe sauromates/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 1,26 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 3,66 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 62,15 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 2,46 дка попадат в територии за Рекреационни дейности, курорти и вилни

зони.
Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни

обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното засягане на местообитанието на пъстрия смок е 0,04 % от общата
му картирана площ в границите на защитената зона (с цел предпазливост на
анализа, в процентното изчисление се включват всички изброени устройствени
елементи).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
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на местообитанията на Пъстрия смок /Elaphe sauromates/ в зона „Лудогорие“
(BG0000168) е Неблагоприятно – незадоволително състояние.

- Голям гребенест тритон /Triturus karelinii/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 1,56 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 11,29 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 64,94 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 14,34 дка попадат в територии за Рекреационни дейности, курорти и

вилни зони.
Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни

обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на голям гребенест тритон е
0,066 % от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Голям гребенест тритон /Triturus karelinii/ в зона „Лудогорие“
(BG0000168) е Неблагоприятно – незадоволително състояние.

- Шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 1,16 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 44,65 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното засягане на местообитанието на шипоопашата костенурка е
0,086 % от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/ в зона
„Лудогорие“ (BG0000168) е Неблагоприятно – незадоволително състояние.

- Шипобедрена костенурка /Testudo graeca/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 38,61 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 74,13 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 6,21 дка попадат в територии за Рекреационни дейности, курорти и вилни

зони.
Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни

обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното засягане на местообитанието на шипобедрената костенурка е
0,18 % от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
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предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Шипобедрена костенурка /Testudo graeca/ в зона „Лудогорие“
(BG0000168) е Неблагоприятно – незадоволително състояние.

Картирани местообитания на безгръбначни, които се засягат от предвижданията
на ОУП:
- Бисерна мида /Unio crassus/ – засягат се 1,75 дка или 0,097 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона;
- Лицена /Lycaena dispar/ – засягат се 31,64 дка или 0,086 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона;
- Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/ – засягат се 86,96 дка или 0,028 % от общата
площ на картираното местообитание в границите на защитената зона;
- Буков сечко /Morimus funereus/ – засягат се 112,85 дка или 0,02 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона;
- Cucujus cinnaberinus – засягат се 41,71 дка или 0,009 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона;
- Бръмбар рогач /Lucanus cervus/ – засягат се 98,33 дка или 0,02 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона;
- Callimorpha quadripunctaria – засягат се 76,65 дка или 0,02 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона;
- Хидриас /Hypodryas maturna/ – засягат се 205,78 дка или 0,42 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона;
- Осмодерма /Osmoderma eremita/ – засягат се 40,91 дка или 0,052 % от общата площ
на картираното местообитание в границите на защитената зона;
- Dioszeghyana schmidtii – засягат се 111,17 дка или 0,09 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона;
- Ophiogomphus сecilia – засягат се 1,71 дка или 0,0026 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона;
- Vertigo angustior – засягат се 1,75 дка или 0,091 % от общата площ на картираното
местообитание в границите на защитената зона;
- Vertigo moulinsiana – засягат се 1,75 дка или 0,091 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, дават следните общи оценки на
състоянието на местообитанията на гореизброените видове:

Лицена /Lycaena dispar/, Хидриас /Hypodryas maturna/ – Благоприятно
състояние.

Обикновен сечко /Cerambyx cerdo/, Буков сечко /Morimus funereus/, Бръмбар
рогач /Lucanus cervus/, Callimorpha quadripunctaria, - Неблагоприятно -
незадоволително състояние.

За местообитанията на Бисерна мида /Unio crassus/, Осмодерма /Osmoderma
eremitа/, Cucujus cinnaberinus, Dioszeghyana schmidtii, Vertigo angustior, Vertigo
moulinsiana и Ophiogomphus сecilia не са представени данни, относно оценката на
природозащитното състояние в защитената зона и няма информация за срещането на
видовете.

Картирани местообитания на риби, които се засягат от предвижданията на ОУП:
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- Обикновен щипок /Cobitis taenia elongatoides/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 0,36 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 0,59 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. При последващо строителство в тези елементи на ОУП няма да настъпи
засягане на картираното местообитание, тъй като няма да се извършва застрояване във
водните течения.

Описаното общо засягане на местообитанието на обикновен щипок е 0,056
% от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Обикновен щипок /Cobitis taenia elongatoides/ в зона
„Лудогорие“ (BG0000168) е Благоприятно състояние.

- Европейска горчивка /Rhodeus sericeus amarus/. Засягането на местообитанието
е разпределено по следния начин:

· 0,15 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 1,97 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 2,63 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. При последващо строителство в тези елементи на ОУП няма да настъпи
засягане на картираното местообитание, тъй като няма да се извършва застрояване във
водните течения.

Описаното общо засягане на местообитанието на европейска горчивка е
0,42 % от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи).

В резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ не са представени данни за
природозащитното състояние на Европейска горчивка /Rhodeus sericeus amarus/ в зона
„Лудогорие“ (BG0000168) и няма информация за срещането на вида в зоната.

- Балкански щипок /Sabanejewia aurata balcanica/. Засягането на
местообитанието е разпределено по следния начин:

· 0,15 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 0,15 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. При последващо строителство в тези елементи на ОУП няма да настъпи
засягане на картираното местообитание, тъй като няма да се извършва застрояване във
водните течения.

Описаното общо засягане на местообитанието на балканския щипок е 0,066
% от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи).

В резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ не са представени данни за
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природозащитното състояние на Балкански щипок /Sabanejewia aurata balcanica/ в зона
„Лудогорие“ (BG0000168) и няма информация за срещането на вида в зоната.

- Голям щипок /Cobitis elongata/. Засягането на местообитанието е разпределено
по следния начин:

· 0,15 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 1,97 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 2,63 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. При последващо строителство в тези елементи на ОУП няма да настъпи
засягане на картираното местообитание, тъй като няма да се извършва застрояване във
водните течения.

Описаното общо засягане на местообитанието на големия щипок е 0,5 % от
общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел предпазливост
на анализа, в процентното изчисление се включват всички изброени устройствени
елементи).

В резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ не са представени данни за
природозащитното състояние на Голям щипок /Cobitis elongata/ в зона „Лудогорие“
(BG0000168) и няма информация за срещането на вида в зоната.

- Черна (балканска) мряна /Barbus meridionalis petenyi/. Засягането на
местообитанието е разпределено по следния начин:

· 0,27 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 0,17 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. При последващо строителство в тези елементи на ОУП няма да настъпи
засягане на картираното местообитание, тъй като няма да се извършва застрояване във
водните течения.

Описаното общо засягане на местообитанието на черната мряна е 0,047 %
от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи).

В резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ не са представени данни за
природозащитното състояние на Черна (балканска) мряна /Barbus meridionalis petenyi/ в
зона „Лудогорие“ (BG0000168) и няма информация за срещането на вида в зоната.

Зингстра и др. (2009) дават следното тълкуване на фрагментацията на
местообитанието: “Местообитанието е фрагментирано, ако в рамките на единна
свързана територия покрита с местообитанието има линейни инфраструктури (с
изключение на пътищата без настилка и с изключение на вече съществуващи пътища)
или огради, или застрояване прекъсващо връзките между различните части на
местообитанието. Това важи и за случаите, когато бариерите се намират на границата
на два физически кадастрални парцела, които обаче опазват едно и също
местообитание, с изключение на съществуващи към датата на научно предлагане на
зоната (заварено положение) пътища от републиканската пътна мрежа или друга трайна
обществена инфраструктура.”

Предвид горното определение, изпълнението на ОУП няма да предизвика
фрагментация на защитената зона. Няма да бъде предизвикана фрагментация на
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природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи
предмет на опазване в зоната.

Няма да настъпи обезпокояване на видове, в резултат от изпълнението на ОУП.

Няма да има промяна на видовия състав, в резултат от изпълнението на ОУП.

Няма да има химически, хидроложки и геоложки промени, в резултат от
изпълнението на ОУП.

I.б).2. ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171)

Картираните природни местообитания, които се засягат от предвижданията на
ОУП са:

- 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества. Засягането на
местообитанието е разпределено по следния начин:

· 1,60 дка попадат в територия за Жилищни функции в земл. на с. Тертер,
която е без съществуващо застрояване в момента. В перспектива, при последващо
застрояване, този елемент на ОУП има вероятност доведе до отрицателно въздействие
върху картираният участък от природното местообитание;

· 0,01 дка попадат в територия за Жилищни функции в земл. на с. Мъдрево.
В перспектива, при последващо застрояване, този елемент на ОУП има вероятност
доведе до отрицателно въздействие върху картираният участък от природното
местообитание;

· 11,88 дка попадат в територия за Производствени дейности в земл. на с.
Тертер (обект № 44 от графичния материал на предварителния проект на ОУП), която е
без съществуващо застрояване в момента. В перспектива, при последващо застрояване,
този елемент на ОУП ще доведе до отрицателно въздействие върху картираният
участък от природното местообитание;

· 0,14 дка попадат в територия за Общественообслужващи функции в земл.
на с. Тертер (обект № 46 от графичния материал на предварителния проект на ОУП). С
тази територия се описват съществуващи стопански сгради и свободни пространства
към тях. В перспектива, при последващо разширяване на съществуващото застрояване,
този елемент на ОУП има вероятност да доведе до отрицателно въздействие върху
картираният участък от природното местообитание.

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,28 % от
общата му картирана площ в защитена зона „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на природно местообитание 6250* в зона „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) е
Неблагоприятно – лошо състояние.

- 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове. Засягането на
местообитанието е разпределено по следния начин:

· 0,03 дка попадат в територия за Техническа инфраструктура в земл. на с.
Тертер, (обект № 49 от графичния материал на предварителния проект на ОУП), която
се създава за описване на съществуващата кариера „Тертер“. При бъдещо разширение
на югозападния котлован на кариерата в северна посока, този елемент на ОУП ще
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доведе до пряко и дълготрайно отрицателно въздействие върху картирания участък от
природното местообитание.

Описаното засягане на природното местообитание представлява 0,07 % от
общата му картирана площ в защитена зона „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на природно местообитание 8210 в зона „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) е
Благоприятно състояние.

Картирани местообитания на бозайници, които се засягат от предвижданията на
ОУП:

- Рис /Lynx lynx/. Засягането на местообитанието е разпределено по следния
начин:

· 1,1 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 102,26 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 0,22 дка попадат в територии за Общественообслужващи функции;
· 14,91 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 4,97 дка попадат в територии за Озеленяване, паркове и градини;
· 9,58 дка попадат в територии за Спорт и атракции.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на риса е 0,4 % от общата му
картирана площ в границите на защитената зона (с цел предпазливост на анализа,
в процентното изчисление се включват всички изброени устройствени елементи).

В данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове - фаза I“ не е представена оценка на
природозащитното състояние на местообитанията на Рис /Lynx lynx/ в зона „Лудогорие
- Боблата“ (BG0000171) и няма информация за срещането на вида в зоната.

- Пъстър пор /Vormela peregusna/. Засягането на местообитанието е разпределено
по следния начин:

· 107,39 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 27,62 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 120,09 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 4,97 дка попадат в територии за Озеленяване, паркове и градини;
· 25,71 дка попадат в територии за Спорт и атракции.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи действително засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на пъстрия пор е 1,9 % от
общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел предпазливост
на анализа, в процентното изчисление се включват всички изброени устройствени
елементи).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Пъстър пор /Vormela peregusna/ в зона „Лудогорие - Боблата“
(BG0000171) е Неблагоприятно – незадоволително състояние. При теренната работа по
проекта, целевият вид не е регистриран в границите на защитената зона и карта на
ефективно заетото местообитание не е приложима. В този смисъл, картираните
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местообитания са по-скоро потенциални и не дават информация за действителното
срещане на вида. Тяхното определяне е извършено по дедуктивния модел (определени
са териториите с вероятност за обитание на вида, на база предварителен модел).

- Европейски лалугер /Sp. citellus/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 83,74 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 5,61 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 4,93 дка попадат в територии за Озеленяване, паркове и градини;
· 14 дка попадат в територии за Спорт и атракции.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи действително засягане на картираното местообитание. Основното засягане на
местообитанието е от територията за Техническа инфраструктура. Цялата такава
територия се създава за описване на вече съществуващ обект - действащата кариера
„Тертер“ за добив на пясък, чакъл и глини за строителната керамика.

Описаното общо засягане на местообитанието на лалугера е 0,83 % от
общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел предпазливост
на анализа, в процентното изчисление се включват всички изброени устройствени
елементи). Ако от анализа се изключи територията за Техническа
инфраструктура, процентното засягане възлиза на 0,18 % от общата картирана
площ на местообитанието в границите на защитената зона.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Европейски лалугер /Sp. citellus/ в зона „Лудогорие - Боблата“
(BG0000171) е Неблагоприятно - лошо състояние, поради факта, че е установено
изораване на една лалугерова колония.

- Добруджански (среден) хомяк /Mesocricetus newtoni/. Засягането на
местообитанието е разпределено по следния начин:

· 0,15 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 0,03 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 0,28 дка попадат в територии за Общественообслужващи функции;
· 12,02 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи действително засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на добруджанския хомяк е 0,1
% от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи).

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Добруджански (среден) хомяк /Mesocricetus newtoni/ в зона
„Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) е Неблагоприятно - незадоволително състояние.
При теренната работа по проекта, целевият вид не е регистриран в границите на
защитената зона и карта на ефективно заетото местообитание не е приложима. В този
смисъл, картираните местообитания са по-скоро потенциални и не дават информация за
действителното срещане на вида. Тяхното определяне е извършено по дедуктивния
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модел (определени са териториите с вероятност за обитание на вида, на база
предварителен модел).

- Степен пор /Mustela eversmannii/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 5,4 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 320,12 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 62,46 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 4,97 дка попадат в територии за Озеленяване, паркове и градини.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи действително засягане на картираното местообитание. Основното засягане на
местообитанието е от територията за Техническа инфраструктура. Цялата такава
територия се създава за описване на вече съществуващ обект - действащата кариера
„Тертер“ за добив на пясък, чакъл и глини за строителната керамика.

Описаното общо засягане на местообитанието на степния пор е 1,32 % от
общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел предпазливост
на анализа, в процентното изчисление се включват всички изброени устройствени
елементи). Ако от анализа се изключи територията за Техническа
инфраструктура, процентното засягане възлиза на 0,2 % от общата картирана
площ на местообитанието в границите на защитената зона.

В данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове - фаза I“ не е представена оценка на
природозащитното състояние на местообитанията на Степен пор /Mustela eversmannii/ в
зона „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) и няма информация за срещането на вида в
зоната.

Картирани потенциални местообитания на прилепи, които се засягат от
предвижданията на ОУП.

Засягането на картирани потенциални местообитания на прилепи варира в
различна степен при отделните видове:

Най-слабо са засегнати потенциалните местообитания на Дългоухия нощник
/Myotis bechsteini / -  6,23  дка или 0,15 % от общата им площ в защитената зона.
Видът е новоустановен за тази защитена зона.

Най-значително са засегнати потенциалните местообитания на Maлкия
подковонос /Rhinolophus hipposideros/ - 267,54 дка или 12,66 % от общата им площ в
защитената зона. Видът е новоустановен за тази защитена зона.

Значително е и засягането на потенциалните местообитания на:
Големия подковонос /Rhinolophus ferrumequinum/ - 388,38 дка или 10 % от общата

им площ в защитената зона. Видът е новоустановен за тази защитена зона.
Остроухия нощник /Myotis blythii/ - 347,83 дка или 6,17 % от общата им площ в

защитената зона. Видът е новоустановен за тази защитена зона.
Южния подковонос /Rhinolophus euryale/ - 103,28 дка или 2,76 % от общата им

площ в защитената зона.
Трицветния нощник /Myotis emarginatus/ - 77,19 дка или 2,5 % от общата им

площ в защитената зона. Видът е новоустановен за тази защитена зона.
Големия нощник /Myotis myotis/ - 89,58 дка или 2,46 % от общата им площ в

защитената зона. Видът е новоустановен за тази защитена зона.
Подковоноса на Мехели /Rhinolophus mehelyi/ - 71,45 дка или 2,18 % от общата

им площ в защитената зона. Видът е новоустановен за тази защитена зона.
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Дългопръстия нощник /Myotis capaccinii/ - 45,55 дка или 1,78 % от общата им
площ в защитената зона.

Дългокрилия прилеп /Miniopterus schreibersii/ -  32,16  дка или 1,2 % от общата
им площ в защитената зона.

При Средиземноморския подковонос /Rhinolophus blasii/ и Широкоухия прилеп
/Barbastella barbastellus/ няма засягане на потенциалните местообитания. И двата вида
са новоустановени за защитената зона.

Проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ показва следните резултати за обща оценка на
състоянието на потенциалните местообитания на прилепите в зона „Лудогорие -
Боблата“ (BG0000171):

- Maлък подковонос /Rhinolophus hipposideros/ - липсват данни. Няма
информация и за срещането на вида в зоната;

- Голям нощник /Myotis myotis/ - липсват данни. Няма информация и за
срещането на вида в зоната;

- Голям подковонос /Rhinolophus ferrumequinum/ - липсват данни. Няма
информация и за срещането на вида в зоната;

- Дългокрил прилеп /Miniopterus schreibersii/ - Неблагоприятно-незадоволително
състояние. В защитената зона не са установени находища за зимуване на вида и летни
находища. Причината е недостатъчна информация;

-  Дългопръст нощник /Myotis capaccinii/ - Неблагоприятно-незадоволително
състояние. В защитената зона не са установени находища за зимуване на вида и летни
находища. Причината е недостатъчна информация;

- Дългоух нощник /Myotis bechsteinii/ - Неблагоприятно-незадоволително
състояние;

- Остроух нощник /Myotis blythii/ - Неблагоприятно-незадоволително състояние.
В защитената зона не са установени находища за зимуване на вида и летни находища.
Причината е недостатъчна информация;

-  Подковонос на Мехели /Rhinolophus mehelyi/ - липсват данни. Няма
информация и за срещането на вида в зоната;

- Трицветен нощник /Myotis emarginatus/ - липсват данни. Няма информация и за
срещането на вида в зоната;

-  Южен подковонос /Rhinolophus euryale/ - Неблагоприятно-незадоволително
състояние. В защитената зона не са установени находища за зимуване на вида и летни
находища. Причината е недостатъчна информация.

Поради ограничената налична информация, в хода на проекта, потенциалните
местообитания на прилепите са определяни по дедуктивния метод (определени са
териториите с вероятност за обитание на вида, на база предварителен модел).

Устройването на територията няма да предизвика действителна промяна в
качеството на местообитанията по отношение на прилепната фауна. И в момента,
картираните потенциални местообитания включват в площта си цели населени места,
съществуващи елементи на инфраструктурата и изградени обекти. При всички прилепи
(без подковоноса на Мехели), най-голямо засягане на потенциалните местообитания
има от територията за Техническа инфраструктура. Цялата такава територия се създава
за описване на вече съществуващ обект - действащата кариера „Тертер“ за добив на
пясък, чакъл и глини за строителната керамика. Кариерата е картирана, като
потенциални местообитания на прилепите. Ако от анализа се изключи територията за
Техническа инфраструктура, процентното засягане изглежда по този начин:
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Дългоух нощник /Myotis bechsteini / - 0,01 % от общата им площ в защитената
зона.

Maлък подковонос /Rhinolophus hipposideros/ - 6,12 % от общата им площ в
защитената зона.

Голям подковонос /Rhinolophus ferrumequinum/ - 3,99 % от общата им площ в
защитената зона.

Остроух нощник /Myotis blythii/ - 1,75 % от общата им площ в защитената
зона.

Южен подковонос /Rhinolophus euryale/ - 1,74 % от общата им площ в
защитената зона.

Трицветен нощник /Myotis emarginatus/ - 1,1 % от общата им площ в
защитената зона.

Голям нощник /Myotis myotis/ - 0,29 % от общата им площ в защитената зона.
Подковонос на Мехели /Rhinolophus mehelyi/ - 2,16 % от общата им площ в

защитената зона.
Дългопръст нощник /Myotis capaccinii/ - 0,25 % от общата им площ в

защитената зона.
Дългокрил прилеп /Miniopterus schreibersii/ - 0,04 % от общата им площ в

защитената зона.

Картирани местообитания на земноводни и влечуги, които се засягат от
предвижданията на ОУП:

- Жълтокоремна бумка /Bombina variegatа/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 0,27 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 0,07 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи действително засягане на картираното местообитание.

Описаното общо засягане на местообитанието на жълтокоремната бумка е
0,012 % от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи).

В данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове - фаза I“ не е представена оценка на
природозащитното състояние на местообитанията на Жълтокоремна бумка /Bombina
variegatа/ в зона „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) и няма информация за срещането
на вида в зоната.

- Червенокоремна бумка /Bombina bombina/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 15,35 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 318,93 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 25,94 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 4,97 дка попадат в територии за Озеленяване, паркове и градини;
· 11,78 дка попадат в територии за Спорт и атракции;
· 1,28 дка попадат в територии за Общественообслужващи функции.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи действително засягане на картираното местообитание. Основното засягане на
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местообитанието е от територията за Техническа инфраструктура. Цялата такава
територия се създава за описване на вече съществуващ обект - действащата кариера
„Тертер“ за добив на пясък, чакъл и глини за строителната керамика.

Описаното общо засягане на местообитанието на червенокоремната бумка е
1,48 % от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи). Ако от анализа се изключи територията за
Техническа инфраструктура, процентното засягане възлиза на 0,23 % от общата
картирана площ на местообитанието в границите на защитената зона.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Червенокоремна бумка /Bombina bombina/ в зона „Лудогорие -
Боблата“ (BG0000171) е Неблагоприятно – незадоволително състояние. При извършване
на полевите изследвания по проекта, видът не е установен в зоната. Има стари данни за
намиране на екземпляри, но извън обхвата на община Кубрат. В този смисъл,
картираните местообитания са по-скоро потенциални и не дават информация за
действителното срещане на вида.

- Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/. Засягането на
местообитанието е разпределено по следния начин:

· 31,26 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 318,22 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 49,62 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 4,97 дка попадат в територии за Озеленяване, паркове и градини;
· 10,29 дка попадат в територии за Спорт и атракции;
· 1,43 дка попадат в територии за Общественообслужващи функции.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи действително засягане на картираното местообитание. Основното засягане на
местообитанието е от територията за Техническа инфраструктура. Цялата такава
територия се създава за описване на вече съществуващ обект - действащата кариера
„Тертер“ за добив на пясък, чакъл и глини за строителната керамика.

Описаното общо засягане на местообитанието на обикновената блатна
костенурка е 1,73 % от общата картирана площ на местообитанието на вида в
границите на защитената зона (с цел предпазливост на анализа, в процентното
изчисление се включват всички изброени устройствени елементи). Ако от анализа
се изключи територията за Техническа инфраструктура, процентното засягане
възлиза на 0,4 % от общата картирана площ на местообитанието в границите на
защитената зона.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/ в зона
„Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) е Неблагоприятно – незадоволително състояние.
При извършване на полевите изследвания по проекта, видът не е установен в зоната.
Има стари данни за намиране на екземпляри, но извън обхвата на община Кубрат. В
този смисъл, картираните местообитания са по-скоро потенциални и не дават
информация за действителното срещане на вида.

-  Пъстър смок /Elaphe sauromates/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:
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· 33,23 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 290,09 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 124,49 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 4,02 дка попадат в територии за Озеленяване, паркове и градини;
· 15,47 дка попадат в територии за Спорт и атракции;
· 1,46 дка попадат в територии за Общественообслужващи функции.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи действително засягане на картираното местообитание. Основното засягане на
местообитанието е от територията за Техническа инфраструктура. Цялата такава
територия се създава за описване на вече съществуващ обект - действащата кариера
„Тертер“ за добив на пясък, чакъл и глини за строителната керамика.

Описаното засягане на местообитанието на пъстрия смок е 2,06 % от
общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел предпазливост
на анализа, в процентното изчисление се включват всички изброени устройствени
елементи). Ако от анализа се изключи територията за Техническа
инфраструктура, процентното засягане възлиза на 0,79 % от общата картирана
площ на местообитанието в границите на защитената зона.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Пъстрия смок /Elaphe sauromates/ в зона „Лудогорие - Боблата“
(BG0000171) е Неблагоприятно – незадоволително състояние. Няма налични данни за
намирането на вида в зоната през последните 6 години. В този смисъл, картираните
местообитания са по-скоро потенциални и не дават информация за действителното
срещане на вида.

- Голям гребенест тритон /Triturus karelinii/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 19,62 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 51,08 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 8,98 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 9,34 дка попадат в територии за Спорт и атракции;
· 0,34 дка попадат в територии за Общественообслужващи функции.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи действително засягане на картираното местообитание. Основното засягане на
местообитанието е от територията за Техническа инфраструктура. Цялата такава
територия се създава за описване на вече съществуващ обект - действащата кариера
„Тертер“ за добив на пясък, чакъл и глини за строителната керамика.

Описаното общо засягане на местообитанието на голям гребенест тритон е
0,94 % от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи). Ако от анализа се изключи територията за
Техническа инфраструктура, процентното засягане възлиза на 0,4 % от общата
картирана площ на местообитанието в границите на защитената зона.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Голям гребенест тритон /Triturus karelinii/ в зона „Лудогорие -
Боблата“ (BG0000171) е Неблагоприятно – незадоволително състояние. При теренната
работа по проекта, целевият вид не е установен в защитената зона. В този смисъл,
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картираните местообитания са по-скоро потенциални и не дават информация за
действителното срещане на вида. Тяхното определяне е извършено по дедуктивния
модел (определени са териториите с вероятност за обитание на вида, на база
предварителен модел).

- Добруджански тритон /Triturus dobrogicus/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 121,24 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 7,21 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи действително засягане на картираното местообитание. Основното засягане на
местообитанието е от територията за Техническа инфраструктура. Цялата такава
територия се създава за описване на вече съществуващ обект - действащата кариера
„Тертер“ за добив на пясък, чакъл и глини за строителната керамика.

Описаното общо засягане на местообитанието на добруджански тритон е 1
% от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи). Ако от анализа се изключи територията за
Техническа инфраструктура, процентното засягане възлиза на 0,056 % от общата
картирана площ на местообитанието в границите на защитената зона.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Добруджански тритон /Triturus dobrogicus/ в зона „Лудогорие -
Боблата“ (BG0000171) е Неблагоприятно – незадоволително състояние. При теренната
работа по проекта, целевият вид не е установен в защитената зона. В този смисъл,
картираните местообитания са по-скоро потенциални и не дават информация за
действителното срещане на вида. Тяхното определяне е извършено по дедуктивния
модел (определени са териториите с вероятност за обитание на вида, на база
предварителен модел).

- Шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 12,76 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 0,95 дка попадат в територии за Производствени дейности.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи действително засягане на картираното местообитание. Основното засягане на
местообитанието е от територията за Техническа инфраструктура. Цялата такава
територия се създава за описване на вече съществуващ обект - действащата кариера
„Тертер“ за добив на пясък, чакъл и глини за строителната керамика.

Описаното засягане на местообитанието на шипоопашата костенурка е 0,3
% от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи). Ако от анализа се изключи територията за
Техническа инфраструктура, процентното засягане възлиза на 0,02 % от общата
картирана площ на местообитанието в границите на защитената зона.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/ в зона „Лудогорие
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- Боблата“ (BG0000171) е Неблагоприятно – незадоволително състояние. При
извършване на полевите изследвания по проекта, видът не е установен в зоната. Има
стари данни за намиране на екземпляри, но извън обхвата на община Кубрат. В този
смисъл, картираните местообитания са по-скоро потенциални и не дават информация за
действителното срещане на вида.

- Шипобедрена костенурка /Testudo graeca/. Засягането на местообитанието е
разпределено по следния начин:

· 3,06 дка попадат в територии за Жилищни функции;
· 247,56 дка попадат в територии за Техническа инфраструктура;
· 16,02 дка попадат в територии за Производствени дейности;
· 4,83 дка попадат в територии за Озеленяване, паркове и градини;
· 15,11 дка попадат в територии за Спорт и атракции;
· 0,34 дка попадат в територии за Общественообслужващи функции.

Повечето територии описват съществуващо застрояване и инфраструктурни
обекти. Малко вероятно е, при последващо строителство в тези елементи на ОУП, да
настъпи действително засягане на картираното местообитание. Основното засягане на
местообитанието е от територията за Техническа инфраструктура. Цялата такава
територия се създава за описване на вече съществуващ обект - действащата кариера
„Тертер“ за добив на пясък, чакъл и глини за строителната керамика.

Описаното засягане на местообитанието на шипобедрената костенурка е
1,44 % от общата му картирана площ в границите на защитената зона (с цел
предпазливост на анализа, в процентното изчисление се включват всички
изброени устройствени елементи). Ако от анализа се изключи територията за
Техническа инфраструктура, процентното засягане възлиза на 0,2 % от общата
картирана площ на местообитанието в границите на защитената зона.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, показват, че общата оценка на състоянието
на местообитанията на Шипобедрена костенурка /Testudo graeca/ в зона „Лудогорие -
Боблата“ (BG0000171) е Неблагоприятно – незадоволително състояние. При
извършване на полевите изследвания по проекта, видът не е установен в зоната. Има
стари данни за намиране на екземпляри, но извън обхвата на община Кубрат. В този
смисъл, картираните местообитания са по-скоро потенциални и не дават информация за
действителното срещане на вида.

Картирани местообитания на безгръбначни, които се засягат от предвижданията
на ОУП:
- Лицена /Lycaena dispar/ – засягат се 17,22 дка или 0,14 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона;
- Бръмбар рогач /Lucanus cervus/ – засягат се 10,84 дка или 0,078 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона;
- *Callimorpha quadripunctaria – засягат се 12,18 дка или 0,11 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона;
-  Хидриас /Hypodryas maturna/ – засягат се 116,1 дка или 0,49 % от общата площ на
картираното местообитание в границите на защитената зона.

Данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, дават следните общи оценки на
състоянието на местообитанията на гореизброените видове:

Хидриас /Hypodryas maturna/ – Благоприятно състояние.
Бръмбар рогач /Lucanus cervus/ - Неблагоприятно - незадоволително състояние.
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За местообитанията на Лицена /Lycaena dispar/ и *Callimorpha quadripunctaria не
са представени данни, относно оценката на природозащитното състояние в защитената
зона. Няма информация и за срещането на видовете в зоната.

Проектът на ОУП на община Кубрат не засяга картирани местообитания на риби
в защитена зона „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171)

Зингстра и др. (2009) дават следното тълкуване на фрагментацията на
местообитанието: “Местообитанието е фрагментирано, ако в рамките на единна
свързана територия покрита с местообитанието има линейни инфраструктури (с
изключение на пътищата без настилка и с изключение на вече съществуващи пътища)
или огради, или застрояване прекъсващо връзките между различните части на
местообитанието. Това важи и за случаите, когато бариерите се намират на границата
на два физически кадастрални парцела, които обаче опазват едно и също
местообитание, с изключение на съществуващи към датата на научно предлагане на
зоната (заварено положение) пътища от републиканската пътна мрежа или друга трайна
обществена инфраструктура.”

Предвид горното определение, изпълнението на ОУП няма да предизвика
фрагментация на защитената зона. Няма да бъде предизвикана фрагментация на
природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи
предмет на опазване в зоната.

Няма да настъпи обезпокояване на видове, в резултат от изпълнението на ОУП.

Няма да има промяна на видовия състав, в резултат от изпълнението на ОУП.

Няма да има химически, хидроложки и геоложки промени, в резултат от
изпълнението на ОУП.

II. Защитени зони за опазване на дивите птици

II.а) описание и анализ на въздействието на ОУП върху видовете - предмет
на опазване.

II.а).1. ЗЗ „Лудогорие“ (BG0002062)

Базирайки се на възприетите от Съвета на Европа схващания за местообитанията
в Палеарктика (Devilliers, Devilliers-Terschuren, 1996), адаптирани към условията на
България, авторите на справочника “Орнитологично важни места в България и Натура
2000” (Костадинова & Граматиков 2007), дават по-пълна формулировка на термина
местообитание: “триизмерна част от пространството, обхващаща поне една гранична
зона между въздуха, водата и земята, която включва както неживата среда, така и
обитаващите я съобщества от растения и животни, отличава се с определена
хомогенност, характерен облик и относително еднообразни условия на цялата си
повърхност, като може да бъде изградена от по-ниски по ранг съставни единици или
самата тя да бъде част от по-големи такива”. В случая, обхватът на понятието е
определен от гледна точка на екологичните изисквания на птиците. Същите автори
правят и разграничаване между понятията “местообитание” (habitat) и “място” (site).
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“Място” е конкретната триизмерна част от пространството, в което обитава дадената
птица. Освен относително ясни граници, мястото обикновено има свое име (например:
блато “Пода” при Бургас, гората “Батова”, река Марица, “Раяновци”и т.н.).
“Местообитание” е сборно понятие, включващо всички еднообразни места на дадена
територия. Ако се използват същите примери, местообитанията на птиците, съгласно
класификацията им в България, ще бъдат съответно “блата”, “гори”, “течащи води”,
“стоящи пресни води” и т.н. В този смисъл, териториите, които ще бъдат засегнати от
ОУП, могат да бъдат разделени условно на следните местообитания на птици:

- местообитание на птици “изсъхнали ливади, степи”  (Drygrassland, Steppes) по
класификацията на Директива 2009/147/ЕО. Същото съответства на “степни и
сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени”  (Steppes and Dry Calcareous
Grasslands) – по класификацията на местообитанията на птиците в България
(Костадинова & Граматиков 2007);

- местообитание на птици “влажни ливади, мезофилни ливади” (Humid grassland,
Mesophile grassland) по класификацията на Директива 2009/147/ЕО или “мезофилни
тревни съобщества” (Mesophylle Grasslands) – по класификацията на местообитанията
на птиците в България(Костадинова & Граматиков 2007);

- местообитание на птици „широколистни листопадни гори”  (Broad-leaved
deciduous woodland) – по класификацията на Директива 2009/147/ЕО. Същото
съответства на “широколистни листопадни гори”  (Temperate Broad-Leaved Deciduous
Forests) - по класификацията на местообитанията на птиците в България (Костадинова
& Граматиков 2007);

- местообитание на птици „други земи /вкл. градове, села, пътища, сметища,
мини, индустриални обекти/” (Other land /including Towns, Villages, Roads, Waste places,
Mines, Industrial sites/) – по класификацията на Директива 2009/147/ЕО. Същото
съответства на „градове, села и индустриални зони” (Towns, Villages, Industrial Zones) -
по класификацията на местообитанията на птиците в България (Костадинова &
Граматиков 2007).

Устройването на територията няма да има значително въздействие върху
описаните местообитания на птици. По-голямата част от елементите на ОУП описват
вече изградени и съществуващи обекти.

б) 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.) както по
време на изпълнението, така и при действието на ОУП:

Общо, от територията на община Кубрат, в границите на защитената зона
попадат 89 051,53 дка.

В рамките на тази площ,  ОУП обособява следните територии с общо
предназначение, които могат да окажат въздействие върху защитената зона:

- Жилищни функции - 1,56 дка;
- Транспорт и комуникации – 1 792,09 дка;
- Техническа инфраструктура - 95,33 дка;
- Общественообслужващи функции - 2,5 дка;
- Производствени дейности - 229,91 дка;
- Рекреационни дейности, курорти и вилни зони - 24,89 дка.
Общо, тези територии с общо предназначение заемат 2 146,28 дка, което

представлява 0,23 % от площта на защитената зона.
Основната част от териториите с общо предназначение описват вече изградени и
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съществуващи обекти и съоръжения. Териториите за Транспорт и комуникации описват
изцяло само съществуващата пътна мрежа в границите на защитената зона, поради
което ще бъдат изключвани от последващите анализи. Без тях, засягането на
защитената зона възлиза на 0,039 % от нейната площ.

Предвид големината на защитените зони и не големите мащаби на ОУП,
изпълнението на плана няма да внесе промяна в баланса на територията по класове
земно покритие. Предвидените дейности няма да доведат до нарушаване на елементите,
характеризиращи структурата на защитените зони.

Сериозността на заплахата за местообитанията в орнитологично важните места,
в резултат от изпълнение на ОУП, по отношение на нейната сила на действително или
потенциално въздействие, може да се определи по методологията за изчисляване
степента на застрашеност на ОВМ (Костадинова & Граматиков 2007):

ефект на + пространствена скала + реализация = оценка на
заплахата на заплахата на заплахата въздействие
върху по отношение на ОВМ на
местооби- заплахата
танията

Като се приложат релевантните оценки, се получава следното уравнение за
сериозността на заплахата за местообитанията в орнитологично важните места, в
резултат от реализиране на бъдещо строителство, свързано с изпълнение на ОУП:

3 (разрушаване)
+
1 (оказва влияние на относително малка част от ОВМ, където няма ключови

места на застрашени видове)
+
1 (заплахата се очаква да бъде реализирана в дългосрочен план)
=
5 (заплаха ниво “С” - слабо въздействие)

Зингстра и др. (2009) дават следното тълкуване на фрагментацията на
местообитанието: “Местообитанието е фрагментирано, ако в рамките на единна
свързана територия покрита с местообитанието има линейни инфраструктури (с
изключение на пътищата без настилка и с изключение на вече съществуващи пътища)
или огради, или застрояване прекъсващо връзките между различните части на
местообитанието. Това важи и за случаите, когато бариерите се намират на границата
на два физически кадастрални парцела, които обаче опазват едно и също
местообитание, с изключение на съществуващи към датата на научно предлагане на
зоната (заварено положение) пътища от републиканската пътна мрежа или друга трайна
обществена инфраструктура.”

Предвид горното определение, не се очаква фрагментация на местообитания на
птици, в резултат от изпълнението на ОУП.

Не се очаква обезпокояване на видове птици, в резултат от изпълнението на
ОУП.

Нарушаване и промяна на видовия състав не се очаква.
Химически, хидроложки и геоложки промени няма да има.
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6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване,
намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от
осъществяване на ОУП на община Кубрат върху защитените зони от
Националната екологична мрежа и определяне на степента на въздействие върху
предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на
предложените смекчаващи мерки.

6.1. Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се
превантивен контрол:

Мярка 6.1.1. Преди реализирането на всеки конкретен елемент на ОУП (за
всяко отделно инвестиционно предложение), да се преминава процедура по реда на
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Инвестиционни предложения, планове,
програми или проекти, за които се изисква оценка на степента на въздействие с
предмета и целите на опазване на защитените зони, по реда на ЗБР, да се одобряват
само след произнасяне със съответния административен акт за съгласуване от
компетентните органи по околна среда и при съобразяване на препоръките от
извършените оценки, както и с условията на съответния административен акт.

6.2. Конкретни смекчаващи мерки за включване в окончателния проект на
ОУП, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на
неблагоприятните въздействия върху ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168) и ЗЗ
„Лудогорие“ (BG0002062).

Мярка 6.2.1. От окончателния проект на ОУП да бъде изключен имот №
66295.0.49 от землището на село Сеслав, предвиден за територия за Техническа
инфраструктура, която се създава за кариера за пясък, чакъл и глини за строителството.

Мярка 6.2.2. От окончателния проект на ОУП да бъде изключен имот №
66295.0.53 от землището на село Сеслав, предвиден за територия за Производствени
дейности (обект № 90 от графичния материал на предварителния проект на ОУП).

Цели на предложените две мерки:
Намаляване на отрицателното въздействие върху картирано природно

местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества и намаляване на
отрицателното въздействие върху картирани местообитания на бозайници
(включително прилепи), земноводни, влечуги и безгръбначни животни,
представляващи предмет на опазване.

Мотиви за предложената мярка:
(1) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на
имоти с номера: 66295.0.49 и 66295.0.53 от земл. на с. Сеслав е картирано природно
местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества. Същото
местообитание е приоритетно за опазване и с обща оценка на състоянието в зона
„Лудогорие“ (BG0000168) - Неблагоприятно – лошо състояние;

(2) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на
гореописаните два имота са картирани местообитания на бозайници (включително
прилепи), земноводни, влечуги и безгръбначни животни.
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Мярка 6.2.3. В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален
режим, с който да се забрани премахване на дървесна и храстова растителност в имот
№ 3575.0.456 в земл. на с. Беловец, предвиден за територия за Общественообслужващи
функции (обект № 201 от графичния материал на предварителния проект на ОУП).

Цели на предложената мярка:
Намаляване на отрицателното въздействие върху картирано природно

местообитание 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp и намаляване на
отрицателното въздействие върху картирани местообитания на бозайници
(включително прилепи), земноводни, влечуги и безгръбначни животни,
представляващи предмет на опазване.

Мотиви за предложената мярка:
(1) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на
имот № 3575.0.456 в земл. на с. Беловец е картирано природно местообитание 91I0*
Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.

(2) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на
същия имот са картирани местообитания на бозайници (включително прилепи),
земноводни, влечуги и безгръбначни животни.

Мярка 6.2.4. В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален
режим, с който да се забрани премахване на дървесна и храстова растителност в имот
№ 40422.294.3 в земл. на гр. Кубрат, предвиден за територия за Рекреационни
дейности, курорти и вилни зони (обект № 233 от графичния материал на
предварителния проект на ОУП).

Цели на предложената мярка:
Намаляване на отрицателното въздействие върху картирани природни

местообитания 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp и 91M0 Балкано-
панонски церово-горунови гори, както и намаляване на отрицателното въздействие
върху картирани местообитания на бозайници (включително прилепи), земноводни,
влечуги и безгръбначни животни, представляващи предмет на опазване.

Мотиви за предложената мярка:
(1) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на
имот № 40422.294.3 в земл. на гр. Кубрат са картирани природни местообитания 91I0*
Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. и 91M0 Балкано-панонски церово-горунови
гори.

Върху природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори в
защитената зона вече е установено отрицателно въздействие от инвестиционно
предложение за „Добив на подземни богатства – строителни материали (варовици) от
площ „Правда“  в земл.  на с.  Правда,  община Дулово.  В този смисъл,  налице е
кумулиране на въздействието в границите на защитената зона;

(2) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на
същия имот са картирани местообитания на бозайници (включително прилепи),
земноводни, влечуги и безгръбначни животни.
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Мярка 6.2.5. В окончателния проект на ОУП да бъде предвиден индивидуален
режим, с който да се забрани премахване на дървесна и храстова растителност в имоти
с номера 3575.0.383 и 3575.0.328 в земл. на с. Беловец, предвидени за територия за
Рекреационни дейности, курорти и вилни зони (обект № 200 от графичния материал на
предварителния проект на ОУП).

Цели на предложената мярка:
Намаляване на отрицателното въздействие върху картирано природно

местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа и намаляване на
отрицателното въздействие върху картирани местообитания на бозайници
(включително прилепи), земноводни, влечуги и безгръбначни животни,
представляващи предмет на опазване.

Мотиви за предложената мярка:
(1) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на
имоти с номера 3575.0.383 и 3575.0.328 в земл. на с. Беловец е картирано природно
местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. Същото местообитание е с
обща оценка на състоянието в зона „Лудогорие“ (BG0000168) - Неблагоприятно – лошо
състояние;

(2) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на
същите имоти са картирани местообитания на бозайници (включително прилепи),
земноводни, влечуги и безгръбначни животни.

Мярка 6.2.6. В окончателния проект на ОУП да бъде коректно отразена
територията в земл.  на гр.  Кубрат,  обозначена,  като обект  № 231  от графичния
материал на предварителния проект на ОУП. Същата територия е съществуващ горски
фонд, а не трайни насаждения.

6.3. Конкретни смекчаващи мерки за включване в окончателния проект на
ОУП, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на
неблагоприятните въздействия върху „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171).

Мярка 6.3.1. От окончателния проект на ОУП да бъде изключен имот №
72337.0.219 от землището на село Тертер, предвиден за територия за Производствени
дейности (обект № 44 от графичния материал на предварителния проект на ОУП).

Цел на предложената мярка:
Намаляване на отрицателното въздействие върху картирано природно

местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества и намаляване на
отрицателното въздействие върху картирани местообитания на бозайници
(включително прилепи), земноводни, влечуги и безгръбначни животни,
представляващи предмет на опазване.

Мотиви за предложената мярка:
(1) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на
имот с номер 72337.0.219 от землището на село Тертер е картирано природно
местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества. Същото
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местообитание е приоритетно за опазване и с обща оценка на състоянието в зона
„Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) - Неблагоприятно – лошо състояние;

(2) Резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ показват, че в границите на
същия имот са картирани местообитания на бозайници (включително прилепи),
земноводни, влечуги и безгръбначни животни.

Мярка 6.3.2. От окончателния проект на ОУП да бъде изключена възможността
за промяна на предназначенито на земеделската земя в следните имоти от землището на
село Тертер (ЕКАТТЕ 72337):

- масив (0): 179, 181, 182, 183, 186;
- масив (100): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 27, 28, 29, 30, 36, 37.

Цел на предложената мярка:
Намаляване на отрицателното въздействие върху ЗЗ „Лудогорие - Боблата“

(BG0000171), като цяло, и намаляване на отрицателното въздействие върху картирани
местообитания на бозайници (включително прилепи), земноводни, влечуги и
безгръбначни животни, представляващи предмет на опазване.

Мярка 6.3.3. От окончателния проект на ОУП да бъде изключена възможността
за промяна на предназначенито на земеделската земя в следните имоти от землището на
село Тертер (ЕКАТТЕ 72337):

- масив (0): 124, 308, 309, 310, 311, 312;
- масив (454): 19;
- масив (456): 2.

Цел на предложената мярка:
Намаляване на отрицателното въздействие върху ЗЗ „Лудогорие - Боблата“

(BG0000171), като цяло, и намаляване на отрицателното въздействие върху картирани
местообитания на бозайници (включително прилепи), земноводни, влечуги и
безгръбначни животни, представляващи предмет на опазване.

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие
върху защитените зони, включително нулева алтернатива.

Нулева алтернатива.
Нулевата алтернатива представлява неизпълнение на ОУП. В този случай,

териториите ще запазят съществуващото си в момента състояние. Голяма част от тях
са с вече изградени и съществуващи елементи.

Алтернатива по местоположение на устройствените елементи.
Разработен е алтернативен вариант на ОУП, според който, в границите на

защитена местност (ЗМ) „Мющерека” (земл. на с. Беловец), попадаща в ЗЗ „Лудогорие“
(BG0000168) и ЗЗ „Лудогорие“ (BG0002062) се устройва територия за инфраструктурно
съоръжение.

Тази алтернатива не е предпочетена, тъй като е в противоречие с режима на
защитената местност и Закона за защитените територии.

Алтернативата изцяло е отпаднала от разглеждане.
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8. Картен материал с местоположението на всички елементи на ОУП
спрямо защитените зони и техните елементи.

Картеният материал е позициониран, като приложение към настоящия доклад.

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие, съобразно
критериите по чл. 22 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони.

9.1. Пълна характеристика на плана: териториален обхват, обем, мащаб и
други спецификации на инвестиционното предложение, връзки на
инвестиционното предложение със защитените зони (ключови разстояния) и т.н.

Тези данни са разработени подробно в предходните точки от доклада.

9.2. Характеристика на други планове, програми и инвестиционни
предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване,
които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно
въздействие върху защитените зони.

В т. 2. на настоящия доклад е представена характеристика на известните към
2015 г. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в границите на
защитените зони.

В по-голямата си част, ОУП на община Кубрат се припокрива с вече одобрени и
съществуващи инвестиционни предложения и изградени обекти. Основната част от
устройствените зони и самостоятелни терени описват съществуващи урбанизирани
територии, населени места и инфраструктурни обекти. В този смисъл, не може да се
очаква възникване на негативно кумулативно въздействие по отношение на защитените
зони.

9.3. Характеристики на защитените зони – предмет и цели на опазване,
наличие на приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори,
допринасящи за природозащитната стойност на зоната, специфична значимост
и/или уязвимост, елементи на защитената зона, чувствителни към промени,
природозащитно състояние (благоприятно или не).

Направено е описание по този показател в т. 4. от доклада.

9.4. Област на въздействие.

а) Типове природни местообитания – предмет на опазване на защитените
зони, в областта на въздействие на плана – площ, местоположение, приоритетност,
уязвимост, състояние.

Направена е подробна характеристика в т. 5. от доклада.

б) Местообитания и популации, на видовете – предмет на опазване в
защитените зони, в областта на въздействие на плана.

Направена е подробна характеристика в точка 5. от доклада.

9.5. Степен на въздействие върху типове природни местообитания –
предмет на опазване в защитените зони, в областта на въздействие на плана.

Направена е подробна характеристика в точка 5. от доклада.
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9.6. Степен на въздействие върху местообитания и популации на видовете –
предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плана.

Направена е подробна характеристика в точка 5. от доклада.
Сериозността на заплахата по отношение на видовете птици, представляващи

предмет на опазване, по отношение на нейната сила на действително или потенциално
въздействие, може да се определи по методологията за изчисляване степента на
застрашеност на ОВМ (Костадинова & Граматиков 2007):

очакван +     пространствена скала +      реализация =      оценка на
измерим               на заплахата                               на заплахата             въздействие
ефект        по отношение на ОВМ                                               на заплахата
върху
застрашени
видове

Като се приложат релевантните оценки, се получава следното уравнение за
сериозността на заплахата за видовете птици, представляващи предмет на опазване:

1 (повлияни са само некритични видове)
+
1 (оказва влияние на относително малка част от ОВМ, където няма ключови

места на застрашени видове)
+
1 (заплахата се очаква да бъде реализирана в дългосрочен план)
=
3 (заплаха ниво “С” - слабо въздействие)

ОУП няма да предизвика доказани отрицателни въздействия по отношение на
видове и техни популации, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

9.7. Въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените
зони.

В предходните точки от доклада е направен подробен анализ на въздействието.

ОУП на община Кубрат няма да повлияе и промени целостта на защитените
зони от Националната екологична мрежа. Предвидените дейности не са в противоречие
с целите на опазване на защитените зони.

Териториите с общо предназначение от ОУП на община Кубрат, които могат да
окажат потенциално въздействие върху защитена зона за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна „Лудогорие“ (BG0000168), засягат 0,06 % от
площта на зоната.

Териториите с общо предназначение от ОУП на община Кубрат, които могат да
окажат потенциално въздействие върху защитена зона за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171), засягат
0,56 % от площта на зоната.

Териториите с общо предназначение от ОУП на община Кубрат, които могат да
окажат потенциално въздействие върху защитена зона за опазване на дивите птици
„Лудогорие“ (BG0002062), засягат 0,039 % от площта на зоната.

ОУП на община Кубрат няма да предизвика фрагментация на гореописаните
защитени зони. Няма да бъде предизвикана фрагментация на природни местообитания,
популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в
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защитените зони. След изпълнение на плана, елементите, характеризиращи структурата
на защитените зони, ще останат непроменени.

Предложените смекчаващи мерки гарантират, че в резултат от изпълнението на
ОУП на община Кубрат, няма да бъде повлияно благоприятното природозащитно
състояние на природните местообитания, на местообитанията и на популациите на
видовете, представляващи предмет на опазване в ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168), ЗЗ
„Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) и ЗЗ „Лудогорие“ (BG0002062), предвид
определенията на § 1, т. 1 и 2 от Допълнителната разпоредба на Закона за биологичното
разнообразие.

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие
върху картирано природно местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни
съобщества в ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168) ще бъде сведено до 0 %.

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие
върху картирано природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови
гори в ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168) ще бъде сведено до минимално, под 0,01 %.

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие
върху картирано природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа в
ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168) ще бъде сведено до минимално, под 0,028 %.

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие
върху картирано природно местообитание 6250* Панонски льосови степни тревни
съобщества в ЗЗ „Лудогорие - Боблата“ (BG0000171) ще бъде сведено до минимално,
под 0,036 %.

С изпълнението на смекчаващите мерки, установеното отрицателно въздействие
върху картирани местообитания на бозайници (включително прилепи), земноводни
влечуги, безгръбначни и риби в ЗЗ „Лудогорие“ (BG0000168) и ЗЗ „Лудогорие -
Боблата“ (BG0000171) ще бъде сведено до минимално.

Изпълненито на ОУП няма да доведе до обезпокояване на видове,
представляващи предмет на опазване в защитените зони.

Изпълнението на ОУП няма да доведе до промяна на видовия състав в
защитените зони.

Изпълнението на ОУП няма да доведе до химически, хидроложки и геоложки
промени в защитените зони.

Крайното заключение от настоящия доклад за оценка на степента на въздействие
е, че в резултат от изпълнението и прилагането на ОУП на община Кубрат няма да има
увреждане на предмета на опазване в защитените зони от Националната екологична
мрежа и няма да настъпи значително отрицателно въздействие върху елементите,
характеризиращи защитените зони.

9.8. Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки.
Предложени са в т. 6. от доклада.

9.9. Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за
промени на ОУП.

Предложени са в т. 7. от доклада.

9.10. Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за
реализиране на инвестиционното предложение или съображения, във връзка с
човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху
околната среда.

Такива причини не са на лице.
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9.11. Предложени компенсиращи мерки.
Компенсиращи мерки са необходими при наличие на данни за значително

отрицателно въздействие. Мерките се предлагат за компенсиране на това въздействие.
В случая не са необходими компенсиращи мерки.

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР), включително доказателства за това и предложение за
конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че
предметът на опазване на двете защитени зони ще бъде значително увреден от
реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е
налице друго алтернативно решение.

Не са на лице обстоятелства по чл. 33 от ЗБР.

11. Информация за използваните методи на изследване, включително
времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на
въздействието, източници на информация, трудности при събиране на
необходимата информация.

11.1. По компонент флора.

 При подготовката на настоящия доклад могат да се разграничат две фази на
работа – камерална и теренна.

 Камерална фаза

По време на камералната работа беше проучена публикуваната информация,
разглеждаща флористичното и растително разнообразие в границите на общината,
която е обобщена и предоставена на възложителя на по-ранен етап.

Също така беше анализиран подготвеният проект на Общия устройствен план на
община Кубрат, във връзка с локализацията на различните типове устройствени
територии с общо предназначение. Набелязани бяха подходящи маршрути за достигане
до отделните обекти, с цел максимално покриване на засегната територия.

Като част от камералната фаза ще се определят и събранните при теренните
проучвания растения. Определянето на висшите растения (без мъховете) следва
Делипавлов & Чешмеджиев (2003). Местообитанията от Директива 92/43/EEC (1992) са
определени в съответствие с Interpretation Manual of European Habitats (2007),
Кавръкова и др. (2009) и Законът за биологичното разбооразие (2007).

Изготвянето на настоящия доклад и обобщаването на теренните данни са
крайния етап на тази фаза.

Теренни проучвания

Теренните проучвания се проведоха през летните месеци на 2015 г., когато е
оптимумът на развитие на храстовите, тревните и горските съобщества в района на
изследване. С помощта на изготвената карта на проекта на Общия устройствен план на
община Кубрат, както и на GPS (Garmix eTrex) местата, в които се предвижда
антропогенно въздействие са локализирани. След обхождане на засегната територия е
направен кратък списък на разпространените висши растения, като основен акцент е
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отделен на консервационно значимите видове. Фитоценотично описание се извършва
по метода на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff & van der Maarel 1973).

Според седем-степенната скала на Браун-Бланке (Braun-Blanquet 1965, Westhoff
& van der Maarel 1973): r – видът е представен от единичен индивид; + - видът е рядък с
ниско обилие и покритие до 5%; 1 – обилно но с покритие по-малко от 5%; 2 – видът е с
обилие и покритие от 5 до 25%; 3 – видът е с обилие и покритие от 25 до 50%; 4-видът е
с обилие и покритие от 50 до 75%; 5 – видът е с обилие и покритие от 75 до 100%.

Пробните площадки се поставят в хомогенни и представителни за растителните
съобщества участъци. В европейската фитоценология липсва общоприето
стандартизиране на размера на пробните площадки в зависимост от растителността,
която се изследва (Dengler et al. 2009). Приема се, че размерът на пробната площадка,
трябва да е “минималната територия за проявление на растителното съобщество”
(minimal area), т.е. най-малката територия, в която се срещат всички видове
разпространени в него или поне 90 % от тях.

Размерът на пробните площадки е стандартизиран според Chytrý & Otýpková
(2003), като за тревните съобщества е 16 m2.

В случаите когато има ясен доминиращ вид в съобществото той също е посочен.
Специално внимание е отделено на оценката на антропогенното въздействие, което е
оценявано в зависимост от навлизането на рудерални видове, замърсеността с битови
отпадъци, отдалечеността от селища, сметища и др.

11.2. По компонент фауна.
За изготвяне на настоящия доклад са извършени теренни наблюдения през

летните месеци на 2015 г., обхващащи района на община Кубрат, през светлата и
тъмната част на денонощието. Използвани са някои утвърдени от Националната
система за мониторинг на биологичното разнообразие методики, публикувани на
интернет-страницата на Изпълнителната агенция по околна среда:

Безопашати земноводни
- Отчитане броя на индивидите. Претърсва се целия обект. Отчитат се всички

адултни, субадултни и ювенилните екземпляри;
- Отчитане на броя на клумпени, шнурове и единично снесени яйца;
- В определените места, съобразно с конкретните особености на хабитати се

определят трансекти, или набелязват работни площадки, в които се извършва търсенето
и отчитането на животните.

Опашати земноводни
- Претърсване на целия обект. Организират се нощни наблюдения, тъй като тогава

активността на животните е по-голяма. Отчитат се само възрастни и субадултни
индивиди, като регистрираните и преброени ларви могат да се водят в отделен отчет;

- Отчитане на броя на намерените яйца, както и броя на местата, в които са
открити яйца.

Влечуги (костенурки)
- Трансектен метод.
Регистрират се всички открити индивиди: възрастни, субадулти и ювенилни.
- Площадков метод.
В конкретния случай се работи с определена работна площадка, в която се

извършва търсенето на животните.
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Птици (тези методи, в съчетание с наръчника „Прилепите - методика за
изготвяне на ОВОС и ОС” са използвани и за прилепи)

- Съчетаване на маршрутен (трансектен) и стационарен метод. Стационарно
наблюдение от една точка в продължение на 2 часа.

При проучванията на фауната в района са използвани и данните от следните
литературни източници: Бигон и др. (1989а,б), Ботев & Пешев (1985), Бешков &Нанев
(2002), Костадинова (1997, 2002), Нанкинов (2000), Нанкинов и др. (1997), Наумов &
Станчев (2004), Петров (1990), Симеонов § Мичев (1991), Симеонов и др. (1990),
Костадинова & Михайлов (2002).
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