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Таблица 32. В следващата таблица са посочени засегнатите имоти, в които попадат части от полигона на местообитание 6250* 

EKATTE/Населено място УЗ 
Поземлен имот  НТП Собственост 

Засегната 

площ/ha 

Засегната площ/% 

72196/ Телериг 1/Жм1 72196.105.114 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна 0.0179 0.0009 

72196/Телериг 1/Жм1 72196.105.115 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна 0.0125 0.0006 

72196/ Телериг 1/Жм1 72196.105.116 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна 0.0075 0.0004 

38618/Коритен 1/Пп1 38618.0.72 Пасища, мери Държавна частна 1.0023 0.0506 

38618/ Коритен 1/Пп1 38618.0.82 Пасища, мери Частна обществени организации 0.6285 0.0317 

Общо: 1.669 0.0842 
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Фиг. 28 Полигони на природното местообитание  6250*/в зелен цвят/, в землището на  с. Телериг, 

община Крушари 

 

 

Фиг. 29 Полигони на природното местообитание  6250*/в зелен цвят/, в землището на  с. Коритен, 

община Крушари
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➢ Природно местообитание 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни 

съобщества 

Природното местообитание е представено от ксеротермни тревни съобщества, 

близки до степните съобщества от Festucetalia valesiacae (6210). 

Този тип местообитание се развива при преходно-континентален климат и се 

характеризират с по-голямо участие на средиземноморски видове. Разпространени са в 

ниските части на хълмистите възвишения, предпланините и планините върху плитки, 

скелетни почви. Типичните растителни видове за местообитанието са: Carex humilis, 

Bromus moesiacus, Centаurea chrysolepis, Satureja montana, Asphodelus albus, Potentilla 

alba, P. cinerea, Edraianthus serbicus, Plantago argentea, Chrysopogon gryllus, Jurinea 

mollis и др. 

Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 62A0 е 

представено в ЗЗ BG 0000107 „Суха река” с обща площ от 21.92 ha. Това се равнява на 

0.035 %, от общата площ на местообитанието в защитената зона. Местообитанието е 

установено предимно в южната част на зоната. 

Видовият състав показва частична рудерализация, както и навлизане на видове от 

съседни местообитания и агроценози. Преобладаващите видове са Bromus tectorum, 

Aegylops silindrica, Satureya Montana, Potentila alba, Teucrium polium, Artemisia alba, Stipa 

capilatta, Euforbia niciciana и др. 

В границите на местообитанието е  установена е умерена и паша със слабо 

въздействие върху видовия състав. Фрагментация, не е наблюдавана.  

На местообитанието са дадени следните оценки на база получените актуални 

данни от проведеното картиране: по показателя представителност D) – незначително 

наличие, по относителна площ попада в група C) 2% >= p > 0%; по степен на опазване - 

С)  средно и слабо опазване  - С)  значима стойност. 

Обща оценка на състоянието на природно местообитание 62А0 в защитена зона 

BG0000107 „Суха река” по определените критерий: Неблагоприятно незадоволително 

състояние. 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

С реализацията на предвижданията в проекта за ОУП на община Крушари, не се 

очаква да бъде засегнато природното местообитание в границите на защитената зона. 

Полигони на местообитанието, не са установени на територията, на община Крушари.  

Таблица 33. Въздействия върху приоритетно природно местообитание 62A0 Източно 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества 

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Фрагментация Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Кумулативно въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Не се очаква въздействие – степен 0, по скалата за оценка  от 0-10. 
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➢ Приоритетно природно местообитание  62C0 *Понто-Сарматски степи 

Степи в равнините, на платата и по хълмовете на Западното Черноморие, 

доминирани от видове, като Stipa lessingiana, Stipa capillata, Kochia prostrata, Koeleria 

lobata (K. degenii), Festuca valesiaca, Dichantium ischaemum, (Bothryochloa ischaemum). 

Включва  растителност  главно  от съюз  Pimpinello-Thymion-zigoidii. 

Различават се следните два подтипа на местообитанието: 

А) Стръмни варовикови склонове с разпространение на фитоценози от асоциация 

Alysso caliacrae-Artemisietum lerchianae от групата на Западно-понтийските  пелинови 

степи. 

Б) Заравнени терени с повече или по-малко развита почвена покривка върху 

варовикови скали, заети от  естествени или вторични пасищни тревни съобщества от 

асоциация Paeonio tenuifoliae Koelerietum brevis от групата на Западно-понтийските 

коилови степи. 

В границите на местообитанието са установени 16 от типичните видове растения 

(като Festuca valesiaca, Achillea clypeolata, Koeleria brevis,  Chamaecytisus jankae,  Satureja 

coerulea, Cepharia uralensis, Tanacetum millefolium, Dianthus pseudoarmeria, и др.  

Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 62C0* е 

представено в ЗЗ BG 0000107 „Суха река” с обща площ от 210.06 ha. Това се равнява на 

0.33 %, от общата площ на местообитанието в защитената зона. Местообитанието е 

установено в най-североизточните части на зоната. 

По отношение видовия състав местообитанието, в границите на защитената зона  

е относително стабилно. Местообитание 62С0* е повлияно от процесите на 

рудерализация. Въздействието е на около 25-30% от площта на местообитанието - в 

местата с по-лесен достъп, до него.  

В границите на местообитанието е  установена е слаба до умерена паша, със слабо 

въздействие върху видовия състав. Фрагментация, не е наблюдавана. 

На местообитанието са дадени следните оценки на база получените актуални 

данни от проведеното картиране: по показателя представителност С) - значима 

представителност, по относителна площ попада в група В) 2% >= p > 15%; по степен на 

опазване - С)  средно и слабо опазване  - С)  значима стойност.  

 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

Очаква природното местообитанието да бъде засегнато от реализацията на плана, 

в землището на село Абрит, от УЗ 1/Сср1 /попадаща в поземлени имоти с номер № 

00031.53.1 и № 00031.53.3. Общата засегната площ на местообитанието в границите на 

защитената зона, е 0.59 ha  или 0.28 % от площта му в зоната.  

В границите на новопредвидената устройствена зона, на север е разположен 

комплекс „Наяда“. Той граничи с непосредствено с язовир Залдапа и преминаващия 

общински път, за село Абрит.  Района на язовира е предпочитано място за  риболов, а в 

непосредствена близост е разположен и обект на културно-историческото наследство 

крепост „Залдапа“, което е предпоставка за по-висока степен на човешко присъствие в 

района. /Виж. Снимка 1 и 2/. 
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Снимка 1. Новопредвидената устройствена зона 1/Сср1, землище с. Абрит, 

община Крушари  и съществуващия в нея комплекс „Наяда“ 

 

 

Снимка 2. Местоположение на определените полигони на природно местообитание  62C0 *Понто- 

сарматски степи, върху които се виждат изградени стоянки 

Уз 1/Сср1 

Природно местообитание   

62C0 *Понто-Сарматски степи 
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Видно от представените снимки, определените като  полигоните на природно 

местообитание 62C0*, в тази част на защитена зона BG0000107, не отговарят изцяло на 

типичните за него характеристики.   

Очаква природното местообитанието, да бъде засегнато от реализацията на плана, 

в землището на село Абрит. Общата засегната площ на местообитанието в границите на 

защитената зона, е 0.59 ha, което 0.28 % от картираната му площ в границата на 

защитената зона.   

Върху местообитанието се очаква слабо по степен въздействие - 3, предвид 

характера на устройствената зона  и съществуващата вече урбанизация, в нея  

Възможните степени на въздействие, по различните параметри са посочени в следващата 

таблица.  

 

Таблица 34. Въздействия върху приоритетно природно местообитание 62C0 *Понто-Сарматски степи 

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

Очаква въздействие върху  

0.59 ha, от площта на 

местообитанието 

Очаква се, слабо по степен 

въздействие 

Очаква се, слабо по степен 

въздействие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  

Очаква въздействие върху 

 0.59 ha, от площта на 

местообитанието 

Очаква се, слабо по степен 

въздействие 

Очаква се, слабо по степен 

въздействие 

Фрагментация 

Очаква въздействие върху  

0.59 ha, от площта на 

местообитанието 

Не се очаква въздействие 
Очаква се, слабо по степен 

въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания  

Очаква се, слабо по степен 

въздействие 

Очаква се, слабо по степен 

въздействие 
Не се очаква въздействие 

Кумулативно въздействие 
Очаква се, слабо по степен 

въздействие 

Очаква се, слабо по степен 

въздействие 

Очаква се, слабо по степен 

въздействие 

Очаква слабо по степен въздействие - 3, по скалата за оценка  от 0-10. 
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Фиг. 30 Полигони на  природно местообитание  62C0 *Понто-Сарматски степи, 

спрямо УЗ  1/Сср1, землище с. Абрит за риболов, каравана и др. 

 

  

Снимка 3. Изглед към новопредвидената  устройствена зона  1 /Сср1, землище с. Абрит, община 

Крушари  и  природно местообитание 62C0 *Понто-Сарматски степи

Картирани полигони на природно 

местообитание  62C0 *Понто-Сарматски 

степи 

 

Уз 1/Сср1 
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Фиг. 31   Местоположение на полигоните  на  приоритетно местообитание 62C0 *Понто-Сарматски степи/в оранжев цвят/, на територията на  община 

Крушари
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➢ Природно местообитание 8210 Хазмофитна растителност по варовикови 

скални склонове 

Местообитанието е новоустановено за защитената зона.  

Природното местообитание се характеризира с растителност  по  пукнатините  на  

голите,  често  отвесни варовикови скали в предпланините и планините, отнасяща се към 

клас Aspleniatea trichomanis, разред  Potentilletalia caulescentis и съюз Ramondion 

nathaliae. Характеризира се с голямо локално разнообразие и с участие на многобройни 

ендемични растителни видове. 

Местообитание 8210 заема в границите на защитена зона BG 0000107 „Суха река”  

обща площ от 53.45 ha. Това се равнява на 0.086% от площта на зоната. 

Местообитанието е установено в различни части на зоната и представлява отвесни 

варовикови скални венци по ръба на суходолията. В полигоните на местообитанието в 

зоната няма регистрирани пожари. 

На местообитанието са дадени следните оценки на база получените актуални 

данни от проведеното картиране: по показателя представителност D) – незначително 

наличие,  по относителна площ попада в група С) 0 >= p > 2%; по степен на опазване - С) 

средно или слабо опазване; С) значима стойност. 

Обща оценка на състоянието на природно местообитание 8210 в защитена зона 

BG0000132 „Побити камъни” по определените критерий е: Неблагоприятно 

незадоволително състояние. 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

Не се очаква природното местообитанието да бъде засегнато от реализацията на 

плана. Природното местообитание e картирано в границите на община Крушари, и е 

представено в границите на землищата на селата  Зимница, Огняново, Ефрейтор 

Бакалово и Телериг.  

Таблица 35. Въздействия върху приоритетно природно местообитание 8210 Хазмофитна растителност 

по варовикови скални склонове 

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  

Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Фрагментация Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания  

Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Кумулативно въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Не се очаква въздействие – степен 0, по скалата за оценка  от 0-10. 
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Фиг. 32 Местоположение на  природно местообитание 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове /в зелен цвят/, 

в границите на защитена зона BG0000107 „Суха река”,  на територията на община Крушари
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➢ Природно местообитание  8310 Неблагоустроени пещери  

Природното местообитание  е представено от пещери, които не са благоустроени 

и достъпни за широката публика,  включително  техните  водни  тела,  обитавани  от 

тясно специализирани, приоритетни за опазване или ендемични видове. В границите на 

местообитанието се среща изключително  специализирана,  високо  ендемична  реликтна 

фауна. Тук се сещат предимно безгръбначни, които живеят единствено в пещерите и 

подземните води. Пещерите са изключително важно местообитание за прилепите, като  

много от тях застрашени, а 10 вида в България се размножават също в тях. 

Природното местообитание 8310 в границите на защитена зона BG 0000132 

„Побити камъни”, е представено от 47 броя пещери. Общата дължина на картираните в 

защитената зона пещери е 1.7 km,  и е с площ от 6.25 ha. 

Това е  18-тата по богатство на пещери защитена зона в България. Регистрирани 

са над 40 обекта. Повечето обекти са с малка дължина и са концентрирани в скалните 

венци на суходолията. Пещерната фауна е бедна. Над 7 вида прилепи използват 

пещерите като убежища и места за струпване. Част от пещерите са в благоприятно 

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

замърсяване, вандализъм и иманярство. 

На местообитанието са дадени следните оценки, на база получените актуални 

данни от проведеното картиране: по показателя представителност В) – добра 

представителност, по относителна площ попада в група С) 0 >= p > 2%; по степен на 

опазване - В) добро опазване, В) добра стойност. 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

Не се очаква природното местообитанието, да бъде засегнато от реализацията на 

плана. Природното местообитание e картирано в границите на община Крушари, и е 

представено в границите на землищата на селата  Габер, Зимница, Огняново, Ефрейтор 

Бакалово и Северци, община Крушари. 

 

                            Таблица 36. Въздействия върху природно местообитание 8310 Неблагоустроени пещери 

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 

Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  

Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Фрагментация Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания  

Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Кумулативно въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Не се очаква въздействие – степен 0, по скалата за оценка  от 0-10. 
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Фиг. 33 Местоположение на  природно местообитание 8310 Неблагоустроени пещери /в лилав цвят/, 

в границите на защитена зона BG0000107 „Суха река”,  на територията на  община Крушари
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➢ Приоритетно природно местообитание - 91E0* Алувиални гори с Almnus 

glutinosa, Fraxinus excelstor  (Alno-Padion, Alnionincane, Salicion albae) 

Местообитанието е представено от крайречни гори в низините и планините. 

Развиват се на богати алувиални почви, периодично наводнявани от сезонното 

прииждане на реката. 

Съгласно данните от стандартният формуляр на защитена зона BG0000107  „Суха 

река“, местообитанието  е представено с площ от  387.67 ha.  

При картиране и определяне природозащитното състояние на висши растения, 

мъхове и природни местообитания в границите на защитената зона, природното 

местообитание не е установено.  

 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

С реализацията на плана не се очакват преки въздействия,  засягане на части или 

фрагментация на природното местообитание, тъй като местообитанието не е установено 

в границите на защитената зона.  

 

➢ Приоритетно местообитание 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и 

Carpinus betulus 

Природното местообитание е представено от приоритетно местообитание 91G0* 

Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus.  

Мезофилни гори с доминиране на Carpinus betulus и/или Quercus petraea agg. 

върху колувиални – свлечени от горната част на хълмовете, свежи, плитки почви, на  

варовикова основа. Те се срещат на сенчести, влажни склонове и долове, в суходолията 

и каньоните на Северна България. 

Типичните растителни видове за природното местообитание са видовете: 

Carpinus betulus, Quercus petraea agg. (вкл. Quercus daleschampii), Quercus robur, Quercus 

cerris, Tilia cordata, Acer campestre, Ruscus aculeatus, Ruscus hypoglossum, Carex pilosa, и 

др. 

Приоритетно местообитание 91G0* заема в границите на защитена зона BG 

0000107 „Суха река”  обща площ от 746.54 ha. Това се равнява на 1.19 % от площта на 

зоната. В границите на защитената зона местообитанието в рамките на зоната, заема 

предимно долните и сенчести части на склоновете с дъбово-габърови гори, при 

варовикова основа.  

Средната възраст на насажденията е 75 години, като съставът на първия дървесен 

етаж е доминиран от габъра – Carpinus betulus, или цера, Quercus cerris, със съдоминанти 

клен (Acer campestre), едролистна и сребролистна липа (Tilia tomentosa, Tilia cordata), 

благун (Quercus frainetto), летен дъб (Quercus pedunculiflora). 

В границите на местообитанието не е установено наличието на екзоти, неместни 

видове и  хибриди. Не са установени и сечи в полигоните местообитанието, както и 

наличието на строителство или налични инфраструктурни обекти.   

На местообитанието са дадени следните оценки, на база получените актуални 

данни от проведеното картиране: по показателя представителност В) – добра 

представителност, по относителна площ попада в група С) 0 >= p > 2%; по степен на 

опазване - С) значимо опазване, В) добра стойност. 
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Обща оценка на местообитание 91G0* в защитена зона BG0000107 Суха река 

по определените критерии е: Неблагоприятно, незадоволително състояние. 

 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

Не се очаква природното местообитанието да бъде засегнато от реализацията на 

плана. Природното местообитание нe е картирано в границите на община Крушари.  В 

границите на защитената зона, полигони на местообитанието са установени в границите 

на община Добричка, община Суворово и община Аксаково. 

 

Таблица 37. Въздействия върху приоритетно местообитание 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и 

Carpinus betulus 

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Фрагментация Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Кумулативно 

въздействие 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Не се очаква въздействие – степен 0, по скалата за оценка  от 0-10 

➢ Приоритетно местообитание 9180*Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху 

сипеи и стръмни склонове   

Природното местообитание е новоустановено в защитената зона. 

Природните местообитания са представени от смесени вторични гори от Acer 

pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Ulmus glabra, Tilia cordata от съюз  

Tilio-Acerion. Развиват се в пониженията с отложени почви на сипеи и стръмни скални 

склонове най-често варовикови и  по-рядко  силикатни. В тревния етаж участват видове,  

характерни  за  буковите гори. В България местообитанието е представено от два 

подтипа: 

- Подтип 1 - Хигрофилни и сциофилни гори, доминирани   главно   от  Acer 

pseudoplatanus и отнасящи се към подсъюз Lunario-Acerenion; 

- Подтип 2 - Ксеротермофилни гори, типични за сухи и по-топли сипеи, 

доминирани главно от липи (Tilia cordata, Tilia platyphyllos) и отнасящи се към 

подсъюз Tilio-Acerenion. 

Приоритетно местообитание 9180* заема в границите на защитена зона BG 

0000107 „Суха река”  обща площ от 164.30 ha. Това се равнява на 0.26 % от площта на 

зоната. Горите от местообитание 9180 в зоната са от подтип 2 Ксеротермофилни гори 

отнасящи се към съюза Tilio-Acerion.  

Средната възраст на гората е около 60 години. В структурата на гората няма 

обособени разновъзрастни групи. Съставът на първия дървесен етаж е доминиран от цер 

(Quercus ceris), полски ясен (Fraxinus oxycarpa) и едролистна липа (Тilia platiphylos). При 

втория етаж и храстите видовият състав включва  -  Acer campestre, Fraxinus ornus, Cornus 

sanguineum, Crataegus monogina, и др. Видовият състав в направените фитоценологични 

описания е близък до характерния за природното местообитание. Често срещащи се 
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видове са Hedera helix, Polygonatum odoratum, Peucedanum alsaticum, Anthriscus sylvestris, 

Viola odorata, и др.  

Няма установени следи за сериозни увреждания от пожари в рамките на 

местообитанието, както и незаконни сечи или следи от туризъм.  

На местообитанието са дадени следните оценки на база получените актуални 

данни от проведеното картиране: по показателя представителност C) – значима 

представителност, по относителна площ попада в група С) 0 >= p > 2%; по степен на 

опазване - С) средно или слабо опазване; С) значима стойност. 

Обща оценка на местообитание 9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху 

сипеи и стръмни склонове в ЗЗ  BG0000107 „Суха река“ по определените  критерии: 

Неблагоприятно незадоволително състояние. 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

В тази връзка може да се посочи, че не се очаква природното местообитанието да 

бъде засегнато от реализацията на плана. В землището на община Крушари, полигони на 

местообитанието са установени в землището на с. Капитан Димитрово и Зимница. 

Съгласно предвижданията на предварителният проект за ОУП на община Крушари, в 

тези землища не се предвиждат нови устройствени зони.  

 

Таблица 38. Въздействия върху приоритетно местообитание 9180*Смесени гори от съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни склонове 

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Фрагментация Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Кумулативно 

въздействие 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Не се очаква въздействие – степен 0, по скалата за оценка от 0-10. 
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Фиг. 34 Местоположение на  приоритетно местообитание 9180*Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 

/в зелен цвят/, в границите на защитена зона BG0000107 „Суха река”,  на територията на  община Крушари
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➢ Приоритетно природно местообитание 91H0* Панонски гори с Quercus 

pubescens 

Природното местообитание е представено от разредени, ксерофитни дъбови гори, 

доминирани от Quercus pubescens върху много сухи (често с южно изложение) места със 

скелетни, плитки почви на варовикова основа, която се разкрива като различни по 

големина скални блокове. Заради континенталните условия и антропогенното влияние, 

горите са  предимно фрагментарни и имат храсталачен облик. Видовият им състав е 

богат, често включва сухолюбиви вид ксеротермните пасища или окрайнините на горите.  

Типичните за местообитанието растителни видове са: Quercus pubescens, Q. 

virgiliana, Quercus frainetto, Quercus cerris, Fraxinus ornus, Acer  monspessulanum, 

Carpinus orientalis, Sorbus domestica,  Cornus  mas,  Geranium  sanguineum и др. 

Приоритетно местообитание 91H0* заема в границите на защитена зона BG 

0000107 „Суха река”  обща площ от 454.75 ha. Това се равнява на 0.74 % от площта на 

зоната.  

Местообитанието в рамките на зоната заема незначителна площ. Съставът на 

първия дървесен етаж е доминиран от космат дъб (0.3 до 0.6) и цер със съдоминанти 

благун Quercus fraineto, келяв габър Carpinus orientalis, и др. Средната възраст на 

насажденията е 65 години.  

Няма установени следи за сериозни увреждания от пожари в рамките на 

местообитанието, както и незаконни сечи или следи от туризъм.  

На местообитанието са дадени следните оценки, на база получените актуални 

данни от проведеното картиране: по показателя представителност В) – добра 

представителност, по относителна площ попада в група В) 15 >= p > 2%; по степен на 

опазване - В) добро опазване, В) добра стойност. 

Обща оценка на местообитание 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens в ЗЗ  

BG0000107 Суха река по определените  критерии: Неблагоприятно незадоволително 

състояние. 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

В землището на община Крушари полигони на местообитанието, са установени в 

землището на селата Капитан Димитрово, Габер, Александрия, Коритен, Полковник 

Дяково  и Зимница. Крушари, в тези землища не се предвиждат нови устройствени зони.  

Предвижданията на ОУП в част от тези землища, не засягат полигони на природното 

местообитание. 

В тази връзка може да се посочи, че не се очаква природното местообитанието да 

бъде засегнато от реализацията на плана. 

Таблица 39. Въздействия върху приоритетно местообитание 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens  

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Фрагментация Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Кумулативно 

въздействие 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Не се очаква въздействие – степен 0, по скалата за оценка  от 0-10. 
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Фиг. 35 Местоположение на  природно местообитание 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens /в зелен цвят/, в границите 

на защитена зона BG0000107 „Суха река”,  на територията на  община Крушари
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➢  Приоритетно природно местообитание 91I0*Eвpo-сибирски степни гори с 

Quercus spp. 

Природното местообитание е представено от ксеротермни дъбови гори, 

доминирани от Quercus cerris, a на Добруджанското плато - от Quercus pedunculiflora. 

Срещат  се в регионите с най-континентален климат. Във видовия им състав участват 

както типични за ксеротермните дъбови гори елементи, така и някои лесостепните 

елементи. 

По данни от Червената книга на България, том 3, 2015 г. природното 

местообитание е разпространено в Добруджа - на Добруджанското плато на изток от 

линията, свързваща гр. Добрич и с. Крушари, на юг - долината на р. Батова, до 250 m 

надм. височина.  Тези гори са с голямо консервационно значение, защото са в процес на 

изчезване и имат изключително фрагментарно разпространение в България. Повечето са 

със силно променен видов състав. 

Приоритетно местообитание 91I0* заема в границите на защитена зона BG 

0000107 „Суха река”  обща площ от 3066.29 ha. Това се равнява на 4.90 % от площта на 

зоната. Местообитанието в рамките на зоната заема значителни територии – по-голямата 

част от горите в зоната. 

Горите в зоната спадат към подтип 1. на 91I0* - Лесостепни гори от цер (Quercus 

cerris) Съставът на първия дървесен етаж е доминиран изцяло от цера - Quercus cerris, 

Съставът на храстовия етаж е разнообразен, предимно с доминиране на обикновен глог 

(Crataegus monogina), трънка (Prunus spinosa), полски бряст Ulmus minor, мекиш (Acer 

tataricum), и др.  

Средната възраст на гората в полигоните на местообитанието  е  65 години, 

оценена. В някои участъци от местообитанието,  на ограничена площ (предимно около 

пътища и действащи сечища) са установени нерегламентирани сечи на единични 

дървета. В рамките на зоната има залесяване с екзоти и неместни видове, но спрямо 

местообитанието не е отчетена заплаха. На места са установени следи от пожари, в 

полигони от местообитанието.  

На местообитанието са дадени следните оценки, на база получените актуални 

данни от проведеното картиране: по показателя представителност В) - добра 

представителност, по относителна площ попада в група В) 15 > = p > 2%; по степен на 

опазване - В) добро опазване, В) добра стойност. 

Обща оценка на местообитание 91I0* в защитена зона  BG0000107 Суха река по 

определените критерии е определено като: Неблагоприятно лошо състояние.  

 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

В землището на община Крушари полигони на местообитанието, са установени в 

землището на селата Капитан Димитрово, Габер, Александрия, Коритен, Ефрейтор 

Бакалово  и Зимница. Крушари, в тези землища не се предвиждат нови устройствени 

зони.  Предвижданията на ОУП в част от тези землища, не засягат полигони на 

природното местообитание. 

В тази връзка може да се посочи, че не се очаква природното местообитанието да 

бъде засегнато от реализацията на плана. 
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Таблица 40. Въздействия върху приоритетно местообитание 91I0*Eвpo-сибирски степни гори с Quercus 

spp. 

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Фрагментация Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Кумулативно 

въздействие 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Не се очаква въздействие – степен 0, по скалата за оценка  от 0-10. 
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Фиг. 36 Местоположение на  природно местообитание 91I0*Eвpo-сибирски степни гори с Quercus spp.  /в зелен цвят/, в границите 

на защитена зона BG0000107 „Суха река”,  на територията на община Крушари
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➢ Природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

Този тип местообитание е свързано с ксеротермни дъбови гори с преобладаване 

на Quercus frainetto Ten. и Quercus cerris L. Растителните съобщества от този тип 

формират плавни преходи с ксеротермни смесени дъбови гори с преобладаване на 

субсредиземно-морски и средиземноморски елементи. Срещат се на сухи, но 

сравнително богати сиви горски и канелени почви. Флористичния им състав е 

разнообразен и зависи от екологичните условия. 

Флористичният им състав е разнообразен и зависи от екологичните условия. 

Условно могат да бъдат разделени на три групи:  

А) Континентални смесени дъбови гори - срещат се по местата  с  континентален  

и  преходно-континентален  климат.  

Б) Субсредиземноморски смесени дъбови гори - те са разпространени в южните 

части на страната и в състава им участват много средиземноморски елементи. 

В) Евксински гори на Quercus polycarpa - разпространени са само в  Странджа  и  

Източна  Стара  планина.  В  състава  им  участват много вечнозелени видове. 

Природно  местообитание 91M0 заема в границите на защитена зона BG 0000107 

„Суха река”  обща площ от 4582.49 ha. Това се равнява на 7.32 % от площта на зоната. 

Местообитанието в рамките на зоната заема значителни територии – по-голямата част от 

горите в зоната. 

Видовият състав в направените фитоценологични описания е близък до 

характерния за природното местообитание – подтип А Континентални смесени дъбови 

гори. Съставът на първия дървесен етаж е доминиран от цера Quercus cerris, често 

съдоминанат е благуна - Quercus fraineto. По-рядко съдоминиращ вид е габърът Carpinus 

betulus и др. Средната възраст на гората в полигоните на местообитанието е около 70 

години, но в отделни малки полигони  има насаждения със средна възраст около и над 

90 години. 

В района на разпространение на природното местообитание в зоната има 

регистрирани пожари. В границите на местообитанието не са установени сукцесионни 

процеси, както и следи от паша.  

На местообитанието са дадени следните оценки, на база получените актуални 

данни от проведеното картиране: по показателя представителност В) - добра 

представителност, по относителна площ попада в група C) 2 > = p > 0; по степен на 

опазване - В) добро опазване, В) добра стойност. 

Обща оценка на местообитание 91М0 в защитена зона BG0000107 Суха река по 

определените критерии е: Неблагоприятно лошо състояние. 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

В землището на община Крушари полигони на местообитанието, са установени в 

землището на с. Капитан Димитрово, Габер, Александрия, Ефрейтор Бакалово, Лозенец 

и Зимница. Предвижданията на ОУП в част от тези землища, не засягат полигони на 

природното местообитание. 

В тази връзка може да се посочи, че не се очаква природното местообитанието да 

бъде засегнато от реализацията на плана. 
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Таблица 41. Въздействия върху природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Фрагментация Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Кумулативно 

въздействие 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Не се очаква въздействие – степен 0, по скалата за оценка  от 0-10. 
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Фиг. 37 Местоположение на  природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори /в зелен цвят/, в границите 

на защитена зона BG0000107 „Суха река”,  на територията на община Крушари
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➢ Природно местообитание  91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

Ксерофитни до мезоксерофитни гори с доминиране на Tilia tomentosa, 

разпространени в континенталните региони на Северна България. Срещат се главно в  

хълмистите равнини и в предпланините – най-големи са масивите в Лудогорието, на 

северни и източни склонове върху разнообразна основа: льос, варовик и др. На места 

липата вторично е разширила разпространението си основно в резултат на избирателното 

изсичане на дъбовете - Quercus cerris, Q.  petraea agg., Q. robur, с които често образуват 

смесени ценози. 

Липовите гори са изразено монодоминантни. Освен основният вид - Tilia 

tomentosa, в дървесния етаж участват сравнително често Acer campestre, Fraxinus 

ornus, Quercus cerris, Quercus robur. На места, във влажните долове предимно в 

Лудогорието, като съдоминанти се срещат Carpinus betulus, Quercus frainetto, Quercus 

petraea agg. Единично участват още Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer 

tataricum, Sambucus nigra, Sorbus torminalis, Tilia cordata. В липовите гори няма развит 

храстов етаж. 

Природно  местообитание 91Z0,  заема обща площ от 189.5 ha в границите на 

защитена зона BG 0000107 „Суха река”.  Това се равнява на 0.3 % от площта на зоната. 

Горите в които е установено и описано местообитанието представляват разпокъсани 

липови масиви в северната част на зоната. Оценката за динамиката в площта на 

природното местообитание е благоприятна. 

Съставът на първия дървесен етаж е доминиран от сребролистна липа,  а средната 

възраст на насаждението е 70 години. В полигоните на местообитанието не са 

констатирани площи, залесени екзоти, неместни видове и хибриди.  Местообитанието е 

разположено в райони отдалечени от населени места. 

На местообитанието са дадени следните оценки, на база получените актуални 

данни от проведеното картиране: по показателя представителност В) - добра 

представителност, по относителна площ попада в група C) 2 > = p > 0; по степен на 

опазване - В) добро опазване, В) добра стойност. 

Обща оценка на местообитание 91Z0 в защитена зона  BG0000107 Суха река 

по определените критерии: Неблагоприятно, незадоволително състояние. 

 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

В землището на община Крушари полигони на местообитанието, са установени в 

землищата на селата Капитан Димитрово, Габер, Александрия и Зимница община 

Крушари, в тези землища не се предвиждат нови устройствени зони.  Предвижданията 

на ОУП в част от тези землища, не засягат полигони на природното местообитание. 

Таблица 42. Въздействия върху природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Фрагментация Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Кумулативно 

въздействие 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Не се очаква въздействие – степен 0, по скалата за оценка  от 0-10. 
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Фиг. 38 Местоположение на  природно местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа /в зелен цвят/, в границите 

на защитена зона BG0000107 „Суха река”,  на територията на  община Крушари
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5.1.1.2. Описание и анализ на въздействието на плана върху растителните 

видовете, предмет на опазване; 

➢ 2125 Potentilla emili-popii  E.I. Nyarady/ Емилипопово прозорче/ 

Растителния вид е балкански ендемит, и на територията на Република България е 

критично застрашен и е включен в Червената книга на България. 

Видът е многогодишно тревисто растение с едри многоглавести коренища. 

Цялото растение покрито с дълги бели копринести власинки, смесени с къси четинки. 

Цветоносните стъбла високи 15–50 cm. Обитава каменливи, скалисти терени, тревни 

съобщества от пасищен тип и изоставени бивши лозя. Популациите са малочислени. 

Проявява слаба конкурентна способност. Най-многочислената популация сега е тази 

край с. Карапелит, където се наброяват повече от 100 индивида. Видът е разпространен 

в Североизточна България, на 150–300 m н. в. 

При картирането през 2013 г. по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”,  видът е 

представен с 2 находища, в района на с. Карапелит, едното близко до селото (откъм 

гробищата), другото по-южно разположено, по продължението на същия скален венец 

над долината. Установената плътност, на популацията на вида в границите на 

находищата  е съответно 17 и 8 индивида/м2. Оценката за числеността на популацията в 

двете находища е в порядъка 2000-3000 екземпляра. 

Общата площ на оптималните местообитания в границите на защитената зона е 

22.26 ha (от тях установени на терен са 11.51 ha). Площта на потенциалните 

местообитания е 14.19 ha. Установените находища не са засягани от пожари. 

Обща оценка на състоянието на вида в защитена зона  BG0000107 Суха река по 

определените критерии е определено като: Благоприятно.  

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

В землището на община Крушари полигони на местообитанието са установени в 

землищата на с. Лозенец и с. Ефрейтор Бакалово, община Крушари. Предвижданията на 

проекта за ОУП в частите на тези землища, не засягат потенциални и оптимални 

местообитания, както и находища на растителния вид, в защитената зона.  

 

Таблица 43. Въздействия върху местообитанията и находищата на вида Potentilla emili-popii   

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Фрагментация Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Кумулативно 

въздействие 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Не се очаква въздействие – степен 0, по скалата за оценка  от 0-10. 
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Фиг. 39   Потенциални и оптимални местообитания на вида Potentilla emili-popii /в жълт цвят/,  в 

землището  на  с. Ефрейтор Бакалово, община Крушари  

 

 
Фиг. 40 Потенциални и оптимални местообитания на вида Potentilla emili-popii /в жълт цвят/,  в 

землището на  с. Лозенец, община Крушари 
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➢ Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. /Пърчовка/  

  

Растителния вид на територията на Република България е определен като уязвим, 

и е включен в Червената книга на България. 

Видът е многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. Стъблата са  

високи 30-90 cm, с 5-8 сиво-зелени, елиптични листа. Съцветията с 20-40 цвята, рехави.  

Видът се среща по открити, слънчеви места, по-често на варовити каменисти 

почви, по слабо използвани пасища, сред храсталаци и на горски поляни в светли 

широколистни гори. Популациите обикновено заемат неголеми площи (до 0.01-1 ha) и са 

с неголяма численост (до 50-100 растения). Рядко са наблюдавани находища с по-големи 

площи (до 5 ha), но с ниска плътност на популациите. Видът се среща ограничено, в 

цялата страна, до 1100 m н. в. Сравнително по-често в карстовите райони на 

Предбалкана, Стара планина, Знеполски район, Родопи (Изт.). 

При картирането през 2013 г. по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”,  за видът 

са установени потенциални местообитанията  на вида в землищата на селата Капитан 

Димитрово и Александрия. За растителния вид няма изготвен подробен доклад по-данни 

от картирането, а само картен материал.  

По данни от актуализирания стандартен формуляр, видът е отбелязан като 

наличен, но без достатъчно данни за популацията му – DD. 

 

 
Фиг. 41 Потенциални местообитания на вида Himantoglossum caprinum,  в землището 

на  с. Капитан Димитрово, община Крушари 
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Фиг. 42 Потенциални местообитания на вида Himantoglossum caprinum, в землището 

на  с. Александрия, община Крушари 

 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

В землището на община Крушари полигони на местообитанието са установени в 

землищата на с Капитан Димитрово и Александрия, община Крушари. Предвижданията 

на проекта за ОУП в частите на тези землища, не засягат потенциални и оптимални 

местообитания, на растителния вид в защитената зона.  

 

Таблица 44. Въздействия върху местообитанията и находищата на вида Himantoglossum caprinum 

Параметри и 

Въздействия 
Обща площ Видов състав Инвазивни видове 

Пряко унищожение на 

местообитанието 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Граници (екотон) на 

местообитанието  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Фрагментация Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Опасност от битово и др. 

замърсявания  
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Кумулативно 

въздействие 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Не се очаква въздействие – степен 0, по скалата за оценка  от 0-10. 

5.1.1.3. Описание и анализ на въздействието на плана върху животински видовете, 

предмет на опазване; 

Поради отдалечеността на местообитанията на видовете, които се опазват в 

границите на защитената зона от територията на предвидените, в предварителния проект 

за ОУП устройствени зони с възможна смяна на предназначението на земята очакваните 

въздействия върху тези видове ще бъдат незначителни. 

Някои от видовете предмет на опазване в защитената зона никога не напускат 

заеманите от тях местообитания и въздействията от дейностите в населените места за тях 

ще бъдат недоловими. Други са уязвими от косвени въздействия, поради промяна в 
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качеството на заеманите от тях местообитания. По долу в доклада ще бъдат разгледани 

въздействията за всяка една от таксономичните групи както следва: 

5.1.1.4. Въздействия върху видовете бозайници, предмет на опазване в защитената 

зона 

Приоритет на защита в ЗЗ „Суха река” BG0000107 са следните видове бозайници, 

както следва: 

➢ 1352 Европейски вълк (Canis lupus)  

Видът е предмет на защита на Закон за биологичното разнообразие - Приложение 

2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, CITES - Приложение II, Директива 92/43/ЕЕС 

- Приложение 4, Червена книга на България - категория уязвим VU.  

По данни от стандартния формуляр видът е наличен в защитената зона, 2-3 

индивида регистрирани в нея.  

При картирането през 2013 г. по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” целевият 

вид не е установен в границите на защитена зона „Суха река” BG 0000107. В границите  

ѝ няма местообитания подходящи за сърцевинна зона.  

На местообитанието на вълка са дадени следните оценки, по актуализирания 

стандартен формуляр: по показател популация С) значителна представителност, по 

показател опазване А) добро съхранение; по степен на изолация на популацията - С) 

неизолирана популация в рамките на разширен ареал на разпространение, цялостна 

оценка А) отлична стойност. 

Общата площ на подходящите местообитания в зоната е 103.98 км2 или 16.64% от 

зоната, което не е достатъчно за постоянно пребиваване и размножаване на семейна 

двойка. Зоната предоставя условия за преминаване, почивка и стъпково местообитание. 

В зоната не са установени заети от вълци местообитания. 

Почти цялата зона е покрита с блокове от селскостопански култури, осигуряващи 

укритие само за дребни животни. Няма подходящи местообитания за вълците с 

изключение на временни укрития в полезащитни насаждения и крайречни гори в 

северната част, която може да осигури временно укритие са отделни индивиди. 

Обща оценка на местообитанието на вида в защитена зона  BG0000107 Суха река 

по определените критерии е определено като: Неблагоприятно – незадоволително.  
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Фиг. 43 Разпространение на потенциалните местообитания на европейски вълк 

/Canis lupus/ в ЗЗ BG0000107 „Суха река“, на територията на община  Крушари 

 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

 

С реализацията на предварителният проект за ОУП на община Крушари,  се 

засягат  малка площ от определените като потенциални местообитания на вида, с площ 

от 5.72 ha или 0.005 % от площта им в защитената зона. Засегнатите местообитания, са в 

землищата на селата Александрия /устройствена зона - Сср/, Абрит /устройствена зона 

1/Сср1/, Коритен /2/Жм1/ и Поручик Кърджиево /1/Смф/.  

В две от устройствените зони, има вече реализирани и функциониращи обекти. В 

землището на с. Александрия, в устройствена зона - Сср  е построен и в експлоатация 

Александрийския манастир „Св. Пророк Илия“, а в землището на с.Абрит в УЗ - 1/Сср1 

в границите ѝ, на север е разположен комплекс „Наяда“. Той граничи с непосредствено 

с язовир Залдапа и преминаващия общински път, за село Абрит.   
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Фиг. 44 Засегнати местообитания /в син цвят/  на европейски вълк /Canis lupus/, в 

землището на  с. Коритен, община Крушари 

 

 
Фиг. 45 Засегнати местообитания /в син цвят/ на европейски вълк /Canis lupus/, в 

землището на  с. Поручик Кърджиево, община Крушари 
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Фиг. 46 Засегнати местообитания /в син цвят/на европейски вълк /Canis lupus/, в 

землището на  с. Александрия, община Крушари 

 

 
Фиг. 47 Засегнати местообитания /в син цвят/ на европейски вълк /Canis lupus/, в 

землището на  с. Абрит, община Крушари 
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Очакваното въздействие от реализацията му е незначително - 0. В границите на 

защитената зона няма местообитания, пригодни за сърцевинна зона. Въздействието 

върху вероятно преминаващи индивиди не се очаква, тъй като засегнатата територия от 

устройственото зониране е разположена на открито, близо до населено място и 

антропогенно повлияни съседни територии, което прави това място неподходящо за 

обитания от вида. 

  

Таблица 45. Оценка на вероятните въздействия върху местообитанията на вълка /Canis lupus/ 

Параметри на 

Въздействия 
Популация 

Площ местообита- 

ния 

Биокоридори между зоните, 

и свързаност на местообита- 

нията вътре в зоните (липса 

на фрагментация) 

Унищожаване или 

увреждане на местоо- 

битания 

Очаква се въздействие в 

незначителна  степен - 1 

Очаква се въздейст- 

вие върху 5.72 ha 

/0.005 % от площта, на площта 

им в защитената зона / 

Не се очаква въздействие 

Смъртност на индивиди Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Опасност от пожари Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Системно безпокойство Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

Прекъсване на био- 

коридори 
Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие Не се очаква въздействие 

 Очаква се незначително по степен въздействие-1, по петстепенната скала от 0-4. 

➢ 1355 Видра (Lutra lutra) 

Видът е предмет на защита на  Закон за биологичното разнообразие - Приложение 

2 и 3, Бернска конвенция - Приложение II, CITES - Приложение I, Директива 92/43/ЕЕС 

- Приложение 2 и 4, Червена книга на България - категория уязвим VU. 

Видрата обитава естествени речни течения и затворени водоеми със старици 

и изобилна крайбрежна растителност - лонгози, елшаци и тръстики (ниски брегове). 

По данни от стандартния формуляр видът е наличен в защитената зона, с 16 

индивида регистрирани в нея.  
При картирането през 2013 г. по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I” e установено е присъствието на вида 

в повечето големи язовири, в зоната. Има миграционни коридори в границите на защитена зона 

„Суха река” BG 0000107.  

Площта на водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от видрата е 

1483.29 ha. Дължината на речните участъци и изкуствените канали в зоната, са 

подходящи за обитаване от видрата е 92.82 km, а площта на бреговете им e 1105.34 ha. 

Съществуващото покритие с дървесно-храстова растителност на бреговата ивица 

с ширина 20 m в различните водоеми с видри, варира от 10 % до 100 % и е достатъчно за 

съществуването на вида в границите на защитената зона. Хранителната база в тази зона 

е достатъчна за видрата. За отделните водоеми с видри е определена от “богата” до 

“средна”, поради наличието на  риба и земноводни.  
Обща оценка на местообитанието на вида в защитена зона  BG0000107 Суха река по 

определените критерии е определено като: благоприятно.  

На местообитанието на видрата са дадени следните оценки, по актуализирания 

стандартен формуляр: по показател популация С) значителна представителност, по показател 

опазване - В) добро съхранение; по степен на изолация на популацията - С) неизолирана 

популация в рамките на разширен ареал на разпространение, цялостна оценка В) добра 

стойност. 
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Фиг. 48 Разпространение на потенциалните местообитания на видрата /Lutra lutra /, в границите на  ЗЗ BG0000107 „Суха река“, на територията на община 

Крушари 
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С реализацията на предварителният проект за ОУП на община Крушари,  се засяга  

малка площ от определените като потенциални местообитания на вида с площ от 1.97 ha 

или 0.133 % от площта им в защитената зона. Засегнатите местообитания на вида са в 

землището на село Абрит, /устройствена зона 1/Сср1/. В същата устройствена зона, на 

север е разположен комплекс „Наяда“, с вече изградена сграда и инфраструктура. Той 

граничи с непосредствено с язовир Залдапа и преминаващия общински път, за село 

Абрит.  Антропогенното присъствие в този район е значително 

Очакваното въздействие от реализацията на плана върху вида и неговите 

местообитания, е незначително – степен 0.  

  

Таблица 46. Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии за 

вида  на видрата / Lutra lutra / 

Параметри на 

Въздействия 
Популация 

Площ местообита- 

ния 

Биокоридори 

между зоните 

и свързаност 

на 

местообитания

та вътре в 

зоните 

Кумулативен 

ефект 

Фрагментация 

Унищожаване или 

увреждане на 

местообитания 

Очаква се въздействие 

в незначителна  степен 

- 1 

Очаква се въздейст- 

вие върху 1.97 ha 

/0.133 % от площта, на площта 

им в защитената зона / 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Смъртност на 

индивиди 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Опасност от 

пожари 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Системно 

безпокойство 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Прекъсване на био- 

коридори 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се незначително по степен въздействие-1, по петстепенната скала от 0-4. 

 

 

Фиг. 49 Засегнати местообитания /в син цвят/ на видрата /Lutra lutra/, в 

землището на  с. Абрит, община Крушари 
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➢ 1335 Европейски лалугер (Spermophilus citellus) 

 Европейският лалугер е гризач от семейство Катерицови (Sciuridae). Обитава 

открити необработваеми места, покрити с ниска тревна растителност (ливади, пасища, 

сухи степи, покрайнините на обработваемите полета, покрай пътища и др.). Живее на 

колонии под земята, като прави много резервни входове. Местообитанията му лесно се 

определят по множеството дупки. Предпочита черноземни, канелено горски и планинско 

ливадни почви.  

Видът е включен като предмет на опазване в Закон за биологичното разнообразие 

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

Приложение 2 и 4, IUCN - категория застрашен, Червена книга на България - категория 

уязвим VU. 

 В актуализираният стандартния формуляр на ЗЗ BG0000107 „Суха река” е 

включен с категория „p“ - местни популации - намират се в зоната през цялата година 

(немигриращи видове или растения, постоянна популация от мигриращи видове.  

При полевото изследване на целевия вид, през 2012 г. по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I” в границите на  защитената зона, са установени 18 находища (лалугерови 

колонии) на вида в околностите на гр. Карапелит и селата Ботево, Ново Ботево, Ново 

Ботево, Златия, Коларци, Ефрейтор Бакалово, Голеш, Коритен, Северняк, Абрит, 

Полковник Дяково, Бистрец, Северци, Лозенец, Божурово, Стожер.  

В границите на защитената зона съществуват достатъчно на брой биокоридори 

между заселените и потенциалните местообитания на вида, установени от направените в 

зоната проучвания.  

Общата площ на регистрираните /сегашните/ находища на Европейския лалугер в 

ЗЗ BG0000107 „Суха река“ е както следва за двата типа местообитания: оптимални 825.5 

ha и субоптимални 9120.6 ha. Определената обща площ на потенциалните местообитания 

за целевия вид е както следва за двата типа местообитания: оптимални 3 322.3 ha и 

субоптимални 17361.9 ha. Средното проективно покритие на тревната растителност във 

всички находища е най-малко 50 % от поне от едно от семействата Бобови (Fabaceae), 

Житни (Poaceae) или Сложноцветни (Asteraceae). 

По почти всички (с изключение на един показател – критерии съответно) 

природозащитното състояние (ПС) на Европейски лалугер (Spermophilus citellus) в ЗЗ 

BG0000107 „Суха река“ е „Благоприятно“. Проблемно е състоянието по критерий 4.2. 

Оран и промяна на земеползването. В рамките изследваните полигони се установява над 

1 % увредени местообитания. Причина за това вероятно е интензифицирането на 

земеделието в рамките на защитената зона.  

Поради тази причина природозащитното състояние на Европейския лалугер в 

защитената зона, е определено като неблагоприятно-лошо. 

На местообитанието на лалугера са дадени следните оценки, по актуализирания 

стандартен формуляр: по показател популация С) значителна представителност, по 

показател опазване - А) отлично съхранение; по степен на изолация на популацията - 

С) неизолирана популация в рамките на разширен ареал на разпространение, цялостна 

оценка А) отлична стойност. 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

С реализацията на предварителният проект за ОУП на община Крушари,  се засяга  

малка площ от определените като субоптимални местообитания на вида с площ от 2.05 

ha или 0.011 % от площта им в защитената зона. Засегнати са площи от местообитанията 

на вида, в землищата на селата  Коритен, Телериг и Поручик Кърджиево / Виж. Таблица 

48/.  
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 В землищата на селата Коритен и Телериг са установени  находища на вида, като  

в Коритен те попадат в обхвата на новопредвидената устройствена зона 2/ Жм1. 

Местообитанията в нея, съвпадат с типичните за вида, а именно, покрайнините на 

обработваемите ниви, пасищата и изоставените земеделски земи. От тях със сходен 

характер земи с НТП „нива (орна земя)“ и „пасища и мери“, са общо 0.8540 ha, останалите 

земи са с начин на трайно ползване „лозови насаждения (нетерасирани)“. 

 В тази връзка, предвид малкия процент на засегната площ на местообитанията в 

съответствие с използваната скала,  се поставя по високата  степен на въздействие от 

реализацията на плана  - 1 ниска. 

 

Таблица 47. Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии за 

вида  (Spermophilus citellus) 

Параметри на 

Въздействия 
Популация 

Площ местообита- 

ния 

Биокоридори между 

зоните 

и свързаност на 

местообитанията 

вътре в зоните 

Кумулативен 

ефект 

Фрагментация 

Унищожаване или 

увреждане на местоо- 

битания 

Очаква се въздействие 

в ниска  степен - 2 

Очаква се въздейст- 

вие върху 2.05 ha 

0.011 % от площта , 

на площта им в 

защитената зона / 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Смъртност на индивиди 
Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Опасност от пожари 
Не се очаква 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Системно безпокойство 
Не се очаква 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Прекъсване на био- 

коридори 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Очакват се въздействия  върху вида, в ниска степен – 2, по петстепенната скала от 0-4 

скала.
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Фиг. 50 Полигони на местообитанията на (Spermophilus citellus) /в син цвят/, в границите на  защитена зона BG 0000107 „Суха река”, спрямо 

 новопредвидените УЗ, в предварителния проект за ОУП на община Крушари 
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Таблица 48. Поземлени имоти на територията на община Крушари, попадащи в засегнатите местообитания на (Spermophilus citellus) 

Устройствена 

зона 

ЕКАТТЕ/Населено 

място 
ПИ № Начин на трайно ползване Собственост Категория земя 

Засегната 

площ/ ha 

Засегната 

площ/ % 

1/Пп1 38618 /Коритен 38618.0.72 Пасища, мери Държавна частна Необработваеми земи 0.13651 0.00078 

2/Жм1 38618 /Коритен 38618.204.248 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.04153 0.00024 

2/Жм1 38618 /Коритен 38618.204.249 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.09887 0.00056 

2/Жм1 38618 /Коритен 38618.204.250 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.08136 0.00046 

2/Жм1 38618 /Коритен 38618.204.251 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.15415 0.00089 

2/Жм1 38618 /Коритен 38618.204.252 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.06997 0.00040 

2/Жм1 38618 /Коритен 38618.204.253 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.31315 0.00180 

2/Жм1 38618 /Коритен 38618.204.255 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.01052 0.00001 

2/Жм1 38618 /Коритен 38618.204.501 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 0.07923 0.00045 

СМФ 57858/П. Кърджиево 57858.0.50 Стопански дворове Държавна частна Стопанско обслужване 0.57105 0.00328 

СМФ 57858/ П. Кърджиево 57858.111.155 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.10263 0.00059 

СМФ 57858 /П. Кърджиево 57858.111.156 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.07553 0.00044 

СМФ 57858/ П. Кърджиево 57858.111.157 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.03912 0.00023 

1/Жм1 72196/Телериг 72196.105.122 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.01371 0.00008 

1/Жм1 72196/Телериг 72196.105.123 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.02214 0.00013 

1/Жм1 72196/Телериг 72196.105.124 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.02786 0.00017 

1/Жм1 72196/Телериг 72196.105.125 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.01971 0.00011 

1/Жм1 72196/Телериг 72196.105.145 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.02362 0.00013 

1/Жм1 72196/Телериг 72196.105.146 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.039 0.00023 

1/Жм1 72196/Телериг 72196.105.147 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.04522 0.00026 

1/Жм1 72196/Телериг 72196.105.148 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.03764 0.00022 

1/Жм1 72196/Телериг 72196.105.149 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.02934 0.00017 

1/Жм1 72196/Телериг 72196.105.150 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.02033 0.00011 

Общо: 2.05321 0.01183 
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Фиг. 51 Засегнати местообитания на Spermophilus citellus /в син цвят/, 

в землището на с. Телериг, община Крушари /УЗ 1/Жм1/ 
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Фиг. 52 Засегнати местообитания на лалугер (Spermophilus citellus) /в син цвят/, в землищата на с. Коритен /УЗ 2/Жм1/ и 

с. Поручик Кърджиево /УЗ СМФ/, община Крушари 
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➢ 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 

Рядък хищник, който се среща в югоизточна Европа и Азия, включително и на 

територията на България, като ареалът на разпространението му бързо се смалява. Живее 

на открит и сух терен. По принцип обитава степи, пустини и полупустини. В България 

предпочита безлесни пространства, но населява и други местообитания- гори, влажни 

места, храсталаци и покрай реките. До голяма степен разпространението на пъстрия пор 

на дадена територия зависи от наличието на колонии от лалугери, които представляват 

основния му хранителен ресурс.  

Видът е включен като предмет на опазване в Закон за биологичното разнообразие 

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

Приложение 2, IUCN - категория застрашен, Червена книга на България - категория уязвим 

VU. 

Видът е включен в стандартния формуляр на защитената зона като регистриран, 

но с неустановена численост. Приблизителната численост на пъстрия пор на територията 

на зона BG0000107, изчислена на базата на предполагаема плътност в пригодните 

местообитания 1 инд./10 км², е 6.23 индивида (при изчислена площ на пригодните 

местообитания 62.27 км²).  

Площта на потенциалните местообитания на пъстрия пор на територията на зона 

BG0000107, изчислена въз основа на изготвения модел възлиза на 62.27 км² (6227.0 ha), 

което означава, че защитената зона предлага относително 

големи по площ подходящи за целевия вид местообитания, значими за поддържане на 

популацията на вида в района. Подходящите местообитания представляват 10 % от 

общата площ на територията на защитената зона, която е с размер 62528.73 ha. Отделните 

ядра от подходящи местообитания са неравномерно разпръснати и пространствено 

отделени в територията на зоната. В заключение може да се каже, че зона „Суха река” 

предлага относително нисък процент потенциално подходящи за целевия вид 

местообитания, които при определени условия могат да бъдат значими за поддържане на 

популацията на вида в района.    

Наличието на находища на оптималната плячка на пъстрия пор – лалугера, 

обуславя доброто състояние на местообитанията по отношение на хранителната база на 

хищника в отделни части на зоната. Като цяло хранителната база на пъстрия пор в зона 

„Суха река” може да се разглежда като относително добра, но е пространствено 

неравномерно разпределена. Тя включва както оптималната плячка (лалугера), така и 

субоптимална плячка: полевка, сляпо куче и др., 

Отделните ядра от потенциални местообитания на пъстрия пор в рамките на зона 

„Суха река” имат слаба свързаност помежду си посредством отговарящи на изискванията 

биокоридори. 

Установената паша на домашни животни в пригодните за пъстрия пор 

местообитания, е с различна интензивност в отделните части на зоната. 

На територията на защитена зона BG0000107  „Суха река“, заплаха за пъстрия пор 

представляват пътя Добрич - Силистра, както и пътя Добрич - Шумен. Засегнати са 

приблизително 52.37 хектара от потенциалните местообитания на целевия вид.  Тези 

пътища представляват потенциалната заплаха и засягат почти 1 % от потенциалните 

местообитания на вида. 

На местообитанието на пъстрия пор са дадени следните оценки, по 

актуализирания стандартен формуляр: по показател популация С) значителна 
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представителност, по показател опазване - А) отлично съхранение; по степен на 

изолация на популацията - С) неизолирана популация в рамките на разширен ареал на 

разпространение, цялостна оценка А) отлична стойност. 

Природозащитното състояние на пъстрия пор в защитената зона, е определено 

като неблагоприятно-незадоволително основно поради недостатъчност на 

информацията. 

 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

С реализацията на предварителният проект за ОУП на община Крушари,  се засяга  

малка площ от определените като субоптимални местообитания на вида с площ от 17.072 

ha или 0.274 % от площта им в защитената зона. Отнемат се площи от местообитанията 

на вида, в землищата на селата  Абрит, Телериг и Поручик Кърджиево, община Крушари. 

В Таблица 49, са посочени засегнатите поземлени имоти, в отделните землища попадащи 

в границите на потенциалните местообитания на вида. 
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Таблица 49. Поземлени имоти на територията на община Крушари, попадащи в засегнатите  потенциални местообитания на Vormela peregusna 

Землище/ЕКАТТЕ 

Имоти 

кадастър 

Cadparcel 

Начин на трайно ползване Собственост Категория земя 
Устройствена 

зона 

Засегната 

площ/ ha 

Засегната 

площ/ % 

Абрит/ 31 00031.53.1 Пасища, мери Частна Необработваеми земи 1/Сср1 0.77719 0.01248 

Абрит/ 31 00031.53.3 Пасища, мери Частна Необработваеми земи 1/Сср1 0.50542 0.00812 

Абрит/ 31 00031.58.1 Пасища, мери Частна Необработваеми земи 1/Сср1 0.50542 0.00812 

П.Кърджиево/57858 57858.0.50 Стопански дворове Държавна частна Стопанско обслужване 1/Смф 4.55405 0.07313 

П.Кърджиево/57858 57858.111.155 
Други територии, заети от селското 

стопанство 
Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 1/Смф 0.30623 0.00492 

П.Кърджиево/57858 57858.111.156 
Други територии, заети от селското 

стопанство 
Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 1/Смф 0.27136 0.00436 

П.Кърджиево/57858 57858.111.157 
Други територии, заети от селското 
стопанство 

Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 1/Смф 0.25208 0.00405 

П.Кърджиево/57858 57858.111.158 
Други територии, заети от селското 

стопанство 
Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 1/Смф 0.22237 0.00357 

Телериг/72196 72196.0.44 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 1/Жм1 0.12016 0.00193 

Телериг/72196 72196.105.114 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.08126 0.00130 

Телериг/72196 72196.105.115 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05589 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.116 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05593 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.117 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05589 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.118 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05584 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.119 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05597 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.120 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05591 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.121 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05584 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.122 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05595 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.123 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05589 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.124 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05599 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.125 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05591 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.126 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05584 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.127 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05610 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.128 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.09994 0.00160 

Телериг/72196 72196.105.129 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05606 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.130 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05589 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.131 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05598 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.132 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05587 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.133 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.09973 0.00160 

Телериг/72196 72196.105.134 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05614 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.135 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05610 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.136 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05586 0.00090 
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Телериг/72196 72196.105.137 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05557 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.138 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05672 0.00091 

Телериг/72196 72196.105.139 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05559 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.140 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05539 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.141 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05537 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.142 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05550 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.143 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05564 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.144 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05561 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.145 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05541 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.146 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05538 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.147 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05551 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.148 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05565 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.149 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05561 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.150 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05541 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.151 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05537 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.152 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05574 0.00090 

Телериг/72196 72196.105.153 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05571 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.154 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05566 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.155 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05562 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.156 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05552 0.00089 

Телериг/72196 72196.105.157 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05304 0.00085 

Телериг/72196 72196.105.158 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05320 0.00085 

Телериг/72196 72196.105.159 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05317 0.00085 

Телериг/72196 72196.105.160 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05314 0.00085 

Телериг/72196 72196.105.161 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05312 0.00085 

Телериг/72196 72196.105.162 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05309 0.00085 

Телериг/72196 72196.105.163 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05306 0.00085 

Телериг/72196 72196.105.164 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.04823 0.00077 

Телериг/72196 72196.105.165 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05817 0.00093 

Телериг/72196 72196.105.166 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05306 0.00085 

Телериг/72196 72196.105.167 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна чужди физически и юридически лица Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05311 0.00085 

Телериг/72196 72196.105.168 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05372 0.00086 

Телериг/72196 72196.105.169 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.06908 0.00111 

Телериг/72196 72196.105.170 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.06915 0.00111 

Телериг/72196 72196.105.171 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.06930 0.00111 

Телериг/72196 72196.105.172 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.06918 0.00111 

Телериг/72196 72196.105.173 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.06931 0.00111 

Телериг/72196 72196.105.174 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.06916 0.00111 

Телериг/72196 72196.105.175 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.06918 0.00111 

Телериг/72196 72196.105.176 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.07026 0.00113 

Телериг/72196 72196.105.177 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.06902 0.00111 
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Телериг/72196 72196.105.178 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.06881 0.00110 

Телериг/72196 72196.105.179 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.06468 0.00104 

Телериг/72196 72196.105.180 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.05091 0.00082 

Телериг/72196 72196.105.181 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.23197 0.00373 

Телериг/72196 72196.105.182 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 1/Жм1 0.17558 0.00282 

Телериг/72196 72196.106.1 Ниви (орна земя) Държавна частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.95000 0.01526 

Телериг/72196 72196.106.10 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.09985 0.00160 

Телериг/72196 72196.106.14 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.29968 0.00481 

Телериг/72196 72196.106.15 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.19973 0.00321 

Телериг/72196 72196.106.16 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.29991 0.00482 

Телериг/72196 72196.106.17 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.20152 0.00324 

Телериг/72196 72196.106.18 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.15032 0.00241 

Телериг/72196 72196.106.19 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.04382 0.00070 

Телериг/72196 72196.106.2 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.19981 0.00321 

Телериг/72196 72196.106.20 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.19948 0.00320 

Телериг/72196 72196.106.21 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.36605 0.00588 

Телериг/72196 72196.106.22 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.19977 0.00321 

Телериг/72196 72196.106.23 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.41969 0.00674 

Телериг/72196 72196.106.27 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.39982 0.00642 

Телериг/72196 72196.106.28 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.20982 0.00337 

Телериг/72196 72196.106.29 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.24984 0.00401 

Телериг/72196 72196.106.3 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.19950 0.00320 

Телериг/72196 72196.106.4 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.04987 0.00080 

Телериг/72196 72196.106.5 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.04999 0.00080 

Телериг/72196 72196.106.6 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.10434 0.00168 

Телериг/72196 72196.106.7 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.09986 0.00160 

Телериг/72196 72196.106.8 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.09987 0.00160 

Телериг/72196 72196.106.9 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 1/Жм1 0.10002 0.00161 

Общо: 17.07227 0.27416 
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Засегнатите  територии от местообитанията на вида, попадащи в землището на 

село Поручик Кърджиево попадат в устройствена зона  1/ Смф1, в имоти с  начина на 

трайно ползване   „Стопански дворове“ и  „Други територии, заети от селското 

стопанство“. Това са прилежащи към селото територии, използвани и за селско 

стопански нужди, които отдавна са изоставени и в които има части от съществуващите 

постройки. Този вид територии могат да бъдат посочени като потенциални  

местообитания за вида. /Виж. Снимка 5. / 

 

 
Снимка 4. Изглед към устройствена зона  1/ Смф1 / ПИ № 57858.111.158/, землище 

Поручик Кърджиево, община Крушари 

 

             

Фиг. 53 Засегнати местообитания на Vormela peregusna /в син цвят/, 

в землището на с. П. Кърджиево , община Крушари /УЗ 1/Смф 
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Засегнатите  територии от местообитанията на вида, попадащи в землището на 

село Телериг, попадат в устройствена зона  1/Жм1 - жилищна устройствена зона, те са 

с  площ от 9.67 ha. 

 В защитената зона BG0000107  „Суха река“,  в някои от пригодните за целевия 

вид местообитания е извършва оран. Разработването на тези земи крие опасност, когато 

става въпрос за обширни, не фрагментирани обработваеми площи или ново появили се 

разорани площи върху пасища и най-вече такива върху колонии на оптималната плячка 

на пъстрия пор - лалугера. При реализацията на предварителният проект  за ОУП на 

община Крушари, такъв тип местообитания на вида -  пасища и мери, са  включени в 

новото устройствено зониране в землищата на различните населени места макар и с 

малка площ, но се засягат. В случая в землището на с. Телериг, те са с площ от 0.028 ha.  

По начин на трайно ползване засегнатите територии, в най голяма си част са 

лозови насаждения (нетерасирани) и ниви (орна земя). Същите са разположени в 

крайграничните територии на населеното място. Виж  /Фиг. 54/. 

 

 

Фиг. 54 Засегнати местообитания на Vormela peregusna /в син цвят/, 

в землището на с. Телериг, община Крушари /УЗ 1/Жм1/ 

Засегнатите  територии от местообитанията на вида, попадащи в землището на 

село Абрит, попадат в устройствена зона  1/Сср1 - Земеделска зона с възможност за 

застрояване за неземеделски нужди, те са с  площ от 1.78 ha. В землището на с.Абрит в 

УЗ - 1/Сср1 в границите ѝ, на север е разположен комплекс „Наяда“. Той граничи с 

непосредствено с язовир Залдапа и преминаващия общински път, за село Абрит. Района 

на язовира е предпочитано място за  риболов, а в непосредствена близост е разположена 

и обект на културно-историческото наследство крепост „Залдапа“, което е предпоставка 

за по-висока степен на човешко присъствие в района. /Виж Фиг. 55/. 



Доклад за ОСВ на план/програма: „Общ устройствен план на Община Крушари“ 

 

СТР. | 151  

 

 
Фиг. 55 Засегнати местообитания на Vormela peregusna /в син цвят/, 

в землището на с. Абрит, община Крушари /УЗ 1/Сср1/ 

 

В границите на защитената зона на лице е добра свързаност между отделните 

полигони  на определените потенциалните местообитания, на вида. В зоната на практика 

няма бариери за свободното придвижване на пъстрия пор. Новопланираните 

устройствени зони, извън алтернативното земеделие няма да представляват 

непреодолима бариера за целевия животински вид.  

 

Таблица 50. Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии за 

вида  (Vormela peregusna) 

Параметри на 

Въздействия 
Популация 

Площ местообита- 

ния 

Биокоридори 

между зоните 

и свързаност на 

местообитанията 

вътре в зоните 

Кумулативен 

ефект 

Фрагментация 

Унищожаване или 

увреждане на местоо- 

битания 

Очаква се въздействие 

в ниска  степен - 2 

Очаква се въздейст- 

вие върху 17.072 ha 

0.274% от площта, на 

площта им в защитената 

зона / 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Смъртност на 

индивиди 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Опасност от пожари 
Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 
Системно 

безпокойство 

Не се очаква 

въздействие 
Очаква се въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 
Прекъсване на био- 

коридори 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Очакват се въздействия  върху вида, в ниска степен – 2, по петстепенната скала от 0-4 

скала. 
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➢ 2633 Степен пор (Mustela eversmannii eversmannii) 

Видът е включен като предмет на опазване в Закон за биологичното разнообразие 

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

Приложение 4, IUCN - категория застрашен, Червена книга на България - категория 

уязвим VU. 

Степният пор се среща, пустеещи земи и обработваеми площи. Убежищата на 

вида са в синорите между нивите, крайречни храсталаци и горички. Като потенциални 

местообитания се разглеждат пасища, ливади, запустели земи, изоставени градини, лозя 

и орни земи, зеленчукови градини (Спасов, 2007; Цингарска 2009). Установена е връзка 

между разпространението на степния пор и това на лалугеровите и хомяковите колонии. 

В България видът се среща в южната периферия на ареала в Европа. 

Степният пор е разпространен в източната и централната част на Северна България, 

Южна Добруджа и съседните райони на Лудогорието. На запад достига до Плевенско и 

околностите на Червен бряг. Западните находки на вида са с. Чомаковци и Кнежа, а на 

юг достига до южните склонове на Източна Стара планина. След 2000 г. видът е регис- 

триран от района на Кнежа (Kоshev & Genov 2008) и южните склонове на Източна Ста- 

ра планина: с. Бероново и Върбишки проход (Salek et al. 2013). 

Видът е включен в стандартния формуляр на защитената зона като регистриран, 

но с неустановена численост. 

Площта на потенциалните местообитания на степния пор на територията на ЗЗ 

BG0000107 „Суха река”, изчислена въз основа на изготвения модел, възлиза на 10176.37 

ha, т.е. приблизително 102 км². Подходящите местообитания представляват 

приблизително 16.3 % от общата площ на зоната, като отделните ядра не са равномерно 

разпределени по територията й. Оценка на ефективно заетите от целевия вид 

местообитания на територията на зона BG0000107 не може да бъде осъществена поради 

наличието единствено на две устни съобщения за наличието на вида в зоната. 

Хранителната база на степния пор в защитена зона „Суха река” може да се 

разглежда като относително добра, но е пространствено неравномерно разпределена. Тя 

включва както оптималната плячка (лалугера), така и субоптимална плячка: полевка и 

други дребни гризачи, но оптималните за тези видове територии покриват относително 

нисък процент от зоната. 

Отделните ядра от потенциални местообитания на степния пор в рамките на зона 

„Суха река” имат много добра свързаност помежду си посредством биокоридори, площта 

на които възлиза на 10074.37 ha. Пашата на домашни животни в пригодните за степния 

пор местообитания е с различна интензивност в различните части на зоната. На места тя 

може да се определи като интензивна, което създава оптимални условия за хранителната 

база на вида, лалугера. 

На територията на защитена зона BG0000107 „Суха река“ заплаха за степния пор 

представляват пътя Добрич - Силистра, както и пътя Добрич - Шумен.  Въпреки 

потенциалната заплаха, която тези пътища представляват, те засягат по-малко от 1 % от 

потенциалните местообитания на вида, така че природозащитното състояние по този 

параметър може да се разглежда като благоприятно.  

На местообитанието на пъстрия пор са дадени следните оценки, по 

актуализирания стандартен формуляр: по показател популация B) добра 

представителност, по показател опазване - А) отлично съхранение; по степен на 

изолация на популацията - С) неизолирана популация, но на границите на разширен ареал 

на разпространение, цялостна оценка А) отлична стойност. 
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Природозащитното състояние на степният пор в защитената зона, е определено 

като неблагоприятно-незадоволително основно поради недостатъчност на 

информацията. 

 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

С реализацията на предварителният проект за ОУП на община Крушари,  се засяга  

малка площ от определените като потенциалните местообитания на вида с площ от 4.258 

ha или 0.059 %, и 6.238 ha или 0.061% от ефективно заетите местообитания на вида в 

защитената зона. Отнемат се площи от местообитанията на вида, в землищата на селата  

Абрит, Коритен, Телериг и Поручик Кърджиево, община Крушари. В Таблица 52, са 

посочени засегнатите поземлени имоти, в отделните землища попадащи в границите на 

потенциалните местообитания на вида. 

Засегнатите  територии  в землището на село Поручик Кърджиево попадат в 

устройствена зона  1/ Смф1 , в имоти с  начина на трайно ползване   „Стопански дворове“ 

и  „Други територии, заети от селското стопанство“ . Това са прилежащи към селото 

територии, използвани и за селско стопански нужди, които отдавна са изоставени и в 

които има части от съществуващите постройки. В този  вид територии могат да бъдат 

посочени като потенциални  местообитания за вида. Определените за този вид 

местообитания в границите на защитената зона се припокриват с тези на вида Vormela 

peregusna. 

Таблица 51. Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии за 

вида  (Mustela eversmannii eversmannii) 

Параметри на 

Въздействия 
Популация 

Площ местообита- 

ния 

Биокоридори 

между зоните 

и свързаност на 

местообитаният

а вътре в зоните 

Кумулативен 

ефект 
Фрагментация 

Унищожаване или 

увреждане на местоо- 

битания 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се въздейст- 

вие върху 4.258 ha /0.059% 

/(потенциални МО)  и 6.238 

ha /0.061 %/ ефективно 

заети МО 

от площта, на площта им в 

защитената зона / 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Смъртност на 

индивиди 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Опасност от пожари 
Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Системно 

безпокойство 

Не се очаква 

въздействие 
Очаква се въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 
Прекъсване на био- 

коридори 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Очакват се въздействия  върху вида, в ниска степен – 2, по петстепенната скала от 0-4 

скала. 
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Таблица 52. Поземлени имоти на територията на община Крушари, попадащи в засегнатите  потенциални местообитания на Mustela eversmannii eversmannii 

Устройствена 

зона 
Землище/ЕКАТТЕ 

Имоти 

кадастър 

Cadparcel 

НТП Собственост Категория земя 
Засегната 

площ/ ha 

Засегната 

площ/ % 

1/Пп1 Коритен/ 38618 38618.0.72 Пасища, мери Държавна частна Необработваеми земи 0.012199 0.000120 

1/Пп1 Коритен/ 38618 38618.0.82 Пасища, мери Частна обществени организации Необработваеми земи 0.620511 0.006098 

1/Смф П.Кърджиево/57858 57858.111.158 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.222369 0.002185 

1/Смф П.Кърджиево/57858 57858.111.157 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.252085 0.002477 

1/Смф П.Кърджиево/57858 57858.111.156 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.271358 0.002667 

1/Смф П.Кърджиево/57858 57858.111.155 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.306231 0.003009 

1/Смф П.Кърджиево/57858 57858.0.50 Стопански дворове Държавна частна Стопанско обслужване 4.554048 0.044751 
     Общо: 6.2388 0.061307 
        

Поземлени имоти на територията на община Крушари, попадащи в засегнатите  ефективно  местообитания на Mustela eversmannii eversmannii 

 

Устройствена 

зона 
Землище/ЕКАТТЕ 

Имоти 

кадастър 

Cadparcel 

НТП Собственост Категория земя 
Засегната 

площ/ ha 

Засегната 

площ/ % 

1/Сср1 Абрит/ 31 00031.53.1 Пасища, мери Частна Необработваеми земи 0.806177 0.011317 

1/Сср1 Абрит/ 31 00031.58.1 Пасища, мери Частна Необработваеми земи 0.994627 0.013963 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.139 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.005024 0.000071 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.140 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.005442 0.000076 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.142 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.006838 0.000096 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.145 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.008777 0.000123 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.143 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.009171 0.000129 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.162 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.010596 0.000149 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.146 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.012487 0.000175 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.141 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.01325 0.000186 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.144 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.015829 0.000222 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.136 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.017536 0.000246 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.161 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.020448 0.000287 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.147 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.022715 0.000319 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.158 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.024554 0.000345 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.159 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.02906 0.000408 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.160 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.030456 0.000428 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.157 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.032237 0.000453 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.148 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.032943 0.000462 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.137 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.036568 0.000513 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.149 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.043021 0.000604 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.150 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.052449 0.000736 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.151 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055367 0.000777 
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1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.156 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055519 0.000779 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.155 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055618 0.000781 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.154 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055663 0.000781 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.153 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055707 0.000782 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.152 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055744 0.000783 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.126 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055835 0.000784 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.121 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055837 0.000784 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.118 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055845 0.000784 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.132 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055873 0.000784 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.123 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055886 0.000785 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.117 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055887 0.000785 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.115 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055889 0.000785 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.130 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055894 0.000785 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.120 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055907 0.000785 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.125 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055915 0.000785 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.116 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055929 0.000785 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.122 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.05595 0.000785 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.119 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055971 0.000786 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.131 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055978 0.000786 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.124 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.055989 0.000786 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.129 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.056057 0.000787 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.135 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.056097 0.000787 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.127 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.056103 0.000788 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.134 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.056136 0.000788 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.114 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.08126 0.001141 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.133 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.099732 0.001400 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.128 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.099938 0.001403 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.182 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.119221 0.001674 

1/Жм1 Телериг/72196 72196.105.181 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.23197 0.003256 

Общо: 4.258923 0.059787 
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Фиг. 56 Засегнати местообитания на Mustela eversmannii eversmannii /в оранжев цвят/, 

в землището на с. Абрит, община Крушари /УЗ 1/Сср1/ 

 

 
Фиг. 57 Засегнати местообитания на Mustela eversmannii /в оранжев цвят/, 

в землището на с. П. Кърджиево, община Крушари /УЗ 1/Смф 
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Фиг. 58 Засегнати местообитания на Mustela eversmannii /в оранжев цвят/, 

в землището на с. Коритен, община Крушари /УЗ 1/Смф 

 

 
Фиг. 59 Засегнати местообитания на Mustela eversmannii /в оранжев цвят/, 

в землището на с. Телериг, община Крушари /УЗ 1/Смф 

 

 

 

 

 



Доклад за ОСВ на план/програма: „Общ устройствен план на Община Крушари“ 

 

СТР. | 158  

 

➢ 2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni); 

Разпространение и биология. Добруджанският хомяк (Mesocricetus newtoni) е 

ендемичен вид характерен за северна България Добруджа, територии покрай р. Дунав, а 

в южна са наблюдавани отделни екземпляри край София и Казанлък.  

           Оценка на популацията в зоната; 

           Защитената зона ЗЗ „Суха река“ BG0000107 е разположена в централната част на 

ареала на Добруджанския хомяк (Mesocricetus newtoni). Няма научни изследвания за 

предишни изследвания на дребните бозайници в частност на Добруджанският хомяк. 

Независимо, че по време на теренната работа по проекта не е регистриран, присъствието 

на вида в зоната не може да се изключи, поради наличие на дупки, за които с голяма 

вероятност се предполага, че са на Добруджански хомяк и поради наличието на пригодни 

потенциални местообитания. 
           При изпълнението на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I, Обособена позиция 4: Картиране и определяне 

природозащитното състояние на бозайници, без прилепи“ присъствието  на вида в зоната  не е 

установено. 
Средното проективно покритие на тревната растителност в изследваните 

местообитания е около 70 % участие на растения от семейство Житни (Poaceae). В зоната 

има достатъчно зърнено-житни култури, които се ползват като хранителен ресурс от 

вида. Като цяло състава на тревното покритите предоставя добра ресурсна обезпеченост 

за вида, както от храна, така и от временни убежища. 

Определената площ на потенциалните местообитания на вида в защитената зона 

е 9141.7 ha. Те са представени от обширни пасища, разположени по скатове с различен 

наклон във вътрешността на зоната и по нейната периферия, както и различни части от 

агроекосистемата. 

Очаквано въздействие от реализацията на плана 

С реализацията на предварителният проект за ОУП на община Крушари,  се засяга  

малка площ от определените като потенциалните местообитания на вида с площ от 6.710 

ha или 0.073 %, в границите на защитената зона. Засягат се площи от местообитанията 

на вида, в землищата на селата  Коритен и Телериг, община Крушари. В Таблица 54, са 

посочени засегнатите поземлени имоти, в отделните землища попадащи в границите на 

потенциалните местообитания на вида. 

Таблица 53. Таблична оценка с типове отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии за 

вида  (Mesocricetus newtoni) 

Параметри на 

Въздействия 
Популация 

Площ местообита- 

ния 

Биокоридори 

между зоните 

и свързаност на 

местообитаният

а вътре в зоните 

Кумулативен 

ефект 

Фрагментация 

Унищожаване или 

увреждане на местоо- 

битания 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се въздейст- 

вие върху 6.710 ha 

/0.073%/(потенциални МО)   

 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Смъртност на 

индивиди 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Опасност от пожари 
Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 
Системно 

безпокойство 

Не се очаква 

въздействие 
Очаква се въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Очаква се 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 
Прекъсване на био- 

коридори 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква въз- 

действие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Не се очаква 

въздействие 

Очакват се въздействия  върху вида, в ниска степен – 2, по петстепенната скала от 0-4. 
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Фиг. 60 Потенциални местообитания на вида Mesocricetus newtoni /оранжев цвят/, в землищата на с. 

П.Кърджиево и Коритен, община Крушари 

 

 
Фиг. 61 Потенциални местообитания на вида Mesocricetus newtoni /оранжев цвят/, в землището на с. 

Телериг, община Крушари 
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Таблица 54. Поземлени имоти на територията на община Крушари, попадащи в засегнатите  потенциални местообитания на Mesocricetus newtoni 

Устройствена 

зона 
Землище/ЕКАТТЕ 

Имоти кадастър 

Cadparcel 
НТП Собственост Категория земя 

Засегната 

площ/ ha 

Засегната 

площ/ % 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.204.252 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.01067 0.00012 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.204.251 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.01902 0.00021 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.204.65 Други територии. заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.02252 0.00025 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.204.248 Други територии. заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.02981 0.00033 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.204.250 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.04100 0.00045 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.204.249 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.06509 0.00071 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.204.501 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 0.07164 0.00078 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.204.506 Пасища, мери Стопанисвано от общината Необработваеми земи 0.07347 0.00080 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.204.64 Други територии. заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.10436 0.00114 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.0.38 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 0.21976 0.00240 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.204.253 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.27205 0.00298 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.204.25 Други територии. заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.41230 0.00451 

2/Жм1 Коритен/38618 38618.204.26 Други територии. заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.44500 0.00487 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.117 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.00287 0.00003 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.161 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.00549 0.00006 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.144 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.00825 0.00009 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.164 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.00953 0.00010 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.15 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.01232 0.00013 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.162 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.01545 0.00017 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.178 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.01616 0.00018 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.163 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.01815 0.00020 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.14 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.01819 0.00020 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.143 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.01862 0.00020 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.165 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.01967 0.00022 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.166 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.02718 0.00030 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.142 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.02900 0.00032 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.116 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.02980 0.00033 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.28 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.03447 0.00038 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.167 Лозови насаждения (нетерасирани) 
Частна чужди физически и 

юридически лица 
Обработваеми земи - трайни насаждения 0.03705 0.00041 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.141 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.03938 0.00043 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.19 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 0.04382 0.00048 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.168 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.04756 0.00052 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.4 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.04987 0.00055 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.140 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.04996 0.00055 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.5 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.04999 0.00055 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.180 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.05091 0.00056 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.115 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.05544 0.00061 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.137 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.05557 0.00061 
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1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.139 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.05559 0.00061 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.136 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.05586 0.00061 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.138 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.05672 0.00062 

2/Жм1 Телериг/ 72196 72196.130.2 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 0.05794 0.00063 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.179 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.06410 0.00070 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.177 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.06902 0.00076 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.169 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.06905 0.00076 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.170 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.06915 0.00076 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.174 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.06916 0.00076 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.175 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.06918 0.00076 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.172 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.06918 0.00076 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.171 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.06930 0.00076 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.173 Лозови насаждения (нетерасирани) Частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.06931 0.00076 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.176 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.07026 0.00077 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.105.114 Лозови насаждения (нетерасирани) Общинска частна Обработваеми земи - трайни насаждения 0.08126 0.00089 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.8 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.09767 0.00107 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.10 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.09872 0.00108 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.7 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.09929 0.00109 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.9 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.09986 0.00109 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.6 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.10434 0.00114 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.0.44 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 0.12016 0.00131 

2/Жм1 Телериг/ 72196 72196.130.1 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 0.13480 0.00147 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.29 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 0.13961 0.00153 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.18 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.15032 0.00164 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.16 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 0.16126 0.00176 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.20 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.19945 0.00218 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.3 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 0.19950 0.00218 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.2 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.19981 0.00219 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.17 Ниви (орна земя) Стопанисвано от общината Обработваеми земи - ниви 0.20152 0.00220 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.21 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.22747 0.00249 

1/Жм1 Телериг/ 72196 72196.106.1 Ниви (орна земя) Държавна частна Обработваеми земи - ниви 0.95000 0.01039 

Общо: 6.71026 0.07340 
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• Прилепи 

➢ 1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 

Разпространение и биология; Рядък вид, срещащ се в горски ландшафти, 

предимно в планинските и полу-планинските райони. Обитава обрасли с гори райони, 

главно в планините. Води скрит начин на живот и рядко може да бъде наблюдаван. 

Ловува в покрайнини на гори, над пътища и алеи в гори и паркове като лети ниско и 

бавно. Храни се с малки насекоми, които често лови над водни басейни или събира от 

повърхността на листата.  

През лятото женските формират малки колонии в цепнатини на кората на 

дърветата. Мъжките обикновено живеят поединично, но понякога се присъединяват към 

колониите на женските.  

Зимува главно в подземни убежища. У нас предпочита студени пещери, с 

температура около 0 градуса. Може да се намери близо до входа на пещерата дори при 

много студено време. Зимува както поединично, така и в големи колонии, съставени от 

индивиди от двата пола. Понякога мигрира. Известни са придвижвания до 290 км. 

Копулацията е през есента и зимата. Ражда през юни по едно (рядко две) малки. 

Полова зрелост при женските настъпва на втората година. Максималната 

продължителност на живота е 23 години. 

Отрицателно действащи фактори са селективната сеч на стари и хралупати 

дървета, която намалява възможностите за намиране на подходящи убежища. 

Фрагментация на компактните горски местообитания и прекъсване на връзките между 

тях. 

         Оценка на популацията в защитената зона; 

  В стандартния формуляр на защитената зона е включен като наличен, с численост 

213 - 340 индивида. При картирането в зоната не са установени летни, зимни и находища 

за струпване на вида. Стойността за численост е изчислена по експертна оценка за броя 

на екземплярите на 1 кв.км, който е екстраполиран върху площта на потенциалните 

местообитания изчислена от индуктивния Maxent модел за хабитатна пригодност.  

Като потенциални местообитания за вида в зоната определяме всички площи, за 

които пригодността в изготвения индуктивен модел е над 0.3. Площта на потенциалните 

местообитания е оценена на 10626 ha (17.01 % от площта на защитената зона).  

Площта на местообитания с високо качество в защитената зона, по индуктивен 

модел е оценена на 2089.7 ha (3.3% от площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на плана 

 Съгласно резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013) и проведените 

теренни проучвания, в обхвата на плана попадат 0.03394 % (3.6067 ha) от потенциалните 

местообитания на вида в защитената зона. С предвижданията на проекта за ОУП, не се 

засягат площи от ловните местообитания на вида.  
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Оценка на въздействията от реализирането на плана; 

Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на територията на която ще се реализира плана попадат 3.6067 ha 

потенциални местообитания на вида (0.03394 % от площта им), като основната част от 

тях засягат земи с НТП Лозови насаждения (нетерасирани)  и Други територии, заети 

от селското стопанство, в землищата на селата Абрит, Александрия, Капитан 

Димитрово  и П.Кърджиево Размерът на засегнатата територия е заема много малки 

части от полигони с потенциални местообитания на вида, и не засяга ловни 

местообитания на вида което, ни дава основание да оценим това въздействие като 

незначително (степен-1).  

Безпокойство 

С реализирането на предвижданията на плана не се  засягат гори с установени 

дървета във фаза на старост, в които са възможни летни убежища на вида, в които той е 

по-чувствителен. Не се засягат и зимни убежища, на вида. Въздействие в потенциалните 

ловни местообитания не се очаква, поради специфичната му биология (незначително - 

степен - 1). 

Бариерен ефект 

Териториално-устройствените предвиждания не създават предпоставки за 

препятствия по пътищата на миграции на вида и позволяват безпроблемен полет на 

индивиди в териториалният обхват на общината. 

Въздействие не се очаква (степен - 0). 

 

Смъртност; 

В района на територията в която ще се реализира плана, липсват убежища на вида. 

Въздействие не се очаква и върху потенциалните ловни местообитания на вида. 

Смъртността ще се запази в границите на естествената, не се очаква въздействие (степен 

- 0). 

 

Обща оценка на въздействията: Незначителни въздействия - (степен 1), по 

петстепенната скала от 0-4 скала. 
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Таблица 55. Поземлени имоти на територията на община Крушари, попадащи в засегнатите  потенциални местообитания на Barbastella barbastellus 

Землище/ЕКАТТЕ УЗ ПИ № НТП Собственост Категория земя 
Засегната 

площ/ ha 

Засегната 

площ/ % 

Абрит/ 00031 1/Сср1 00031.0.58 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 0.027379 0.000258 

Абрит/ 00031 1/Сср1 00031.53.3 Пасища, мери Частна Необработваеми земи 0.027379 0.000258 

Абрит/ 00031 1/Сср1 00031.53.3 Пасища, мери Частна Необработваеми земи 0.107931 0.001016 

Абрит/ 00031 1/Сср1 00031.58.1 Пасища, мери Частна Необработваеми земи 0.027379 0.000258 

Абрит/ 00031 1/Сср1 00031.58.1 Пасища, мери Частна Необработваеми земи 0.107931 0.001016 

Александрия/ 00268 Сср 00268.43.1 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 0.005376 0.000051 

Александрия/ 00268 Сср 00268.43.1 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 0.146553 0.001379 

Александрия/ 00268 Сср 00268.43.2 Пасища, мери Частна обществени организации Необработваеми земи 0.005376 0.000051 

Александрия/ 00268 Сср 00268.43.2 Пасища, мери Частна обществени организации Необработваеми земи 0.146553 0.001379 

Коритен/ 38618 1/Пп1 38618.0.72 Пасища, мери Държавна частна Необработваеми земи 0.387088 0.003643 

Коритен / 38618 1/Пп1 38618.0.82 Пасища, мери Частна обществени организации Необработваеми земи 0.025664 0.000242 

Коритен / 38618 1/Пп1 38618.0.82 Пасища, мери Частна обществени организации Необработваеми земи 0.036707 0.000345 

Коритен / 38618 1/Пп1 38618.0.82 Пасища, мери Частна обществени организации Необработваеми земи 0.057516 0.000541 

Коритен / 38618 2/Жм1 38618.204.251 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.003056 0.000029 

Коритен / 38618 2/Жм1 38618.204.252 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.002882 0.000027 

Коритен / 38618 2/Жм1 38618.204.255 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.115502 0.001087 

Коритен / 38618 2/Жм1 38618.204.503 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 0.037038 0.000349 

П.Кърджиево/ 57858 1/Смф 57858.0.50 Стопански дворове Държавна частна Стопанско обслужване 0.012797 0.000120 

П.Кърджиево/ 57858 1/Смф 57858.0.50 Стопански дворове Държавна частна Стопанско обслужване 0.027379 0.000258 

П.Кърджиево/ 57858 1/Смф 57858.0.50 Стопански дворове Държавна частна Стопанско обслужване 0.034278 0.000323 

П.Кърджиево/ 57858 1/Смф 57858.0.50 Стопански дворове Държавна частна Стопанско обслужване 0.040000 0.000376 

П.Кърджиево/ 57858 1/Смф 57858.0.50 Стопански дворове Държавна частна Стопанско обслужване 0.066647 0.000627 

П.Кърджиево/ 57858 1/Смф 57858.0.50 Стопански дворове Държавна частна Стопанско обслужване 1.305382 0.012285 

П.Кърджиево/ 57858 1/Смф 57858.111.155 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.026170 0.000246 

П.Кърджиево/ 57858 1/Смф 57858.111.155 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.169895 0.001599 

П.Кърджиево/ 57858 1/Смф 57858.111.156 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.202814 0.001909 

П.Кърджиево/ 57858 1/Смф 57858.111.157 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.245237 0.002308 

П.Кърджиево/ 57858 1/Смф 57858.111.158 Други територии, заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.208870 0.001966 

Общо: 3.606782 0.03394 
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Фиг. 62 Полигони на ловните местообитания на вида Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), на територията на община Крушари
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Фиг. 63 Потенциални местобитания на вида Barbastella barbastellus, в землището на с. П.Кърджиево и 

Северняк, община Крушари 

 

 

          Фиг. 64 Потенциални местообитания на вида  Barbastella barbastellus, в землището на с. Коритен, 

община Крушари 
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Фиг. 65 Потенциални местобитания на вида Barbastella barbastellus, в землището на с. Александрия, 

община Крушари 

 

          
Фиг. 66 Потенциални местобитания на вида Barbastella barbastellus, в землището на с. Абрит и с. 

Добрин, община Крушари 
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➢ 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 

Биологични особености на вида 

Разпространение у нас. Среща се в почти цялата страна, изключително в карстови 

райони и такива с разнообразни подземни убежища - пещери, ниши, скални цепнатини и 

др.  

Местообитание. Характерен обитател на карстовите райони. Предпочита 

карстови райони тъй като обитава предимно естествени пещери. Образуват много големи 

колонии, достигащи десетки хиляди екземпляри, струпващи се гъсто по сводовете на 

пещерите. Често в тези колонии има и други видове прилепи, но дългокрилите 

преобладават. Размножителните колонии най-често се състоят от 500 до 2000 

екземпляра. 

Биология. Формира размножителни колонии с численост от 500 до 10 000 

екземпляра, често смесени с Myotis capaccinii. Максимумът на ражданията е през 

периода 20 юни - 10 юли. Зимува само в подземни убежища при температура между 6º и 

9º С. Пещерните дългокрили са добри летци, с бърз и маневрен полет, което е 

предпоставка за денонощни хранителни (до около 20 km) и сезонни миграции между 

убежищата си от порядъка на 50 до 150 km. Летните му убежища са пещери, рядко 

тавански помещения в сгради (Palmeirim & Rodrigues 1995). Зимува в пещери в топли 

места с температури от около 7-10° С и относителна влажност 80-85%. През лятото се 

отдалечава на разстояние до 70 km от пещерите в които пребивава, като остава във 

второстепенни временни убежища. Максималната продължителност на живота му е 22 

години.  

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона 

е включен като постоянно обитаващ я, пребиваващ, зимуващ и размножаващ се вид с 

численост на размножаващите се от 101 до 250 индивида.  

Съгласно резултатите от анализа на данните, събрани по време на проекта 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза І-Обособена позиция 5” в зоната не са установени 

находища за зимуване на вида. В известните летни находища общо 5 в зоната, са били 

установени общо 33 екземпляра. Площта на потенциално най-благоприятните 

местообитания е оценена на 1684 ha (2.7% от площта на защитената зона), а на ловните 

местообитания е определена площ от  е оценена на 8633 ha (13.8% от площта на зоната). 

 

Оценка на въздействията от реализирането на плана; 

Пряко унищожаване на местообитания 

 

В границите на територията на която ще се реализира плана попадат 2.1087 ha от 

потенциални местообитания на вида (1.2560 % от площта им), като основната част от тях 

засягат земи с НТП Други територии, заети от селското стопанство, пасища и 

стопански дворове, в землищата на селата Коритен, П. Кърджиево, Александрия и Абрит 

/Виж Таблица 56/. 

Размерът на засегнатата територия заема малки части от полигони с потенциални 

местообитания на вида, и не засяга ловните му местообитания. Въпреки това, при 

реализирането на проекта е възможно и допълнително възникване на кумулация в 

съответната територия, и степента на  въздействие се определя като ниска (степен - 2).  
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Таблица 56. Поземлени имоти на територията на община Крушари, попадащи в засегнатите  потенциални местообитания на Miniopterus schreibersi 

Землище/ 

ЕКАТТЕ 

Устройстве

на зона 
ПИ № НТП Собственост Категория земя 

Засегната 

площ/ ha 

Засегната 

площ/ % 

00031/Абрит 1/Сср1 00031.58.1 Пасища, мери Частна Необработваеми земи 0.1025 0.0611 

00031/Абрит 1/Смф 57858.111.158 Други територии. заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.1209 0.07201 

00031/Абрит 1/Смф 57858.111.157 Други територии. заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.1362 0.08113 

00031/Абрит 1/Сср1 00031.53.1 Пасища, мери Частна Необработваеми земи 0.0050 0.0030 

00031/Абрит 1/Сср1 00031.53.3 Пасища, мери Частна Необработваеми земи 0.0073 0.0043 

00268/Александрия Сср 00268.43.1 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 0.01669 0.0099 

00268/Александрия Сср 00268.43.1 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 0.10210959 0.0608 

00268/Александрия Сср 00268.43.1 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 0.2516 0.1498 

57858/П.Кърджиево 1/Смф 57858.0.50 Стопански дворове Държавна частна Стопанско обслужване 0.0181 0.0107 

57858/П.Кърджиево 1/Смф 57858.0.50 Стопански дворове Държавна частна Стопанско обслужване 0.0273 0.01631 

57858/П.Кърджиево 1/Смф 57858.111.156 Други територии. заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.0593 0.0353 

38618/Коритен 1/Пп1 38618.0.82 Пасища, мери Частна обществени организации Необработваеми земи 0.0299 0.01783 

38618/Коритен 1/Пп1 38618.0.82 Пасища, мери Частна обществени организации Необработваеми земи 0.03671 0.02186 

38618/Коритен 2/Жм1 38618.204.503 Пасища, мери Общинска частна Необработваеми земи 0.0406 0.0242 

38618/Коритен 1/Пп1 38618.0.82 Пасища, мери Частна обществени организации Необработваеми земи 0.05019 0.0298 

38618/Коритен 1/Пп1 38618.0.72 Пасища, мери Държавна частна Необработваеми земи 0.6543 0.3897 

57858/П.Кърджиево 1/Смф 57858.0.50 Стопански дворове Държавна частна Стопанско обслужване 0.0688 0.0410 

57858/П.Кърджиево 2/Жм1 38618.204.255 Други територии. заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.1625 0.0967 

57858/П.Кърджиево 1/Пп1 38618.0.82 Пасища, мери Частна обществени организации Необработваеми земи 0.2099 0.1250 

38618/Коритен 2/Жм1 38618.204.251 Ниви (орна земя) Частна Обработваеми земи - ниви 0.0037 0.0022 

38618/Коритен 2/Жм1 38618.204.248 Други територии. заети от селското стопанство Стопанисвано от общината Недефиниран НТП и функция 0.0045 0.0027 

                                                                                                                                                                                                                                               Общо: 2.1087 1.2560 
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Фиг. 67 Потенциални местобитания на вида Miniopterus schreibersi /оранжев цвят/,  в 

 землището  на с. Коритен, община Крушари 

  

 
Фиг. 68 Потенциални местообитания на вида Miniopterus schreibersi /оранжев цвят/, в  

землището на с. П. Кърджиево, община Крушари 

 

 


