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ЗАПОВЕД № РД-263  
от 31 март 2021 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, 
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разно-
образие и т. 2 от Решение № 122 от 02.03.2007 г. 
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), 
изменено с решения на Министерския съвет № 52 
от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от 
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Реше-
ние на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на 
териториите от значение за Общността в Конти-
ненталния биогеографски регион (нотифицирано 
под номер C (2008) 8039) обявявам:

1. Защитена зона BG0000524 „Оризището“ в 
землищата на с. Акациево, с. Иново, гр. Видин 
община Видин, област Видин, с обща площ 
4757,355 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона 
BG0000524 „Оризището“ са:

2.1. следните типове природни местообитания 
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР):

 – 3150 Естествени еутрофни езера с расти-
телност от типа Magnopotamion или Hydrocharition;

 – 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion 
rubri и Bidention p.p.;

 – 6430 Хидрофилни съобщества от високи 
треви в равнините и в планинския до алпийския 
пояс;

 – 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa 
и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae).

2.2. местообитанията на следните видове по 
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. земноводни и влечуги – Червенокоремна 
бумка (Bombina bombina), Добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus), Обикновена блатна костенур-
ка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка 
(Testudo hermanni);

2.2.2. риби – Европейска горчивка (Rhodeus 
amarus), Виюн (Misgurnus fossilis);

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типовете 

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

3.2. подобряване на структурата и функциите 
на природно местообитание с код 91E0*; 

3.3. подобряване на местообитанията на вида 
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);

3.4. при необходимост подобряване на състо-
янието или възстановяване на типове природни 
местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания 
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 са оп-
ределени съобразно важността на защитената 
зона за постигане и поддържане на благопри-
ятното природозащитно състояние на типовете 
природни местообитания и видовете по т. 2 в 
Континенталния биогеографски регион, както и 
за свързаността и целостта на мрежата от защи-

тени зони в страната като част от Европейската 
екологична мрежа Натура 2000. Те определят 
и приоритетите при планиране и прилагане на 
мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената 
зона са типът природно местообитание по т. 2.1, 
означен със знак (*) в приложение № 1 от ЗБР, 
както и видът, за който e определена цел за по-
добряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точ-
ките, определящи границата на защитена зона 
BG0000524 „Оризището“, е посочен в приложе-
нието, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки 
за защитената зона, както и картен материал 
с границите є са налични и се съхраняват в 
Министерството на околната среда и водите, 
РИОСВ – Монтана, и на интернет страницата на 
Информационната система за защитените зони 
от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. провеждане на състезания с моторни пре-

возни средства извън съществуващите пътища и 
регламентираните за това места;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV 
и бъгита извън съществуващите пътища в не-
урбанизирани територии; забраната не се прилага 
за определени на основание на нормативен акт 
трасета за движение на изброените моторни пре-
возни средства, както и при бедствия, извънредни 
ситуации и за провеждане на противопожарни, 
аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. промяна на начина на трайно ползване, 
разораване, залесяване и превръщане в трайни 
насаждения на ливади, пасища и мери при полз-
ването на земеделските земи като такива;

8.4. премахване на характеристики на ландшаф-
та (синори, жизнени единични и групи дървета, 
традиционни ивици, заети с храстово-дървесна 
растителност сред обработваеми земи, защитни 
горски пояси, каменни огради и живи плетове) 
при ползването на земеделските земи като такива 
освен в случаите на премахване на инвазивни 
чужди видове дървета и храсти;

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

8.6. употреба на торове, подобрители на поч-
вата, биологично активни вещества, хранителни 
субстрати и продукти за растителна защита, 
които не отговарят на изискванията на Закона 
за защита на растенията;
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8.7. употреба на минерални торове в ливади, 
пасища, мери и изоставени орни земи, както и 
на продукти за растителна защита и биоциди 
от професионална категория на употреба в тези 
територии освен при каламитет, епифитотия, 
епизоотия, епидемия или при прилагане на 
селективни методи за борба с инвазивни чужди 
видове;

8.8. използване на органични утайки от про-
мишлени и други води и битови отпадъци за 
внасяне в земеделските земи, без разрешение 
от специализираните органи на Министерство-
то на земеделието, храните и горите и когато 
концентрацията на тежки метали, металоиди и 
устойчиви органични замърсители в утайките 
превишава фоновите концентрации съгласно 
приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за 
нормите за допустимо съдържание на вредни 
вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.9. използване на води за напояване, които 
съдържат вредни вещества и отпадъци над до-
пустимите норми;

8.10. палене на стърнища, слогове, крайпътни 
ивици и площи със суха и влаголюбива расти-
телност;

8.11. извеждане на сечи в природно место-
обитание с код 91E0*, с изключение: за нуждите 
на съоръжения (елементи) на техническата ин-
фраструктура, за предотвратяване на опасности, 
застрашаващи живота и здравето на хората, при 
бедствия и аварии, за поддържане/подобряване 
на природните местообитания и местообита-
нията на видовете по т. 2, както и в случаите 
на реализиране на допустими инвестиционни 
предложения, одобрени по реда на екологичното 
законодателство.

9. Горският тип природно местообитание по 
т. 2.1 се стопанисва в съответствие с разпоредбите 
на глава четвърта от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. 
за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за 
тях е задължително прилагането на „Система 
от режими и мерки за стопанисване на горските 
типове местообитания от приложение № 1 от 
Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена 
от изпълнителния директор на Изпълнителната 
агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване 
на защитената зона са определени или могат да 
се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските 

планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни 

в Дунавски район за басейново управление на 
водите; 

10.4. националния план за действие за енер-
гията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегичес-

ки документи.
11. В границите на защитената зона се пре-

поръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които 

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

11.2. промяна на начина на трайно ползване 
на обработваеми земи, които не са включени в 
сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, 
„пасище“ или „мера“;

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

11.4. възстановяване и поддържане на зат-
ревени площи като такива с висока природна 
стойност чрез:

 – косене ръчно или с косачки за бавно косе-
не от центъра към периферията или от единия 
край на площта към другия с ниска скорост, като 
окосената трева се изсушава и събира на купове 
или се изнася от парцела;

 – паша, като се поддържа гъстота на живо-
тинските единици на цялата пасищна площ на 
стопанството, на която се извършва пашата, от 
0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. създаване на площи, заети с храстово-
дървесна растителност сред обработваеми земи, 
на каменни купчини и малки водни площи след 
предварително съгласуване с РИОСВ – Монтана;

11.6. подмяна на инвазивните чужди видове 
дървета и храсти с местни видове след премахва-
нето им от характеристики на ландшафта (синори, 
жизнени единични и групи дървета, традиционни 
ивици, заети с храстово-дървесна растителност 
сред обработваеми земи, защитни горски пояси 
и живи плетове).

12. Режим на дейности, подлежащи на съгла-
суване/одобрение: планове, програми, проекти 
и инвестиционни предложения, които не са 
непосредствено свързани или необходими за 
управлението на защитената зона и които поот-
делно или във взаимодействие с други планове, 
програми, проекти или инвестиционни предло-
жения могат да окажат значително отрицателно 
въздействие върху нея, се подлагат на оценка 
за съвместимостта им с предмета и целите на 
опазване на защитената зона съгласно чл. 31 от 
ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и 
ограниченията на дейности, наложени по силата 
на други нормативни и административни актове.

Нарушителите на забраните и ограниченията 
по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно ад-
министративнонаказателните разпоредби от ЗБР.

Защитена зона BG0000524 „Оризището“ да се 
впише в регистрите на защитените зони, водени 
в МОСВ и РИОСВ – Монтана, съгласно чл. 18 
от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването є в 
„Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е 
окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър:  
Н. Кънчев
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Приложение  
към т. 6 от Заповед № РД-263/31.03.2021 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000524 

„Оризището“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

№ X Y № X Y № X Y № X Y

1 167753.044 4880100.005 7 165966.680 4882616.281 13 167099.964 4882693.115 19 169212.868 4881550.225

2 167080.756 4880397.733 8 166120.345 4882606.678 14 167234.421 4882232.116 20 169414.554 4880868.334

3 166571.739 4881329.330 9 166264.407 4882424.199 15 167426.503 4882280.135 21 168886.328 4880609.023

4 166043.512 4881425.373 10 166936.694 4882933.216 16 167887.501 4881348.540 22 168415.727 4880484.171

5 165688.160 4881444.581 11 167080.756 4883096.486 17 168156.416 4881367.747 23 167945.125 4880244.068

6 165793.805 4882049.638 12 167196.005 4882962.028 18 168742.266 4881540.620 24 167753.044 4880100.005

3000

ЗАПОВЕД № РД-264  
от 31 март 2021 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, 
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното раз-
нообразие и т. 2 от Решение на Министерския 
съвет № 122 от 2.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), 
изменено с решения на Министерския съвет 
№ 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), № 811 
от 16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.) и № 615 от 
2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Реше-
ние на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 
2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/
ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на 
териториите от значение за Общността в Конти-
ненталния биогеографски регион (нотифицирано 
под номер C (2008) 8039), Решение на Комисията 
2009/91/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане 
съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори 
актуализиран списък на териториите от значе-
ние за Общността в Алпийския биогеографски 
регион (нотифицирано под номер C (2008) 7973), 
Решение за изпълнение на Комисията 2013/23/
ЕС от 16 ноември 2012 г. за приемане на шести 
актуализиран списък на териториите от значение 
за Общността в Континенталния биогеографски 
регион (нотифицирано под номер C (2012) 8135) 
и Решение за изпълнение на Комисията 2013/22/
ЕС от 16 ноември 2012 г. за приемане на шести 
актуализиран списък на териториите от значение 
за Общността в Алпийския биогеографски регион 
(нотифицирано под номер C (2012) 8120) обявявам:

1. Защитена зона BG0000366 „Кресна – Илин-
денци“ в землищата на с. Влахи, с. Горна Брезни-
ца, с. Долна Градешница, гр. Кресна, с. Ощава, 
с. Сливница, с. Стара Кресна, община Кресна, 
област Благоевград, с. Лиляново, с. Плоски, об-
щина Сандански, област Благоевград, с. Брежани, 
с. Брестово, с. Градево, с. Крупник, с. Мечкул, 
с. Полето, с. Ракитна, с. Сенокос, гр. Симитли, 
с. Сухострел, с. Сушица, с. Тросково, община 
Симитли, област Благоевград, с. Велющец, 
с. Вракуповица, с. Гореме, с. Горна Крушица, 
с. Горна Рибница, с. Добри лаки, с. Илинденци, 
с. Каменица, с. Клепало, с. Кърпелево, с. Микре-
во, с. Раздол, с. Седелец, с. Цапарево, община 
Струмяни, област Благоевград, с обща площ 
485 965,184 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона 
BG0000366 „Кресна – Илинденци“ са:

2.1. следните типове природни местообитания 
по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР):

 – 4060 Алпийски и бореални ерикоидни 
съобщества;

 – 4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo;
 – 5210 Храсталаци с Juniperus spp.;
 – 6210 Полуестествени сухи тревни и храсто-

ви съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи);

 – 6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни 
растения от клас Thero-Brachypodietea;

 – 6230 * Богати на видове картълови съобще-
ства върху силикатен терен в планините;

 – 62A0 Източно субсредиземноморски сухи 
тревни съобщества;

 – 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни 
съобщества;

 – 6430 Хидрофилни съобщества от високи 
треви в равнините и в планинския до алпийския 
пояс;

 – 6510 Низинни сенокосни ливади;
 – 6520 Планински сенокосни ливади;
 – 8110 Силикатни сипеи от планинския до 

снежния пояс;
 – 8210 Хазмофитна растителност по варови-

кови скални склонове;
 – 8220 Хазмофитна растителност по силикатни 

скални склонове;
 – 8230 Силикатни скали с пионерна расти-

телност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo 
albi-Veronicion dillenii;

 – 8310 Неблагоустроени пещери;
 – 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum;
 – 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum;
 – 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-

Fagion);
 – 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-

Carpinetum;
 – 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни склонове;
 – 91AA * Източни гори от космат дъб;
 – 91BA Мизийски гори от обикновена ела;
 – 91CA Рило-Родопски и Старопланински 

бялборови гори;
 – 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa 

и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae);

 – 91M0 Балкано-панонски церово-горунови 
гори;

 – 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;
 – 9260 Гори от Castanea sativa;
 – 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и 

Populus alba;


