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ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № РД-378
от 15 май 2020 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6,
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 802 от 4.12.2007 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г.),
изменено с Решение № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид
Решение на Комисията 2009/91/EО 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 Алпийския биогеографски регион (нотифицирано
под номер C (2008) 7973) обявявам:
1. Защитена зона BG0 0 0 0625 „Изворо“ в
землището на гр. Разлог, община Разлог, област
Благоевград, с обща площ 80,294 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона
BG0000625 „Изворо“ са:
2.1. типът природно местообитание 91E0*
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior
(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) по
чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
2.2. местообитанията на следните видове по
чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2 . 2 .1 . б о з а й н и ц и – M a л ъ к п о д к о в о н о с
(Rhinolophus hipposideros), Гол ям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), Трицветен нощник
(Myotis emarginatus);
2.2.2. растения – Сибирски див тютюн (Ligularia
sibirica).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типа природно
местообитание, посочен в т. 2.1, местообитанията
на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната за
постигане и поддържане на благоприятното им
природозащитно състояние в Алпийския биогео
графски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите
на природно местообитание с код 91E0*;
3.3. подобряване на местообитанията на вида
Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica);
3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типа природно
местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания
на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.
4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона
за постигане и поддържане на благоприятното
природозащитно състояние на типа природно
местообитание и видовете по т. 2 в Алпийския
биогеографски регион, както и за свързаността
и целостта на мрежата от защитени зони в
страната като част от Европейската екологична
мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в
защитената зона.
5. Приоритетни за опазване в защитената
зона са типът природно местообитание, означен
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със знак (*) в приложение № 1 от ЗБР, и видът
Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica), за които
са определени цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000625 „Изворо“, е посочен в приложението,
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 – Благоевград, 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. въвеждане в природата и умишлено разпространяване на неместни видове;
8.2. издаване на разрешения за строеж и
всякакво строителство, както и иницииране,
провеждане или продължаване на процедури по
реда на Закона за опазване на околната среда,
ЗБР, Закона за горите, Закона за опазване на
земеделските земи, Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Закона за
устройство на територията и съответните подзаконови нормативни актове, които са предпоставка за реализация на строителство; забраната
не се прилага за ремонт и реконструкция на
съществуващи обекти и за изграждане, ремонт
или реконструкция на съоръжения (елементи) на
техническата инфраструктура;
8.3. промяна на начина на трайно ползване,
разораване, залесяване и превръщане в трайни
насаждения на ливади, пасища и мери;
8.4. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;
8.5. движение на мотоциклети, ATV, UTV и
бъгита извън съществуващи пътища, освен при
бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и
спасителни дейности;
8.6. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и
разширяване на концесионните площи за добив
на общоразпрост ранени 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 предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване,
и/или за предоставяне на концесия за добив по
Закона за подземните богатства и по Закона за
концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и/или чл. 31 от
ЗБР, или е подадено заявление за регистриране
на търговско откритие;
8.7. постоянно съхраняване и депониране на
отпадъци;
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8.8. премахване на крайречна дървесна и
храстова растителност, с изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата
инфраструктура и поддържане на природното
местообитание и местообитанията на видовете
по т. 2;
8.9. дейности, свързани с отводняване на терени
в границата на зоната и коригиране на водните
течения, освен в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и
здравето на хората или настъпване на материални
щети, при бедствия и аварии и за подобряване
на състоянието на природното местообитание и
местообитанията на видовете по т. 2;
8.10. у потреба на пестициди, минерални,
листопод х ранващи и мик роторове, как то и
на биологично активни вещества, които не са
получили биологична и токсикологична регистрация от специализираните комисии и съвети
към Министерството на земеделието, храните
и горите, Министерството на здравеопазването
и Министерството на околната среда и водите;
8.11. употреба на минерални торове в ливади,
пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии, както и на продукти за растителна
защита от професионална категория на употреба
освен при каламитет и епифитотия;
8.12. използване на органични у тайки от
промишлени и други води и битови отпадъци за
внасяне в земеделските земи без разрешение от
специализираните органи на Министерството на
земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви
органични замърсители в утайките превишава
фоновите концентрации съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);
8.13. използване на води за напояване, които
съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;
8.14. палене на стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.
9. Горският тип природно местообитание по
т. 2.1 се стопанисва в съответствие с разпоредбите
на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за
сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за него
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
Закона за биологичното разнообразие;
10.2. горскостопанските и ловностопанските
планове и програми;
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10.3. плана за управление на речните басейни
в Западнобеломорски район за басейново управление на водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегически документи.
11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 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 5 или повече години, в „ливада“,
„пасище“ или „мера“;
11.3. изпълнение на мерки за поддържане и
опазване на съществуващите постоянни пасища,
мери и ливади от разпространението на нежелана
растителност – рудерални и инвазивни чужди
видове, съгласно списъка с инвазивни чужди
видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията
в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на
Европейския парламент и на Съвета), публикуван
на интернет страницата на МОСВ;
11.4. опазване на местообитанията на вида
Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica) от стъпкване и паша;
11.5. опазване на местообитанията на вида
Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica) в горите
от елша.
12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения, които не са
непосредствено свързани или необходими за
управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове,
програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно
въздействие върху защитените зони, се подлагат
на оценка за съвместимостта им с предмета и
целите на опазване на съответната защитена 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 тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.
Защитена зона BG0000625 „Изворо“ да се впише
в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ
и РИОСВ – Благоевград, 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.
Министър:
Е. Димитров
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Приложение към т. 6 от Заповед №РД-378 от 15.05.2020 г.
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000625 „Изворо“,

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

№

3792

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

№

X

Y

1

204213.838

4640467.613 32

204178.674

4640276.142 63

203629.095

4640016.631

94

203547.813

4640003.865

2

204201.197

4640457.699 33

204158.046

4640281.820 64

203627.239

4640015.147

95

203557.608

4640013.826

3

204194.264

4640453.572 34

204148.556

4640284.410 65

203623.324

4640010.580

96

203570.738

4640025.442

4

204186.766

4640449.903 35

204112.925

4640288.813 66

203582.562

4639990.813

97

203589.318

4640032.678

5

204180.080

4640447.678 36

204099.038

4640288.791 67

203542.158

4639979.491

98

203601.843

4640038.582

6

204170.418

4640445.154 37

204094.036

4640277.924 68

203536.083

4639977.790

99

203602.524

4640038.887

7

204110.243

4640433.173 38

204089.170

4640274.325 69

203506.091

4639959.078

100

203604.642

4640039.654

8

204081.488

4640425.740 39

204091.161

4640270.086 70

203476.637

4639946.286

101

203606.439

4640040.703

9

204088.033

4640421.202 40

204070.709

4640261.204 71

203464.103

4639939.944

102

203606.091

4640042.348

10

204085.766

4640420.647 41

204065.196

4640257.846 72

203428.474

4639932.148

103

203605.564

4640044.706

11

204083.097

4640419.930 42

204029.221

4640235.781 73

203427.495

4639931.959

104

203604.722

4640048.536

12

204059.504

4640412.570 43

203965.244

4640186.714 74

203425.003

4639930.978

105

203604.434

4640053.622

13

204049.579

4640409.479 44

203920.665

4640162.477 75

203420.812

4639928.545

106

203612.933

4640064.534

14

204023.820

4640400.476 45

203909.572

4640149.670 76

203413.513

4639923.669

107

203618.485

4640079.326

15

204040.447

4640344.698 46

203871.409

4640135.114 77

203409.398

4639916.044

108

203623.504

4640074.859

16

204049.700

4640347.438 47

203850.926

4640136.345 78

203402.697

4639919.724

109

203691.397

4640104.508

17

204063.094
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