РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Проект !
ЗАПОВЕД
№ ..………………./.………………2018 г.
На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския
съвет (ДВ бр. 21/2007г.), изменено с Решения на Министерския съвет № 52 от 5.02.2008 г. (ДВ
бр. 14/2008 г.) и № 223 от 24.04.2014 г. (ДВ бр. 37/2014 г.), предвид Решение на Комисията
2009/93/ЕО от 12 декември 2008 година за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на
Съвета, на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в
Континенталния биогеографски район (нотифицирано под номер C (2008) 8039), Решение на
Комисията 2009/92/ЕО от 12 декември 2008 година за приемане, съгласно Директива
92/43/ЕИО на Съвета, на първоначален списък на териториите от значение за Общността в
Черноморския биогеографски район (нотифицирано под номер C (2008) 7974), Решение за
изпълнение (ЕС) 2015/2369 на Комисията от 26 ноември 2015 година за приемане на девета
актуализация на списъка на териториите от значение за Общността в Континенталния
биогеографски регион (нотифицирано под номер С(2015) 8191) и Решение за изпълнение (ЕС)
2015/2375 на Комисията от 26 ноември 2015 година за приемане на трета актуализация на
списъка на териториите от значение за Общността в Черноморския биогеографски регион
(нотифицирано под номер С(2015) 8226),
ОБЯВЯВАМ:
1. Защитена зона BG0000130 „Крайморска Добруджа” в землищата на с. Гурково, с.
Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, с. Видно, с. Вранино, с.
Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с.
Челопечене, община Каварна, област Добрич, гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун,
с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с.
Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с.
Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, община Генерал
Тошево, област Добрич, с обща площ 66577.029 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000130 „Крайморска Добруджа” са:
2.1. Следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за
биологичното разнообразие:
- 40A0 * Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества;
- 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;
- 62C0 * Понто-Сарматски степи (Ponto-Sarmatic steppes);
- 8310 Неблагоустроени пещери;
- 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus;
- 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;
- 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;
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2.2. Местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното
разнообразие:
2.2.1. Бозайници - Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), Степен пор
(Mustela eversmannii), Пъстър пор (Vormela peregusna), Лалугер (Spermophilus citellus),
Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii),
Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi);
2.2.2. Земноводни и влечуги - Пъстър смок (Elaphe sauromates), Шипобедрена
костенурка (Testudo graeca);
2.2.3. Безгръбначни - Лицена (Lycaena dispar), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo),
Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus);
2.2.4. Растения - Емилипопово прозорчe (Potentilla emilii-popii).
3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. Опазване на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1.,
местообитанията на посочените в т. 2.2. видове, техните популации и разпространение в
границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно
състояние;
3.2. Подобряване при необходимост на състоянието на типове природни местообитания
посочени в т. 2.1. и на местообитания на видовете, посочени в т. 2.2.;
3.3. Възстановяване при необходимост на типове природни местообитания, посочени в
т. 2.1., местообитания на посочени в т. 2.2. видове и техните популации.
4. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000130 „Крайморска Добруджа”, е посочен в Приложение № 1, неразделна част от
настоящата заповед.
5. Стандартния формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен
материал с границите на защитената зона са налични и се съхраняват в Министерство на
околната среда и водите, РИОСВ – Варна и на интернет страницата на информационната
система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000.
6. Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания и
видовете по т. 2, застрашени от изчезване и означени със знак (*), съответно в Приложение №
1 и № 2 на Закона за биологичното разнообразие, както и тези от тях в неблагоприятно
природозащитно състояние в съответния биогеографски район.
7. В границите на защитената зона се забранява:
7.1. промяната на начина на трайно ползване, разораването, залесяването и
превръщането в трайни насаждения на ливади, пасища, мери, както и на други тревни площи
(обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или повече години) в границите
на местообитания по т. 2.1, при ползването на земделските земи като такива;
7.2. търсене и проучване на общоразпространени 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) с изключение на тези, за 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 Закона за биологичното
разнообразие, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;
7.3. движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, селскостопански,
ведомствени такива) в неурбанизирани територии, освен за провеждане на селскостопански,
горскостопански, аварийни, контролни и консервационни дейности или по предварително
съгласувани с РИОСВ-Варна маршрути;
7.4. почистване и унищожаване на храсти от нисък бадем (Amygdalus nana),
анасонолистна шипка (Rosa pimpineifolia), бодлива шипка (Rosa myriacantha), степна вишня
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(Cerasus fruticosa), длъгнестолистен тъжник (Spirea media), ирга (Amelanchier ovalis) и
котонеастер (Cotoneaster sp. div.) в поземлени имоти с номера 007001 и 023020, съгласно
актуалната към януари 2018 г. Карта на възстановената собственост за землището на с.
Бежаново, община Генерал Тошево, област Добрич и в незалесената територия от имот
000026, съгласно актуалната към януари 2018 г. Карта на възстановената собственост за
землището на с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич;
7.5. използването на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци
за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на
Министерството на земеделието, храните и горите;
7.6. използването на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци
над допустимите норми;
7.7. палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и
спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане,
събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на входовете или
на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи,
предмет на опазване по т. 2.2.1;
7.9. издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство на територията,
определена с координатен регистър на разпространението на природно местообитание 62C0 *
Понто-Сарматски степи, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящата заповед,
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 ползване 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 строежи с действащо разрешително за
строеж към датата на обнародване на настоящата заповед; за ремонт и реконструкция на
съществуващи обекти; за изграждане, ремонт или реконструкция на съоръжения (елементи) на
техническата инфраструктура. При реализация на строежи с действащо разрешително за
строеж към датата на обнародване в „Държавен вестник“ на настоящата заповед, предмет на
изключението, с цел гарантиране опазване на природно местообитание 62C0 * ПонтоСарматски степи е необходимо изрично становище на Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Варна, че конкретното строителство не засяга местообитанието;
7.10. на територията, определена с координатен регистър на разпространението на
природно местообитание 62C0 * Понто-Сарматски степи съгласно Приложение № 2,
неразделна част от настоящата заповед, разораване, залесяване и създаване на трайни
насаждения, плодови и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, листностъблени
зеленчукови култури, кореноплодни зеленчукови култури, луковични зеленчукови култури,
маслодайни култури, влакнодайни култури, етеричномаслени култури, едногодишни или
многогодишни фуражни култури;
7.11. премахването на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и
групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на
земеделските земи като такива;
7.12. промяна на предназначението на горските територии, които са обособени за гори
във фаза на старост;
7.13. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост, освен в случаи на
увреждане на повече от 50% от запаса на съответната горска територия, вследствие на
природни бедствия;
7.14. отсичането на биотопни дървета с изключение на случаите, когато представляват
опасност за живота и здравето на хората, като отсечените биотопни дървета се оставят на
място;
7.15. паша в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост.
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8. Относими мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са заложени
и в следните секторни планове:
8.1. Мерки произтичащи от План за управление на речните басейни в Черноморски
район (2016-2021):
8.1.1. забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или
непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните
води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на
отложенията и почвите, покриващи водното тяло;
8.1.2. забрана за употреба на продукти за растителна защита от професионална
категория на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи,
определени със заповед на МOCB.
8.2.
Мерки произтичащи от Национален план за действие за енергията от
възобновяеми източници (2011-2020):
8.2.1. забрана за провеждане на нови съгласувателни процедури по реда на Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и ЗБР за фотосоларни/фотоволтаични
съоръжения/инсталации в земеделския и горския фонд, с изключение на такива за
самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени;
8.2.2. забрана за провеждане на нови съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР
за вятърни генератори в земеделския и горския фонд, с изключение на такива за
самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени.
9. В границите на защитената зона се препоръчва:
9.1. Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност
(ВПС) – чрез косене. Косенето да се извършва от 15 юни до 15 юли за равнинни и хълмисти
райони и между 30 юни до 15 август за планинските райони, като се осъществява ръчно или с
косачки за бавно косене, коси се от центъра към периферията или от единия край на ливадата
към другия с ниска скорост. Окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от
парцела.
9.2. Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност
(ВПС) – чрез паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна
площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха.
9.3. Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи.
8.4. Извършване на противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения.
8.5. Извършване на противоерозионни мероприятия в обработваеми земи.
10. За горските типове природни местообитания, предмет на опазване в защитената
зона, 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 Изпълнителна агенция по горите.
11. 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 Закона за
биологичното разнообразие и Наредбата по чл. 31а от същия закон.
12. Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени
по силата на други нормативни и административни актове.
13. Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии,
попадащи изцяло или частично в границата на защитена BG0000130 „Крайморска Добруджа”,
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запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя
прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.
14. Защитена зона BG0000130 „Крайморска Добруджа” да се впише в регистрите на
защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ-Варна.
15. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
16. Заповедта влиза в сила от обнародването ѝ в „Държавен вестник”.
17. Заповедта не подлежи на обжалване.

НЕНО ДИМОВ
Министър на околната среда и водите
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