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4. Досегашната т. 3б става т. 3в.
5. Промяната на защитена зона BG0000241 

„Сребърна“ да се впише в регистрите на защи-
тените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Русе.

Настоящата заповед е неразделна част от 
Заповед № РД-564 от 5.09.2008 г. на министъра 
на околната среда и водите за обявяване на за-
щитена зона BG0000241 „Сребърна“ (ДВ, бр. 84 
от 2008 г.), изменена със Заповед № РД-277 от 
31.03.2021 г. на министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр. 43 от 2021 г.), която в останалата 
си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За министър: 
М. Бояджийска

7195

ЗАПОВЕД № РД-1059 

от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, 
т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и 
предвид наличието на нови данни и информация, 
получени въз основа на извършени проучвания, 
анализи, мониторинг и оценка на състоянието 
на типове природни местообитания и видове, 
предмет на опазване в защитена зона BG0000322 
„Драгоман“, и във връзка с решение по т. 1 от 
протокол № 26 от заседание на Националния 
съвет по биологично разнообразие, проведено на 
28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-
265 от 31.03.2021 г. на министъра на околната 
среда и водите за обявяване на защитена зона 
BG0000322 „Драгоман“ (ДВ, бр. 43 от 2021 г.), 
както следва:

1. В т. 2.2.3 след думите „(Lycaena dispar)“ се 
добавя запетая и „*Четириточкова меча пеперуда 
(Euplagia quadripunctaria), Catopta thrips“.

2. Създава се т. 3а:
„3а. За защитената зона по т. 1 са определени 

специфични и подробни цели на опазване, които 
са налични и се съхраняват в Министерството 
на околната среда и водите, РИОСВ – София, и 
на интернет страницата на Информационната 
система за защитените зони от екологичната 
мрежа Натура 2000.“

3. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се 
заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

4. Промяната на защитена зона BG0000322 
„Драгоман“ да се впише в регистрите на защи-
тените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – София.

Настоящата заповед е неразделна част от 
Заповед № РД-265 от 31.03.2021 г. на министъра 
на околната среда и водите за обявяване на за-
щитена зона BG0000322 „Драгоман“ (ДВ, бр. 43 
от 2021 г.), която в останалата си част остава 
непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За министър: 
М. Бояджийска

7196

ЗАПОВЕД № РД-1061 
от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, 
т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и 
предвид наличието на нови данни и информация, 
получени въз основа на извършени проучвания, 
анализи, мониторинг и оценка на състоянието 
на типове природни местообитания и видове, 
предмет на опазване в защитена зона BG0000335 
„Карабоаз“, и във връзка с решение по т. 1 от 
протокол № 26 от заседание на Националния 
съвет по биологично разнообразие, проведено на 
28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-
289 от 31.03.2021 г. на министъра на околната 
среда и водите за обявяване на защитена зона 
BG0000335 „Карабоаз“ (ДВ, бр. 46 от 2021 г.), 
както следва:

1. В т. 2.1 думите „– 92A0 Крайречни галерии 
от Salix alba и Populus alba;“ се заменят с „– 91E0 
*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);“.

2. В т. 2.2.3 след думите „(Alosa immaculata),“ се 
добавя „Украинска минога (Eudontomyzon mariae),“.

3. В т. 2.2.4 след думите „(Ophiogomphus cecilia),“ 
се добавя „Буков сечко (Morimus funereus), Лицена 
(Голяма огневка) (Lycaena dispar),“.

4. Създава се т. 3а:
„3а. За защитената зона по т. 1 са определени 

специфични и подробни цели на опазване, които 
са налични и се съхраняват в Министерството 
на околната среда и водите, РИОСВ – Плевен, 
и на интернет страницата на Информационната 
система за защитените зони от екологичната 
мрежа Натура 2000.“

5. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се 
заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

6. Промяната на защитена зона BG0000335 
„Карабоаз“ да се впише в регистрите на защите-
ните зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен.

Настоящата заповед е неразделна част от За-
повед № РД-289 от 31.03.2021 г. на министъра на 
околната среда и водите за обявяване на защитена 
зона BG0000335 „Карабоаз“ (ДВ, бр. 46 от 2021 г.), 
която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За министър: 
М. Бояджийска

7197

ЗАПОВЕД № РД-1062 
от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, 
т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и 
предвид наличието на нови данни и информация, 
получени въз основа на извършени проучвания, 
анализи, мониторинг и оценка на състоянието на 
типове природни местообитания и видове, предмет 
на опазване в защитена зона BG0000377 „Кали-
мок – Бръшлен“, и във връзка с решение по т. 1 
от протокол № 26 от заседание на Националния 
съвет по биологично разнообразие, проведено на 
28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед № РД-
1049 от 17.12.2020 г. на министъра на околната 


