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за обявяване на защитена зона BG0002091 „Ос-
тров Лакът“, която в останалата си част остава 
непроменена.

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

Министър:  
Р. Карамфилова

6779

ЗАПОВЕД № РД-990 

от 21 октомври 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 видове, предмет на опазване в защитена зона 
BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“, 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-768 от 28.10.2008 г. 
на министъра на околната среда и водите (ДВ, 
бр. 102 от 2008 г.), изменена със Заповед № РД-82 
от 28.01.2013 г. на министъра на околната среда 
и водите (ДВ, бр. 10 от 2013 г.) за обявяване на 
защитена зона BG0002083 „Свищовско-Беленска 
низина“, както следва:

1. В т. 2 се правят следните изменения и 
допълнения:

1.1. В т. 2.1 след думите „(Lanius minor)“ се 
добавя запетая и „Розов пеликан (Pelecanus 
onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), 
Голям воден бик (Botaurus stellaris), Червена 
чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia 
nigra), Mалка белочела гъска (Anser erythropus), 
Белоока потапница (Aythya nyroca), Осояд (Pernis 
apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня 
(Milvus milvus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), 
Орел змияр (Circaetus gallicus), Полски блатар 
(Circus cyaneus), Ливаден блатар (Circus pygargus), 
Малък креслив орел (Aquila pomarina), Малък 
орел (Hieraaetus pennatus), Орел рибар (Pandion 
haliaetus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), 
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Ловен со-
кол (Falco cherrug), Бойник (Philomachus pugnax), 
Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus)“.

1.2. В т. 2.2 след думите „(Merops apiaster)“ се 
добавя запетая и „Малък гмурец (Tachybaptus 
ruficollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), 
Ням лебед (Cygnus olor), Сива патица (Anas strepera), 
Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно 
бърне (Anas querquedula), Голям ястреб (Accipiter 
gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикно-
вен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка 
(Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco 
subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лис-
ка (Fulica atra), Черноопашат крайбрежен бекас 
(Limosa limosa), Голям горски водобегач (Tringa 
ochropus)“.

2. Създава се нова т. 3а със следното съдър-
жание:

„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 – Велико Търно-
во, РИОСВ – Плевен, и на интернет страницата 
на Информационната система за защитените зони 
от екологичната мрежа Натура 2000.“

3. Промяната на защитена зона BG0002083 
„Свищовско-Беленска низина“ да се впише в 
регистрите на защитените зони, водени в МОСВ, 
РИОСВ – Велико Търново, и РИОСВ – Плевен.

Настоящата заповед е неразделна част от За-
повед № РД-768 от 28.10.2008 г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 102 от 2008 г.), 
изменена със Заповед № РД-82 от 28.01.2013 г. 
на министъра на околната среда и водите (ДВ, 
бр. 10 от 2013 г.) за обявяване на защитена зона 
BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“, която 
в останалата си част остава непроменена.

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

Министър:  
Р. Карамфилова

6780

ЗАПОВЕД № РД-991 

от 21 октомври 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 видове, предмет на опазване в защитена зона 
BG0002104 „Цибърско блато“, и във връзка с ре-
шение 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-558 от 5.09.2008 г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.) за 
обявяване на защитена зона BG0002104 „Цибърско 
блато“, както следва:

1. В т. 2 се правят следните изменения и 
допълнения:

1.1. В т. 2.1 след думите „(Aythya nyroca),“ се 
добавя „Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Ловен 
сокол (Falco cherrug), Турилик (Burhinus oedicnemus), 
Полска бъбрица (Anthus campestris),“.

1.2. В т. 2.2 след думата „биоразнообразие:“ се 
добавя „Сива патица (Anas strepera),“.

2. Създава се нова т. 3а със следното съдър-
жание:

„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 – Монтана, 
и на интернет страницата на Информационната 
система за защитените зони от екологичната 
мрежа Натура 2000.“

3. Промяната на защитена зона BG0002104 
„Цибърско блато“ да се впише в регистри-
те на защитените зони, водени в МОСВ и 
РИОСВ – Монтана.


