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Защитени територии и биологично разнообразие 
���� �� �� ���������������� 

През 2008 г. са направени 305 броя проверки от сектор “КЗТБР”, които са с 11 
броя повече от 2007 г. (284 броя проверки). 

По Закона за защитените територии са направени 14 проверки на природна 
забележителност (ПЗ)“Пещера Лястовица” с.Гложене, ПЗ Водопад “Скока” община 
Тетевен, Резервати “Китка” и “Милка”, ПП “Персина”, и др. 

Издадени са 2 становища за “Наличие на защитени територии в площите за 
търсене и проучване на подземни богатства и за други инвестиционни намерения”. В 
площ “Кнежа 1-12” защитените територии са ЗМ.”Ормана, ПЗ“Находище на терциерни 
/тортонски/ вкаменелости”, ПЗ Карстово ждрело “Чернелка”, ЗМ “Брестнишко 
бранище”, ЗМ“Кайлъка”, ПЗ”Пещера Разбитица в м”.Среброструй”, ЗМ"Пожара" ЗМ. 
“Вълчитрънската гора” и  ЗМ.”Люляката”. В площ “Изгорялото” землище Летница 
няма защитени територии.  

По Закона за генетично модифицираните организми са извършени 56 

проверки на земеделски производители относно произхода на културите – в землищата 
на следните населени места: 

- гр. Левски, с. Малчика, с. Обнова, с. Асеновци, с. Българене (община 
Левски); 

- гр. Угърчин;  
- гр. Кнежа; 
- гр. Плевен; 
- гр. Луковит; 
- гр. Пордим, с. Одърне, с. Каменец (община Пордим); 
- гр. Гулянци, с. Брест (община Гулянци); 
- гр. Белене, с. Бяла вода, с. Татари (община Белене); 
- гр. Долни Дъбник, с. Бъркач, с. Горни Дъбник (община Долни Дъбник); 
- гр. Червен бряг, с. Чомаковци, с. Рупци, с. Лепица, с. Сухаче (община 

Червен бряг); 
- с. Баховица, с. Умаревци, с. Александрово, с. Йоглав (община Ловеч); 
- с. Асеново, с. Дебово, с. Въбел, с. Драгаш войвода, с. Жернов, с. 

Евлогиево (община Никопол). 
По Закона за лечебните растения През 2008 г. в РИОСВ – Плевен по Закона за 

лечебните растения са направени 103 проверки, дадени са 50 предписания и са 
съставени 11 акта. Констатирани са нарушенията за събиране на билки от лечебни 
растения под специален режим на опазване и ползване (корени бял оман и леч. ружа), 
за необявена дейност в РИОСВ – Плевен, за ползване на билки без позволително за 
ползване, за събиране на неузрели плодове от шипка, за непредставяне на отчет за 
събраните през предходната година билки, както и за неводене на книгата за  
                     изкупените, реализираните и наличните количества билки. Проверени са 

билкозаготвителни пунктове в 23 населени места на област Ловеч и в 28 
населени места на област Плевен. 

През 2008 г. са направени теренни наблюдения на находища на 
лечебна иглика в община Тетевен и на бял оман и лечебна ружа в община 



    

 43 

РИОСВ - ПЛЕВЕН 
        

Доклад за състоянието на околната среда – 2008 г.  

Ловеч и община Угърчин. От тях се установи, че съществува възможност за ползване 
на находищата на лечебна иглика. 

До 31.01.2009 г. в РИОСВ – Плевен са представени справки за изкупените, 
реализираните и наличните количества билки за 2008 г. от 71 билкозаготвителни 
пунктове и складове (от общо 137 действащи през 2008 г. - 62 в обл Плевен и 75 в 
област Ловеч). 

 
Таблица - Ползвани билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване 

през 2008 г. в Ловешка област (разпределени между билкозаготвителите със зап. № РД-

0093/27.03.2008 г. на Директора на РИОСВ – Плевен 

Билки 
Разпределени количества 

със зап. № РД-0093/ 
27.03.2008 г. 

Отчетени количества в 
РИОСВ - Плевен в кг /сухо 

тегло/ 
божур червен /цвят/ 300 28 

иглика лечебна /цвят/ 500 290.5 

иглика лечебна /корен/ 10 0 
лазаркиня /стрък/ 300 177 

лудо биле /лист/ 510 0 
лудо биле /корен/ 10 0 

ранилист лечебен /стрък/ 500 278 

решетка /корен/ 5 0 

 
Таблица ..... Отчетени количества билки от 

лечебни растения, които не са под специален 

режим на опазване и ползване (без тези в 

складове и хладилни бази) през 2008 г. 

Билка количества (кг) 

корени сухо тегло 

коприва 2625 
глухарче 1500 
репей 1120 
троскот 6600 
черен оман 1217.8 
кора сухо тегло 
върба 500 
цвят сухо тегло 
липа 12214 
черен бъз 1889.3 
глог 1983.1 
бял равнец 1930 
плод  
къпина свежо тегло 500 
трънка свежо тегло 20000 
червена боровинка свежо 

5200 

шипка сухо тегло 26393 
конски кестен сухо тегло 5000 
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бъзак сухо тегло 200 
черен бъз сухо тегло 872 
глог сухо тегло 700 
синя хвойна сухо тегло 300 
листа сухо тегло 
смрадлика 126.6 
бръшлян 666.7 
малина 2753 
коприва 550 
мента 190 
еньовче 100 
стрък сухо тегло 
жълт кантарион 2801 
жълта комунига 104 
маточина 587 
златна пръчица 138 
камшик 100 
бабини зъби 520 
бъзак 3 
трицв. теменуга 100 
миризл. теменуга 25 
върбинка 3 
градински чай 10 
глухарче 1134 
еньовче 75 
клинавче 30 
коприва 111 
синя жлъчка 96 
мащерка 898 
мента 9604 
бял равнец 942 
жълт равнец 1129 
риган 170 

В РИОСВ – Плевен беше проведена работна среща с представители на 
Общините и Държавните лесничейства (ДЛ) от Ловеч. На тях бяха разгледани актуални 
въпроси, свързани с прилагането на нормативната уредба по опазване на биологичното 
разнообразие и защитените територии. Беше отчетена нуждата от координация на 
действията и точно познаване на правомощията на упълномощените да работят по ЗЗТ, 
ЗБР и ЗЛР институции – РИОСВ, ДЛ, Общини. 

По Закона за биологичното разнообразие направените проверки са 
132. Извършени са проверки на зоомагазини в гр. Плевен, Ловеч и Троян за 
видове от CITES.  

Издадени са 141 регистрационни карти по CITES за гекон, боа, 
варан, скорпиони, игуана, питони и др. и са направени 19 проверки на 
собствениците на тези видове. 
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В природонаучен музей Плевен е направена една проверка за предоставяне на 
препариран скален орел за попълване на колекцията. Направена е една проверка и в 
природонаучен музей – Черни Осъм. 

Направена е проверка на колекция от препарирани видове птици в училището в 
с. Рупци. 

На зоопарк Кнежа, Ловеч и Плевен са направени 6 проверки за оказване на 
помощ и е пусната на свобода един брой дива котка и един брой бял щъркел. 

Взето е участие в проверките на МОСВ за лицензиране на зоопаркове Плевен, 
Ловеч и Кнежа. 

Извършено е наблюдение през месец януари на птици от Приложения № 3 и 4 от 
ЗБР във влажните зони на територията на Плевенска и Ловешка област във връзка със 
Средно зимното преброяване на водолюбивите птици.  

Направени са 35 проверки на защитени животни. Проверките са свързани със 
оказване на помощ на изпаднали в безпомощно състояние на един прилеп, обикновен 
мишелов, кукумявки, щъркели, бухал и др. 

Направени са 43 проверки на пунктове за изкупуване на охлюви и 3 проверки на 
вековни дървета. 25 от проверките са на терен на потенциално защитени зони. 
Основните проверки са свързани с инвестиционни предложения за добив на инертни 
материали от динамичните запаси на реките Искър, Осъм и Вит. 

Преработени бяха проекто-заповедите на защитени зони „Априлци”, 
“Карлуковски карст”, “Никополско плато”. 

През 2008 РИОСВ – Плевен организира и проведе обществени представяния на 
проекто-заповедите на защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 
“Априлци”, “Обнова”, Деветашко плато”, “Никополско плато”, “Велчево”, 
“Карлуковски карст”, “Студенец”, “Горни Дъбник – Телиш”, “Комплекс Беленски 
остров”, “Свищовско-Беленска низина” и “Микре”. 

Направени са 764 проверки за местоположението на поземлени имоти спрямо 
границите на защитени зони. 

Издадени са 217 решения по Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 
201/31.08.2007г., ДВ. бр.73/2007 г.) и са направени 140 преценки по същата наредба за 
инвестиционни предложения, попадащи в Приложение №2 на ЗООС.  

През 2008 година са издадени следните заповеди за обявяване на защитени зони 
за птиците : 

� Защитена зона “Априлци” с идентификационен код BG0002110 е обявена със 
заповед №  РД – 563/05.09.2008г на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008). Зоната е разположена 
в землищата на гр. Априлци, кв. Зла река, кв. Видима, с. Скандалото, община Априлци, 
област Ловеч, и с. Млечево, община Севлиево, област Габрово, с обща площ 19 352,735 
дка. 

      Предмет на опазване са следните видове птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона 
за биологичното разнообразие: Ливаден дърдавец (Crex crex), Среден 
пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
и Горска чучулига (Lullula arborea). 

Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на 
местообитанията на видовете птици предмет на опазване за постигане на 
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тяхното благоприятно природозащитно състояние и възстановяване на местообитания 
на видовете птици, за които е необходимо подобряване на природозащитното им 
състояние. 

 В границите на защитената зона се забранява: 1 премахването на 
характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на 
земеделските земи като такива; 2 залесяването на ливадите и пасищата, както и 
превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 3 използването на 
пестициди (включително второ поколение родентициди) и торове (с изключение на 
оборски тор) в пасища и ливади; 4 косенето на ливадите от периферията към центъра с 
бързоподвижна техника и преди 15 юли; 5 извършването на сечи в горите от местни 
видове, които водят до намаляване на тяхното площно разпростанение или до смяна на 
видовете. 

� Защитена зона “Велчево” с идентификационен код BG0002111 е обявена със 
заповед №  РД – РД-773 /28.10.2008 г.на МОСВ (ДВ бр.103/02.12.2008). Зоната е 
разположена в землищата на гр. Априлци, кв. Зла река, кв. Видима, с. Скандалото, 
община Априлци, област Ловеч, и с. Млечево, община Севлиево, област Габрово, с 
обща площ 19 352,735 дка. 

Предмет на опазване са следните видове птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за 
биологичното разнообразие: Ливаден дърдавец (Crex crex), Сив кълвач (Picus canus), 
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 
видовете птици предмет на опазване за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние и възстановяване на местообитания на видовете птици, за 
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

В границите на защитената зона се забранява: 1. премахването на 
характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на 
земеделските земи като такива; 2. залесяването на ливади, пасища и мери, както и 
превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 3. използването на 
пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 4. косенето на ливадите преди 1 
юли, както и косене от периферията към центъра. 

� Защитена зона “Деветашко плато” с идентификационен код BG0002102 е 
обявена със Заповед №  РД-576/08.09.2008 г. (ДВ бр.85/30.09.2008) в землищата на с. 
Агатово, община Севлиево, област Габрово, с. Горско Сливово, с. Крушуна, с. 
Кърпачево, община Летница, област Ловеч, с. Александрово, с. Брестово, с. Деветаки, 
с. Дойренци, с. Йоглав, с. Тепава, с.Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч с обща 
площ 78 947,750 дка. 

Предмет на опазване са следните видове птици: 
1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis 

apivorus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina),  
                  Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал 

(Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo 
atthis), Сив кълвач (Picus canus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 
syriacus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Късопръста чучулига 
(Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Ястребогушо 
коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), 
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Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 
2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Обикновен мишелов (Buteo buteo), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка 

(Gallinula chloropus), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia). 
В границите на защитената зона се забранява: 1. премахването на 

характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски 
пояси, каменни огради и живи плетове), при ползването на земеделските земи като 
такива; 2. залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми 
земи и трайни насаждения; 3. използването на пестициди и минерални торове в пасища 
и ливади; 4. косенето на ливадите от периферията към центъра с бързоподвижна 
техника и преди 15 юли; 5. извършването на дейности, свързани с отводняване или 
пресушаване на мочурища и естествени водни обекти; 6. подмяната на крайречните 
гори от местни дървесни видове с не местни такива на разстояние до 50 м от границите 
на водните обекти; 7. извършването на сечи в култури от тополи без последващо 
залесяване; 8. скалното катерене и практикуването на делта- и парапланеризъм през 
периода на гнездене от 1 март до 31 юли. 

� Защитена зона “Комплекс Беленски острови” с идентификационен код 
BG0002017 е обявена със Заповед № РД-82/12.02.2008 г.(ДВ бр.26/07.03.2008)   в 
землищата на гр. Белене, община Белене, област Плевен, и гр. Свищов, община 
Свищов, област Велико Търново, с обща площ 70 097,716 дка. 

Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 
видовете птици предмет на опазване за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние и възстановяване на местообитания на видовете птици, за 
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване са следните видове птици: 
1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Mалък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), 

Mалък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста 
чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta 
alba), Ръждива чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел 
(Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Бяла лопатарка (Platalea 
leucorodia), Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus), Черна 
каня (Milvus migrans), Морски орел (Haliaeetus albicilla), Тръстиков блатар (Circus 
aeruginosus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), 
Дългоклюна чайка (Larus genei), Речна рибаркаа(Sterna hirundo), Белобуза рибарка 
(Chlidonias hybridus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), 
Черен кълвач (Dryocopus martius), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела 
сврачка (Lanius minor); 

2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis),  

                   Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Голяма белочела гъска (Anser 
albifrons), Сива гъска (Anser anser), Фиш (Anas penelope), Сива патица (Anas 
strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas 
platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas 
querquedula), Качулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala 
clangula), Голям нирец (Mergus merganser), Лиска (Fulica atra), Обикновена 
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калугерица (Vanellus vanellus), Голям брегобегач (Calidris canutus), Черноопашат 
крайбрежeн бекас (Limosa limosa), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Речна 
чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus canus). 

В границите на защитената зона се забранява:1 унищожаването на островни 
образувания; 2  извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на 
мочурища и естествени водни обекти; 3. премахването на характеристики на 
ландшафта (единични и групи дървета) в земеделските земи; 4. разораването и 
залесяването на ливади, пасища и мери; 5. извършването на сечи в горите от местни 
видове, които водят до намаляване на тяхното площно разпространение или до смяна 
на видовете; 6. извършването на сечи в радиус 300 м около гнезда на грабливи птици и 
около гнездови колонии на чапли през периода на гнездене (март - юли); 7. 
използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите; 8. косенето 
на ливадите до 1 юли. 

� Защитена зона “Никополско плато” с идентификационен код BG0002074 е 
обявена със Заповед № РД-841/17.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.108/19.12.2008) в 
землищата на гр. Белене, с. Бяла вода, с. Деков и с. Кулина вода, община Белене, област 
Плевен, с. Черковица, с. Дебово, с. Драгаш войвода, с. Евлогиево, с. Жернов, с. Лозица, 
с. Любеново, с. Муселиево, с. Новачене, с. Санадиново, с. Въбел и гр. Никопол, община 
Никопол, област Плевен, с обща площ 222 463,989 дка. 

Предмет на опазване са следните видове птици: 
1. по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), 

Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла 
(Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Белоока 
потапница (Aythya nyroca), Осояд (Pernis apivorus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), 
Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар 
(Circus cyaneus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila 
pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), 
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Ливаден 
дърдавец (Crex crex), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Белобуза рибарка 
(Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Бухал (Bubo bubo), Земеродно 
рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър кълвач 
(Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста 
чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица 
(Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius 
minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка (Emberiza 
hortulana); 

2. по чл.6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Сива чапла (Ardea cinerea), Фиш (Anas 

penelope), Зимно бърне (Anas crecca), Лятно бърне (Anas querquedula), Голям ястреб 
                   (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов 

(Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол 
орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), 
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Голям горски водобегач (Tringa 
ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Белокрила рибарка 
(Chlidonias leucopterus), Пчелояд (Merops apiaster). 
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Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 
видовете птици предмет на опазване за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние и възстановяване на местообитания на видовете птици, за 
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

В границите на защитената зона се забранява: 1. премахването на 
характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на 
земеделските земи като такива; 2. залесяването на ливади, пасища и мери, както и 
превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 3. използването на 
пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 4. извършването на скално катерене 
в периода от 1 март до 31 юли. 

� Защитена зона “Остров Лакът” с идентификационен код BG0002091 е обявена 
със Заповед № РД-512/22.08.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.78/05.09.2008)  в землищата на гр. 
Никопол и с. Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен, с обща площ 12 
609,375 дка. 

Предмет на опазване в зоната са следните видове птици: 
1.видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), 

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Малка 
бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Бял щъркел (Ciconia 
ciconia), Малък нирец (Mergus albellus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla); 

2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Голям гмурец (Podiceps cristatus), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям 

корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), 
Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Фиш (Anas penelope), 
Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas 
platyrhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Кафявоглава 
потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala 
clangula), Голям нирец (Mergus merganser). 

Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 
видовете птици предмет на опазване за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние и възстановяване на местообитания на видовете птици, за 
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

В границите на защитената зона се забранява: 1. строителството на нови 
пристанища, терминали и на промишлени предприятия; 2. унищожаването на островни 
образувания; 3. депонирането и временното съхранение на отпадъци; 4. извършването 
на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или промяна на водния режим на 
мочурища и естествени водни обекти, освен при изпълнение на дейности, свързани с 
подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитания; 5. премахването на 
характеристики на ландшафта (единични и групи дървета) при ползването на 
земеделските земи като такива; 6. залесяването на ливадите и пасищата, както и  
                  превръщането им в обработваеми земи; 7. извършването на сечи в горите от 

местни видове, които водят до намаляване на тяхното площно 
разпространение или до смяна на видовете; 8. извършването на сечи в 
радиус 300 м около гнезда на грабливи птици и около гнездови колонии на 
чапли през периода на гнездене (март - юли); 9. използването на 
неселективни средства за борба с вредителите по горите. 
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� Защитена зона “Горни Дъбник - Телиш”, с идентификационен код BG0002095 
е обявена със Заповед №  РД-557 /05.09.2008 г.на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008). в 
землищата на с. Горни Дъбник, с. Крушовица и с. Садовец, община Долни Дъбник, с. 
Писарово, община Искър, с. Ракита и с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен, с 
обща площ 33 985,103 дка. 

Предмет на опазване са следните видове птици: 
1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Ушат гмурец (Podiceps auritus), Малък 

корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла 
(Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta 
garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен 
щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Лопатарка (Platalea leucorodia), 
Поен лебед (Cygnus cygnus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus 
albellus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Тръстиков 
блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Късопръст ястреб (Accipiter 
brevipes), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), 
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Златиста булка (Pluvialis apricaria), Бойник 
(Philomachus pugnax), Малка чайка (Larus minutus), Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon 
nilotica), Черна рибарка (Chlidonias niger), Блатна сова (Asio flammeus), Земеродно 
рибарче (Alcedo atthis), Черен кълвач (Dryocopus martius), Червеногърба сврачка (Lanius 
collurio); 

2. видове по чл. 6, ал.1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Голям 

корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), 
Посевна гъска (Anser fabalis), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска 
(Anser anser), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Сива патица (Anas 
strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно 
бърне (Anas querquedula), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава 
потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Планинска потапница 
(Aythya marila), Траурна потапница (Melanitta nigra), Звънарка (Bucephala clangula), 
Среден нирец (Mergus serrator), Голям нирец (Mergus merganser), Малък ястреб 
(Accipiter nisus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска 
(Fulica atra), Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus 
vanellus), Малък брегобегач (Calidirs minuta), Kривоклюн брегобегач (Calidirs 
ferruginea), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Средна бекасина (Gallinago 
gallinago), Горски бекас (Scolopax rusticola), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa 
limosa), Mалък свирец (Numenius phaeopus), Малък червеноног водобегач (Tringa 
totanus), Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa 
ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка 
буревестница (Larus canus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Брегова лястовица  
                     (Riparia riparia). 

Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на 
местообитанията на видовете птици предмет на опазване за постигане на 
тяхното благоприятно природозащитно състояние и възстановяване на 
местообитания на видовете птици, за които е необходимо подобряване на 
природозащитното им състояние. 
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 В границите на защитената зона се забранява: 1. залесяването на ливадите и 
пасищата, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 2. 
премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, 
защитни горски пояси) при ползването на земеделските земи като такива; 3. 
използването на пестициди (включително второ поколение родентициди) и торове (с 
изключение на оборски тор) в пасища и ливади; 4. извършването на дейности, свързани 
с пресушаване или промяна на хидрологичния режим, освен при изпълнение на такива, 
свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитанията; 5. 
паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 6. косенето на тръстика, 
папур и плаваща водна растителност в периода от 1 март до 15 август; 7. извършването 
на сечи, освен санитарни, на островите и в радиус 300 м от чаплови и корморанови 
колонии; 8. добиването на подземни богатства; 9. депонирането на отпадъци. 

� Защитена зона “Карлуковски карст” с идентификационен код BG0000332 е 
обявена със Заповед № № РД-788/29.10.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 105/09.12.2008) в 
землищата на с. Горник, с. Реселец, с. Бресте, гр. Червен бряг, община Червен бряг, 
област Плевен, с. Петревене, с. Тодоричене, с. Карлуково, гр. Луковит, община 
Луковит, област Ловеч, с. Драшан, община Бяла Слатина, област Враца, с. Горна 
Бешовица, община Мездра, област Враца, с. Долна Бешовица, с. Кунино и с. Камено 
поле, община Роман, област Враца, с обща площ 142 107,855 дка. 

Предмет на опазване са следните видове птици: 
1. по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), 

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла 
чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), 
Бял щъркел (Ciconia ciconia), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Осояд (Pernis apivorus), 
Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков 
блатар (Circus aeruginosus), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб 
(Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сoкол скитник (Falco 
peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Турилик 
(Burhinus oedicnemus), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно 
рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен 
кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски 
пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска 
бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка 
(Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка 
(Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 

2. по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен 

мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко 
(Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Голям горски водобегач  
                   (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Пчелояд (Merops 

apiaster). 
Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на 

местообитанията на видовете птици предмет на опазване за постигане на 
тяхното благоприятно природозащитно състояние и възстановяване на 
местообитания на видовете птици, за които е необходимо подобряване на 
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природозащитното им състояние. 
В границите на защитената зона се забранява: 1. премахването на 

характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски 
пояси) при ползването на земеделските земи като такива;  2. залесяването на ливади, 
пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;  3. 
използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 4.намаляването 
площта на крайречните гори от местни дървесни видове. 

� Защитена зона “Микре” с идентификационен код BG0002088  е обявена със 
Заповед № РД-752/24.10.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.97/11.11.2008) в землищата на селата 
Врабево, Добродан, Ломец, Дълбок дол, Борима, Старо село и Голяма Желязна, община 
Троян, област Ловеч, селата Абланица, Българене, Лешница и Стефаново, община 
Ловеч, област Ловеч, селата Микре и Голец, община Угърчин, област Ловеч, с обща 
площ 123 831,859 дка. 

Предмет на опазване са следните видове птици: 
1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма 

бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), 
Осояд (Pernis apivorus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Ливаден дърдавец (Crex 
crex), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo 
atthis), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър 
кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска 
чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Градинска овесарка 
(Emberiza hortulana); 

2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен 

мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко 
(Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица 
(Vanellus vanellus), Пчелояд (Merops apiaster). 

Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 
видовете птици предмет на опазване за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние и възстановяване на местообитания на видовете птици, за 
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

В границите на защитената зона се забранява: 1. премахването на 
характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на 
земеделските земи като такива; 2. залесяването на ливади, пасища, както и 
превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 3. използването на 
пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 4. намаляването площта на 
крайречните гори от местни дървесни видове. 

� Защитена зона “Обнова” с идентификационен код BG0002096 е обявена със 
Заповед № РД-555/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008) в землищата на  
                    с. Малчика, с. Козар Белене, с. Българене, с. Обнова, с. Трънчовица, с. 

Изгрев и с. Стежерово, община Левски, област Плевен, с. Тотлебен, община 
Пордим, област Плевен, гр. Славяново, община Плевен, област Плевен, с. 
Бацова махала, община Никопол, област Плевен, и с. Деляновци, община 
Свищов, област Велико Търново, с обща площ 54 222,112 дка. 

Предмет на опазване в зоната са следните видове птици: 
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1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), 

Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна 
чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла 
(Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), 
Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis 
falcinellus), Лопатарка (Platalea leucorodia), Белоока потапница (Aythya nyroca), Орел 
змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus 
cyaneus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), 
Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сив жерав (Grus 
grus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна пъструшка (Porzana parva), Малка 
пъструшка (Porzana pusilla), Ливаден дърдавец (Crex crex), Kокилобегач (Himantopus 
himantopus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Турилик (Burhinus oedicnemus), 
Златиста булка (Pluvialis apricaria), Бойник (Philomachus pugnax), Голяма бекасина 
(Gallinago media), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Малка чайка (Larus 
minutus), Речна рибарка (Sterna hirundo), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна 
рибарка (Chlidonias niger), Бухал (Bubo bubo), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), 
Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска 
чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка 
(Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia 
nisoria), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 

2. видове по чл.6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), 

Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива 
чапла (Ardea cinerea), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Бял ангъч (Tadorna 
tadorna), Фиш (Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), 
Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно 
бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Кафявоглава потапница (Aythya 
ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден 
дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен 
дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Малък 
брегобегач (Calidris minuta), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат 
крайбрежен бекас (Limosa limosa), Mалък свирец (Numenius phaeopus), Голям свирец 
(Numenius arquata), Голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), Малък червеноног 
водобегач (Tringa totanus), Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям 
зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), 
Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Белокрила 
рибарка (Chlidonias leucopterus), Пчелояд (Merops apiaster). 

Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 
видовете птици предмет на опазване за постигане на тяхното благоприятно  
                    природозащитно състояние и възстановяване на местообитания на видовете 

птици, за които е необходимо подобряване на природозащитното им 
състояние. 

В границите на защитената зона се забранява: 1. премахването на 
характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни 
горски пояси) при ползването на земеделските земи като такива; 2. 
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залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и 
трайни насаждения; 3. използването на пестициди и минерални торове в пасища и 
ливади; 4. пресушаването на влажни зони; 5. косенето на тръстика в периода от 1 март 
до 15 август; 6. паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност. 

� Защитена зона “Остров Лакът” с идентификационен код BG0002091 е обявена 
със Заповед № РД-512/22.08.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.78/05.09.2008)  в землищата на гр. 
Никопол и с. Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен, с обща площ 12 
609,375 дка. 

Предмет на опазване в зоната са следните видове птици: 
1.видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), 

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Малка 
бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Бял щъркел (Ciconia 
ciconia), Малък нирец (Mergus albellus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla); 

2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Голям гмурец (Podiceps cristatus), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям 

корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), 
Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Фиш (Anas penelope), 
Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas 
platyrhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Кафявоглава 
потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala 
clangula), Голям нирец (Mergus merganser). 

Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 
видовете птици предмет на опазване за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние и възстановяване на местообитания на видовете птици, за 
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

В границите на защитената зона се забранява: 1. строителството на нови 
пристанища, терминали и на промишлени предприятия; 2. унищожаването на островни 
образувания; 3. депонирането и временното съхранение на отпадъци; 4. извършването 
на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или промяна на водния режим на 
мочурища и естествени водни обекти, освен при изпълнение на дейности, свързани с 
подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитания; 5. премахването на 
характеристики на ландшафта (единични и групи дървета) при ползването на 
земеделските земи като такива; 6. залесяването на ливадите и пасищата, както и 
превръщането им в обработваеми земи; 7. извършването на сечи в горите от местни 
видове, които водят до намаляване на тяхното площно разпространение или до смяна 
на видовете; 8. извършването на сечи в радиус 300 м около гнезда на грабливи птици и 
около гнездови колонии на чапли през периода на гнездене (март - юли); 9. 
използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите. 

� Защитена зона “Свищовско-Беленска низина” с идентификационен код 
                    BG0002083 е обявена със Заповед № РД-768/28.10.2008 г. на МОСВ (ДВ 

бр.102/28.11.2008) в землищата на гр. Белене, с. Татари, община Белене, 
област Плевен, гр. Свищов и с. Ореш, община Свищов, област Велико 
Търново, с обща площ 54 398,015 дка. 

Предмет на опазване в зоната са следните видове птици: 
1. по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
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Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), 
Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла 
чапла (Egretta garzetta), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Червеногуша гъска (Branta 
ruficollis), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), 
Kокилобегач (Himantopus himantopus), Турилик (Burhinus oedicnemus), Земеродно 
рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Червеногърба сврачка (Lanius 
collurio), Черночела сврачка (Lanius minor); 

2. по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Обикновена 

калугерица (Vanellus vanellus), Пчелояд (Merops apiaster). 
Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 

видовете птици предмет на опазване за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние и възстановяване на местообитания на видовете птици, за 
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

В границите на защитената зона се забранява: 1. премахването на 
характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски 
пояси) при ползването на земеделските земи като такива; 2. залесяването на ливади, 
пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 3. 
използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 4. косенето на 
тръстика в периода от 1 март до 15 август; 5. паленето на тръстиковите масиви и 
крайбрежна растителност. 

� Защитена зона “Студенец” с идентификационен код BG0000240 е обявена със 
Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008) в землищата на с. 
Бежаново, с. Дерманци, с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч, с. Драгана, с. 
Каленик, с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч, с. Бъркач, с. Градина, гр. Долни 
Дъбник, с. Крушовица, с. Петърница, с. Садовец, община Долни Дъбник, област 
Плевен, с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. 
Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Пелишат, гр. Плевен, с. Радишево, с. Ралево, с. 
Тодорово, с. Тученица, с. Търнене и с. Ясен, община Плевен, област Плевен, с обща 
площ 279 460,774 дка. 

Предмет на опазване в зоната са следните видове птици: 
1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), 

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла 
чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea 
purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел рибар 
(Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Орел змияр 
(Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus 
cyaneus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), 
Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат 
                  мишелов (Buteo rufinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол 

(Falco columbarius), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бойник (Philomachus 
pugnax), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Речна рибарка (Sterna 
hirundo), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias 
niger), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно 
рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus 
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canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), 
Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела 
сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка 
(Emberiza hortulana); 

2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: 
Ням лебед (Cygnus olor), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Малък ястреб 

(Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) 
(Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), 
Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица 
(Vanellus vanellus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат крайбрежен 
бекас (Limosa limosa), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец 
(Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Белокрила рибарка (Chlidonias 
leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster). 

Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 
видовете птици предмет на опазване за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние и възстановяване на местообитания на видовете птици, за 
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

В границите на защитената зона се забранява: 1. премахването на 
характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски 
пояси) при ползването на земеделските земи като такива; 2. залесяването на ливади, 
пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 3. 
използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. 

� Защитена зона “Централен Балкан” с идентификационен код BG0000494 е 
обявена със Заповед № РД-559/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008) в 
землищата на с. Стоките, с. Кръвеник, община Севлиево, област Габрово, кв. Острец, 
кв. Видима, община Априлци, с. Черни Осъм, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Чифлик, 
община Троян, с. Рибарица, с. Дивчевото, община Тетевен, област Ловеч, гр. Пирдоп, 
община Пирдоп, с. Антон, община Антон, Софийска област, гр. Клисура, с. Розино, с. 
Христо Даново, с. Иганово, с. Певците, с. Кърнаре, гр. Карлово, кв. Сушица, с. Васил 
Левски, гр. Калофер, община Карлово, гр. Сопот, с. Анево, община Сопот, област 
Пловдив, с. Асен, с. Габарево, с. Скобелево, с. Манолово, с. Търничени, с. Тъжа, гр. 
Павел баня, с. Горно Съхране, община Павел баня, област Стара Загора, с обща площ 
720 210,722 дка. 

Предмет на опазване в зоната са следните видове птици: 
1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Черен щъркел (Ciconia nigra), Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus 

gallicus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), 
Царски орел (Aquila heliaca), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus 
pennatus), Ловен сокол (Falco cherrug), Сокол скитник (Falco peregrinus), Лещарка  
                    (Bonasa bonasia), Планински кеклик (Alectoris graeca graeca), Ливаден 

дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Врабчова кукумявка (Glaucidium 
passerinum), Уралска улулица (Strix uralensis), Пернатонога кукумявка 
(Aegolius funereus), Козодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче 
(Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен 
кълвач (Dryocopus martius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), 
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Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos), 
Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо 
коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Полубеловрата 
мухоловка (Ficedulasemitorquata), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела 
сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 2. видове по чл. 6, ал. 
1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: Малък ястреб (Accipiter nisus), 
Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Голям 
горски водобегач (Tringa ochropus), Пчелояд (Merops apiaster). 

Защитената зона е обявена с цел: опазване и поддържане на местообитанията на 
видовете птици предмет на опазване за постигане на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние и възстановяване на местообитания на видовете птици, за 
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 
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