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Приложение №5-7
Цели на обявяване и предмет на  опазване  на зоните за защита на водите в ИБР,

които са защитени зони по Директивата за птиците

І. Списък на защитените зони по Директивата за птиците, зони за
защита на водите по чл. 119 а, ал. 1, т. 5 от ЗВ

1. BG0002010  Язовир Пясъчник
2. BG0002013 Студен кладенец
3. BG0002015 Язовир Конуш
4. BG0002016 Рибарници Пловдив
5. BG0002022  Язовир Розов кладенец
6. BG0002023  Язовир Овчарица
7. BG0002027  Язовир Малко Шарково
8. BG0002028  Комплекс Стралджа
9. BG0002052  Язовир Жребчево
10. BG0002069  Рибарници Звъничево
11. BG0002081  Марица-Първомай
12. BG0002087  Марица-Пловдив
13. BG0002094  Адата-Тунджа
14. BG0002103  Злато поле
15. BG0002106  Язовир Ивайловград
16. BG0002057  Бесапарски ридове
17. BG0002086  Оризища Цалапица
18. BG0002014  Маджарово
19. BG0002071  Мост Арда
20. BG0002012  Крумовица
21. BG0002019   Бяла река
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ІІ. Цел и предмет на опазване на защитените зони.

1. Язовир Пясъчник   (Код в регистъра: BG0002010)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Розов пеликан

(Pelecanus onocrotalus), 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), Tундров лебед
(Cygnus columbianus), Поен лебед (Cygnus cygnus), Mалка белочела гъска (Anser
erythropus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus),
Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis
apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Орел змияр
(Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus
cyaneus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos),
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък
сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Саблеклюн (Recurvirostra
avosetta), Турилик (Burhinus oedicnemus), Бойник (Philomachus pugnax), Малък горски
водобегач (Tringa glareola), Tънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus), Малка чайка
(Larus minutus), Дългоклюна чайка (Larus genei), Речна рибарка (Sterna hirundo),
Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Бухал (Bubo
bubo), Блатна сова (Asio flammeus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно
рибарче (Alcedo atthis), 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), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка (Emberiza
hortulana);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец
(Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps
nigricollis), 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),
Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas
clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya
ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala clangula), Обикновен
мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus),
Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius
dubius), Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus
vanellus), Малък брегобегач (Calidris minuta), Сив брегобегач (Calidris temminckii),
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Kривоклюн брегобегач (Calidris ferruginea), Tъмногръд брегобегач (Calidris alpina),
Малка бекасина (Lymnocryptes minimus), 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),
Чайка буревестница (Larus canus), Mалка черногърба чайка (Larus fuscus), Белокрила
рибарка (Chlidonias leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops
apiaster).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с

неместни такива на разстояние до 50 м от границите на водните обекти;
4. Забранява се извършването на сечи в култури от тополи без последващо

залесяване;
5. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;
6. Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август;
7. Забранява се отстраняването на водна и влаголюбива растителност в каналите, по

бреговете и дигите на басейните през периода на гнездене от 1 март до 31 юли.

2. Студен кладенец   (Код в регистъра: BG0002013)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитанията на видове птици по т. 2, за които е

необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Къдроглав

пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), 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), Поен лебед (Cygnus cygnus),
Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus), Орел рибар (Pandion
haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus
milvus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Египетски лешояд (Neophron percnopterus),
Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Черен лешояд (Aegypius monachus), Орел змияр
(Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Степен блатар (Circus
macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina),
Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Белоопашат мишелов
(Buteo rufinus), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Вечерна ветрушка (Falco
vespertinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Ливаден
дърдавец (Crex crex), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Турилик (Burhinus
oedicnemus), Бойник (Philomachus pugnax), Голяма бекасина (Gallinago media), Малка
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чайка (Larus minutus), 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 canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos
medius), 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), Белочела сврачка (Lanius nubicus),
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов присмехулник (Hippolais
olivetorum), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец
(Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), 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), 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), Червеноклюна
потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница
(Aythya fuligula), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo),
Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден
дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен
дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Малка
бекасина (Lymnocryptes minimus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Голям свирец
(Numenius arquata), Малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям зеленоног
водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил
кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus
canus), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus
cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни

видове.

3. Язовир Конуш   (Код в регистъра: BG0002015)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Малък

корморан (Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден
бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Малка бяла чапла
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(Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea),
Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Поен лебед (Cygnus cygnus), Белоока потапница
(Aythya nyroca), Орел рибар (Pandion haliaetus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus),
Ястребов орел (Hieraaetus fasciatus), Бойник (Philomachus pugnax), Малък горски
водобегач (Tringa glareola), Блатна сова (Asio flammeus), Земеродно рибарче (Alcedo
atthis), Синявица (Coracias garrulus), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела
сврачка (Lanius minor);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), 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), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope),
Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата
патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Вoден
дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен
дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Средна
бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa), Малък
зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям горски водобегач (Tringa ochropus),
Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Белокрила
рибарка (Chlidonias leucopterus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops
apiaster).

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството, с изключение на свързаното с рибопроизводство, с

ремонт и реконстукция на пътища, с електроснабдяване, водоснабдяване, канализация,
пречистване на отпадни води и преодоляване на аварийни ситуации;

2. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;
3. Забранява се депонирането и временното съхранение на отпадъци;
4. Забранява се залесяването на ливадите и пасищата, както и превръщането им в

обработваеми земи;
5. Забранява се извеждането на сечи през размножителния период на птиците от 1

март до 31 юли;
6. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в

селското и горското стопанство;
7. Забранява се цялостното източване на микроязовира в периода от 1 май до 31

август;
8. Забранява се косенето и паленето на тръстика във водните басейни в периода от 1

март до 30 септември;
9. Забранява се практикуването на развлекателен воден туризъм с моторни

плавателни средства през размножителния период на птиците от 1 март до 31 юли.

4. Рибарници Пловдив   (Код в регистъра: BG0002016)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Голям
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воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла
(Nycticorax nycticorax), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta
alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис
(Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea leucorodia), Белоока потапница (Aythya nyroca),
Орел рибар (Pandion haliaetus), Черна каня (Milvus migrans), Тръстиков блатар (Circus
aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Сив жерав (Grus grus), Голяма бекасина
(Gallinago media), Блатна сова (Asio flammeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец
(Podiceps cristatus), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea),
Ням лебед (Cygnus olor), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Фиш (Anas penelope),
Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas
querquedula), Клопач (Anas clypeata), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Вoден
дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен
дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Средна
бекасина (Gallinago gallinago), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Голям
зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochropus),
Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Жълтокрака
чайка (Larus cachinnans).

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството, с изключение на такова, свързано с

рибопроизводството;
2. Забранява се добиването на подземни богатства;
3. Забранява се депонирането на отпадъци;
4. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
5. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
6. Забранява се източването на рибарниците в периода от 1 май до 30 юли;
7. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;
8. Забранява се косенето на тръстика, папур и плаваща водна растителност във

водните басейни в периода от 1 март до 30 юли.

5. Язовир Розов кладенец   (Код в регистъра: BG0002022)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черногуш гмуркач (Gavia arctica), 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), Tундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), Поен лебед (Cygnus cygnus),
Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus), Тръноопашата
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потапница (Oxyura leucocephala), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Червен ангъч
(Tadorna ferruginea), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня
(Milvus migrans), 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), Голям креслив орел (Aquila
clanga), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Белошипа ветрушка (Falco naumanni),
Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ливаден
дърдавец (Crex crex), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Бойник (Philomachus
pugnax), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Речна рибарка (Sterna hirundo),
Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно
рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър кълвач
(Dendrocopos syriacus), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка
(Lanius collurio);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец
(Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), 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), 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), Червеноклюна
потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница
(Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala clangula), Малък ястреб (Accipiter nisus),
Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius
dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Tрипръст брегобегач (Calidris alba),
Малък брегобегач (Calidirs minuta), Kривоклюн брегобегач (Calidirs ferruginea),
Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Голям
свирец (Numenius arquata), 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), Чайка буревестница (Larus canus), Жълтокрака чайка (Larus
cachinnans).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.

6. Язовир Овчарица   (Код в регистъра: BG0002023)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.
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Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Малък корморан

(Phalacrocorax pygmeus), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан
(Pelecanus crispus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), 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), Лопатарка (Platalea leucorodia), Tундров лебед (Cygnus columbianus), Поен
лебед (Cygnus cygnus), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Белоока потапница
(Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Орел
змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus
cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък
креслив орел (Aquila pomarina), Орел рибар (Pandion haliaetus), Вечерна ветрушка (Falco
vespertinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Бойник (Philomachus pugnax), Малък
горски водобегач (Tringa glareola), Малка чайка (Larus minutus), Земеродно рибарче
(Alcedo atthis), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига
(Lullula arborea), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка
(Lanius collurio);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец
(Podiceps cristatus), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea),
Ням лебед (Cygnus olor), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser
anser), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица
(Anas platyrhynchos), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Голям нирец (Mergus
merganser), Лиска (Fulica atra), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница
(Larus canus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се извършването на сечи, освен санитарни на ширина до 50 м от

бреговете на язовира;
5. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност.

7. Язовир Малко Шарково   (Код в регистъра: BG0002027)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Нощна чапла

(Nycticorax nycticorax), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Поен лебед (Cygnus cygnus),
Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Полски блатар
(Circus cyaneus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca),
Малък сокол (Falco columbarius);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец
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(Podiceps cristatus), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea),
Ням лебед (Cygnus olor), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser
anser), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица
(Anas platyrhynchos), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Голям нирец (Mergus
merganser), Лиска (Fulica atra), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница
(Larus canus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;
5. Забранява се намаляването площта на крайбрежните гори от местни дървесни

видове.

8. Комплекс Стралджа   (Код в регистъра: BG0002028)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), 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), Поен лебед (Cygnus cygnus), Белоока потапница (Aythya nyroca),
Малък нирец (Mergus albellus), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), 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),
Скален орел (Aquila chrysaetos), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат
мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Вечерна ветрушка (Falco
vespertinus), Сив жерав (Grus grus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна
пъструшка (Porzana parva), Ливаден дърдавец (Crex crex), Kокилобегач (Himantopus
himantopus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Турилик (Burhinus oedicnemus), Малка
черноглава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Каспийска
рибарка (Sterna caspia), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна рибарка
(Chlidonias niger), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus),
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea),
Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска
овесарка (Emberiza hortulana);
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2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Голям гмурец (Podiceps cristatus), Голям корморан
(Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), 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), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно
бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Кафявоглава потапница (Aythya
ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям
нирец (Mergus merganser), Малък ястреб (Accipiter nisus), Сoкол орко (Falco subbuteo),
Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra),
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula),
Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Tъмногръд брегобегач (Calidris alpina),
Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa),
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), Чайка буревестница (Larus canus),
Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster).

Режим на дейности:
1. Забранява се изграждането на нови отводнителни канали и удълбаването на

съществуващите;
2. Забранява се извършването на сечи, освен санитарни на ширина до 50 м от

бреговете на водоемите;
3. Забранява се 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;

4. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения;

5. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
6. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра, с бързоподвижна

техника и преди 15 юли;
7. Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август;
8. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност.

9. Язовир Жребчево   (Код в регистъра: BG0002052)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитанията на видове птици по т. 2, за които е

необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Малък корморан

(Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Голяма бяла чапла (Egretta
alba), Поен лебед (Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Червеногуша гъска
(Branta ruficollis), Черна каня (Milvus migrans), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla),
Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Белоопашат
мишелов (Buteo rufinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Земеродно рибарче
(Alcedo atthis);
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2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец
(Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), 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), Бял
ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава
патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Кафявоглава потапница
(Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala clangula),
Среден нирец (Mergus serrator), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Лиска (Fulica atra),
Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Tрипръст бегобегач (Calidris alba), Голям
горски водобегач (Tringa ochropus), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница
(Larus canus), Сребриста чайка (Larus argentatus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристиките на ландшафта (синори, единични

и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни

видове;
5. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;
6. Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август.

10. Рибарници Звъничево   (Код в регистъра: BG0002069)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: 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), Черен
щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Поен лебед (Cygnus cygnus),
Белоока потапница (Aythya nyroca), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски
блатар (Circus cyaneus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък сокол (Falco
columbarius), Сив жерав (Grus grus), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Бойник
(Philomachus pugnax), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Земеродно рибарче
(Alcedo atthis), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец
(Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), Голям корморан
(Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Голяма
белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Фиш (Anas penelope), Зимно
бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas
querquedula), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya
fuligula), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco
tinnunculus), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus),
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Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица
(Vanellus vanellus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат крайбрежен
бекас (Limosa limosa), Голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), Голям горски
водобегач (Tringa ochropus), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Късокрил
кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Жълтокрака чайка (Larus
cachinnans).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни

видове;
5. Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август;
6. Забранява се паленето на тръстиковите масиви и крайбрежната растителност;
7. Забранява се отстраняването на водна и влаголюбива растителност в каналите, по

бреговете и дигите на басейните през периода на гнездене от 1 март до 31 юли.

11. Марица Първомай   (Код в регистъра: BG0002081)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: 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), Поен лебед (Cygnus cygnus), Белоока потапница (Aythya nyroca),
Черна каня (Milvus migrans), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Орел змияр (Circaetus
gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus),
Малък сокол (Falco columbarius), Ливаден дърдавец (Crex crex), Малък горски
водобегач (Tringa glareola), Речна рибарка (Sterna hirundo), Земеродно рибарче (Alcedo
atthis), Синявица (Coracias garrulus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Полска бъбрица
(Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius
minor), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes),
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus),
Белочела сврачка (Lanius nubicus), Голям маслинов присмехулник (Hippolais
olivetorum);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям
корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor),
Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица
(Anas platyrhynchos), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus),
Обикновен мишелов (Buteo buteo), Северен мишелов (Buteo lagopus), Черношипа
ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus),
Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Стридояд (Haematopus ostralegus),
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Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus),
Средна бекасина (Gallinago gallinago), Голям горски водобегач (Tringa ochropus),
Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайречна растителност;
5. Забранява се намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни

видове.

12. Марица Пловдив   (Код в регистъра: BG0002087)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Голяма

бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Поен лебед (Cygnus cygnus),
Земеродно рибарче (Alcedo atthis);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям
корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor),
Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula), Голям ястреб
(Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo),
Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Обикновена калугерица (Vanellus
vanellus), Речна чайка (Larus ridibundus).

Режим на дейности:
1. Забранява се намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни

видове;
2. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайречна растителност;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.

13. Адата - Тунджа   (Код в регистъра: BG0002094)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Розов

пеликан (Pelecanus onocrotalus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик
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(Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola
ralloides), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел
(Ciconia ciconia), Поен лебед (Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus),
Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски
орел (Aquila heliaca), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Тръстиков
блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus
macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina),
Малък орел (Hieraaetus pennatus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Вечерна ветрушка
(Falco vespertinus), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus),
Малък горски водобегач (Tringa glareola), 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), Голям маслинов присмехулник (Hippolais
olivetorum), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris),
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio),
Черночела сврачка (Lanius minor);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец
(Podiceps cristatus), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Ням лебед (Cygnus olor), Бял
ангъч (Tadorna tadorna), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол
орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен
дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Малка
бекасина (Lymnocryptes minimus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Малък
зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), Голям горски водобегач (Tringa ochropus),
Речна чайка (Larus ridibundus), Пчелояд (Merops apiaster).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се добиването на инертни материали от река Тунджа;
5. Забранява се подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с

неместни такива на разстояние до 50 м от границите на водните обекти;
6. Забранява се депонирането на отпадъци;
7. Забранява се корекция на речните корита извън населените места, отводняване и

пресушаване на разливи и други влажни зони.

14. Злато поле   (Код в регистъра: BG0002103)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: 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),
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Черен щъркел (Ciconia nigra), Поен лебед (Cygnus cygnus), Белоока потапница (Aythya
nyroca), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Орел змияр (Circaetus
gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Малък
креслив орел (Aquila pomarina), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Речна рибарка
(Sterna hirundo), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus),
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Червеногърба сврачка (Lanius collurio),
Черночела сврачка (Lanius minor);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям
корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor),
Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas
querquedula), Клопач (Anas clypeata), Сокол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец
(Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен
дъждосвирец (Charadrius dubius), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Малък
червеноног водобегач (Tringa totanus), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Речна
чайка (Larus ridibundus), Пчелояд (Merops apiaster).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни

видове.

15. Язовир Ивайловград   (Код в регистъра: BG0002106)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Малък корморан

(Phalacrocorax pygmeus), 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), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus),
Поен лебед (Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Орел рибар (Pandion
haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Мoрски орел (Haliaeetus
albicilla), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus),
Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар
(Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila
pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus),
Царски орел (Aquila heliaca), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол (Falco
columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ливаден дърдавец (Crex crex),
Kокилобегач (Himantopus himantopus), Турилик (Burhinus oedicnemus), Бойник
(Philomachus pugnax), 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
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(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),
Белочела сврачка (Lanius nubicus), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям
маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Градинска овесарка (Emberiza
hortulana);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец
(Podiceps cristatus), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан
(Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Фиш (Anas
penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица
(Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas
querquedula), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya
fuligula), Звънарка (Bucephala clangula), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен
мишелов (Buteo buteo), Сoкол орко (Falco subbuteo), Лиска (Fulica atra), Речен
дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Средна
бекасина (Gallinago gallinago), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Голям
горски водобегач (Tringa ochropus), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus),
Жълтокрака чайка (Larus cachinnan).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се паленето на крайбрежна растителност.

16. Бесапарски ридове   (Код в регистъра: BG0002057)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Черен

щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел змияр (Circaetus gallicus),
Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален
орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter
brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Сoкол
скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Турилик (Burhinus oedicnemus),
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. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Голям
ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo
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buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo),
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица
(Riparia riparia).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в

обработваеми земи и трайни насаждения;
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
4. Забранява се разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства, с

изключение на такива, за които има: стартирала процедура за предоставяне на
разрешение за търсене и/или проучване; издадено разрешение за търсене и/или
проучване; регистрирано търговско откритие; стартирала процедура за предоставяне на
концесия за добив или предоставена такава.

17. Оризища Цалапица   (Код в регистъра: BG0002086)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малка бяла

чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra),
Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Тръстиков блатар
(Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Белоопашат мишелов (Buteo
rufinus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Малка пъструшка (Porzana pusilla),
Kокилобегач (Himantopus himantopus), Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola),
Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Дебелоклюна
чучулига (Melanocorypha calandra), Червеногърба сврачка (Lanius collurio);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Сива чапла (Ardea cinerea), Зеленоглава патица (Anas
platyrhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula), Kачулата потапница (Aythya fuligula),
Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus),
Зеленоножка (Gallinula chloropus), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Малък
червеноног водобегач (Tringa totanus), Голям горски водобегач (Tringa ochropus),
Жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се паленето на пасища, тръстикови масиви и крайбрежна водна

растителност;
3. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в

селското стопанство.
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18. Маджарово   (Код в регистъра: BG0002014)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Черен

щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Tундров лебед (Cygnus
columbianus), Поен лебед (Cygnus cygnus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis
apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Мoрски орел
(Haliaeetus albicilla), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps
fulvus), Черен лешояд (Aegypius monachus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков
блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus
macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina),
Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Ястребов орел
(Hieraaetus fasciatus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca),
Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сoкол
скитник (Falco peregrinus), 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),
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), Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum),
Градинска овесарка (Emberiza hortulana);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец
(Podiceps cristatus), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Ням лебед (Cygnus olor),
Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Звънарка
(Bucephala clangula), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo),
Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Лиска
(Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Средна бекасина (Gallinago
gallinago), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis
hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans),
Пчелояд (Merops apiaster).Режим на дейности: 1. Забранява се премахването на
характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на
земеделските земи като такива;2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери,
както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;3. Забранява се
използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;4. Забранява се
намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни видове;5. Забранява се
скалното катерене, делта- и парапланеризмът в периода на гнездене от 1 март до 31
юли.
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19. Мост Арда   (Код в регистъра: BG0002071)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък

воден бик (Ixobrychus minutus), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia
nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis
apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд (Neophron percnopterus),
Черен лешояд (Aegypius monachus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар
(Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus),
Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел
(Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов
(Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco naumanni),
Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Лещарка
(Bonasa bonasia), 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), Белочела сврачка (Lanius nubicus),
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов присмехулник (Hippolais
olivetorum), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям
корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor),
Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов
(Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco
subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Речен
дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia
riparia).

Режим на дейности: 1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта
(синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения; 3. Забранява се използването на пестициди и
минерални торове в пасища и ливади.

20. Крумовица   (Код в регистъра: BG0002012)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.
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Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черен щъркел (Ciconia nigra), Осояд (Pernis apivorus),

Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав
лешояд (Gyps fulvus), Черен лешояд (Aegypius monachus), Орел змияр (Circaetus
gallicus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст
ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Белошипа ветрушка
(Falco naumanni), 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),
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella
brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris),
Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Белочела
сврачка (Lanius nubicus), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов
присмехулник (Hippolais olivetorum), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов
(Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco
subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова
лястовица (Riparia riparia).

Режим на дейности: 1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта
(синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения; 3. Забранява се използването на пестициди и
минерални торове в пасища и ливади.

21. Бяла река   (Код в регистъра: BG0002019)

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове птици и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък воден бик (Ixobrychus minutus), 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), Черна каня (Milvus migrans), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Египетски
лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Черен лешояд
(Aegypius monachus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Ливаден блатар (Circus pygargus),
Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел
(Hieraaetus pennatus), Ястребов орел (Hieraaetus fasciatus), Късопръст ястреб (Accipiter
brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа
ветрушка (Falco naumanni), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сoкол скитник (Falco
peregrinus), Сив жерав (Grus grus), Турилик (Burhinus oedicnemus), Бухал (Bubo bubo),
Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias
garrulus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos
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medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos
syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris),
Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Белочела
сврачка (Lanius nubicus), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Голям маслинов
присмехулник (Hippolais olivetorum), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata),
Градинска овесарка (Emberiza hortulana);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям
корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), 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), Голям горски водобегач (Tringa
ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus),
Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster).

Режим на дейности: 1. Забранява се 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. Забранява се
залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и
трайни насаждения; 3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в
пасища и ливади; 4. Забранява се извършването на дейности, свързани с отводняване
или пресушаване на мочурища и естествени водни обекти; 5. Забранява се корекция на
речните корита извън населените места, отводняване и пресушаване на разливи и други
влажни зони; 6. Забранява се подмяната на крайречните гори от местни дървесни
видове с неместни такива на разстояние до 50 м от границите на водните обекти; 7.
Забранява се извършването на сечи в култури от тополи без последващо залесяване.


