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Приложение №5-9
Списък и характеристика на зоните за защита на водите в ИБР, които са

защитени зони по ЗЗТ

А. Списък на защитените територии обявени по ЗЗТ, зони за защита на водите по

чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ

І. НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ

1. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН   (Код в регистъра: 2)
2. РИЛА   (Код в регистъра: 3);

ІІ. ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ

3. СИНИТЕ КАМЪНИ   (Код в регистъра: 5)

ІІІ. РЕЗЕРВАТИ

4. ГОРНА ТОПЧИЯ   (Код в регистъра: 12)

ІV. ПОДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ

5. ДОЛНА ТОПЧИЯ   (Код в регистъра: 18)
6. БАЛАБАНА   (Код в регистъра: 17)
7. АМЗОВО   (Код в регистъра: 14)

V. ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ

8. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА   (Код в регистъра: 452)
9. КУЦИНСКО БЛАТО   (Код в регистъра: 227)
10. БЛАТОТО   (Код в регистъра: 11)
11. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА   (Код в регистъра: 178)
12. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ   (Код в регистъра: 75)
13. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ   (Код в регистъра: 55)
14. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - ДЕБЕЛАТА КОРИЯ   (Код

в регистъра: 134)
15. ИВАН ГЬОЛ   (Код в регистъра: 10)
16. ЛОНГОЗИТЕ   (Код в регистъра: 502)
17. ТУЛОВСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 176)
18.  АЯЗМОТО   (Код в регистъра: 153)
19.  ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 272)
20.  ДОЛНАТА ОВА   (Код в регистъра: 14)
21.  ЕЗЕРОТО   (Код в регистъра: 268)
22.  ЗЛАТО ПОЛЕ   (Код в регистъра: 152)
23.  КРИЧИМ   (Код в регистъра: 140)
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24.  ЛОЗЕНСКИ ПЪТ   (Код в регистъра: 54)
25.  МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА   (Код в регистъра: 132)
26.  МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА   (Код в регистъра: 151)
27.  МЪРТВИЦАТА   (Код в регистъра: 43)
28.  НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ   (Код в регистъра: 12)
29.  НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ   (Код в регистъра: 447)
30.  НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД   (Код

в регистъра: 455)
31. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ   (Код в

регистъра: 449)
32. ПОРЕЧИЕТО НА р.ДЕВИНСКА   (Код в регистъра: 187)
33. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО   (Код в регистъра: 429)
34. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО   (Код в регистъра: 3)
35. ХАМБАР ДЕРЕ   (Код в регистъра: 137)
36. ЧАИРИТЕ   (Код в регистъра: 29)
37. ЧИНАР ДЕРЕ   (Код в регистъра: 131)
38. ЧИРПАНСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 174)
39. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ   (Код в регистъра: 228)
40. ДЯВОЛСКИ МОСТ   (Код в регистъра: 292)
41. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 184)

VІ. ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

42. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ   (Код в регистъра: 311)
43. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО   (Код в регистъра: 196)
44. СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА   (Код в регистъра: 442)
45. ОСТРОВА НА ТУНДЖА  (Код в регистъра: 284)

Б. Характеристика и цел на обявяване на защитените територии, обявени за зони
за защита на водите.

І. НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ

1. ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН   (Код в регистъра: 2)

Цели на обявяване:  1. Да се запазят за винаги в полза на обществото комплекси от
саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местобитания на
редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и
обекти на неживата природа, които имат.

Режим на дейности: 1. Територии с режим на строга защита резервати - 28%;

2. РИЛА   (Код в регистъра: 3);

Цели на обявяване:
    1. Да се запазят завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се
екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания на редки и
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застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на
неживата природа, които имат световно значение за науката и културата.

Режим на дейности:
    1. Поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
    2. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;
    3. Територии с режим на строга защита резервати - 20%
    4. Територии с временен статут на строга защита - 3,1%
    5. Територии с направляван режим
    6. Предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и
реакреационни дейности и развитие на екоторизъм

ІІ. ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ

3. СИНИТЕ КАМЪНИ   (Код в регистъра: 5)

Цели на обявяване: 1. Опазване на редки, застрашени и изчезващи видове от флората
и фауната, както и техните местообитания.

Режим на дейности:  1. Забранява се ловуването и преследването на животни,
събиране и унищожаване на яйцата на птиците, както и повреждане на гнездата им; 2.
Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни до приемането на
устройствения проект; 3. Забранява се използването на каквито и да е взривни
вещества; 4. Забранява се провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които
се изменя ландшафта.

ІІІ. РЕЗЕРВАТИ

4.  ГОРНА ТОПЧИЯ   (Код в регистъра: 12)

Цели на обявяване: 1. Лонгозна гора.

Режим на дейности:
В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2.
посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително
с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с
научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време,
изключващи нарушения в екосистемите;

ІV. ПОДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ

5. АМЗОВО   (Код в регистъра: 14)

Цели на обявяване: 1. Блатен плаун.

Режим на дейности:  1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват
се разрешава извършване на дейности за възстановяване на находището на блатен паун.
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6. БАЛАБАНА   (Код в регистъра: 17)

Цели на обявяване:  1. Местообитания на различни видове чапли. Равнинни лонгозни
гори.

Режим на дейности: 1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват
се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи; 2.
Възстановяване и поддържане на крайречна гора; 3. Създаване на условия за гнездене
на чаплите; 4. Създаване на условия за гнездене на колхидския фазан ; 5. Регулиране
числеността на лисици,чакали, белки и диви свине.

7. ДОЛНА ТОПЧИЯ   (Код в регистъра: 18)

Цели на обявяване: 1. Находище на колхидски фазан. Лонгозна гора.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава
извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи; 2. Възстановяване
и поддържане на крайречна гора; 3. Създаване на условия за гнездене на колхидския
фазан; 4. Регулиране числеността на лисици,чакали, белки и диви свине.

V. ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ

8. ЖДРЕЛОТО НА РЕКА ТУНДЖА   (Код в регистъра: 452)

Цели на обявяване: 1. Опазване на консервационно значими местообитания на 149 вида
птици, 8 вида земноводни, 21 вида влечуги, на други защитени, редки и уязвими
растителни и животински видове, техните съобщества, както и характерен ландшафт;

Режим на дейности: 1. Забранява се строителство на промишлени обекти, сгради,
пътища, канали, технически и други съоръжения, включително за производство на
електроенергия, с изключение на строителство и дейности, свързани с охраната на
държавната граница на Република България; 2. Забранява се търсене и проучване на
подземни богатства, разкриване на кариери, мини и други дейности, водещи до
увреждане на естествения ландшафт и нарушаване на естественото състояние на
водния обект и бреговете му;3. Забранява се създаване на култури от неместни
растителни видове, с изключение на натурализираните видове.

9. КУЦИНСКО БЛАТО   (Код в регистъра: 227)

Цели на обявяване: 1. Опазване на естествено находище на родопски крем.

Режим на дейности: 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата,
а така също и изкореняването на всякакви растения;  2. Забранява се пашата на добитък
по всяко време; 3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки
и разваляне на гнездата или леговищата им; 4. Забранява се разкриване на кариери за
всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на естествения
облик на местността, включително и на водните течения;  5. Забранява се чупенето,
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драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образования,
на сталактитите и други формации в пещерите; 6. Забранява се извеждането на голи и
интензивни главни сечи; 7. Забранява се всякакво строителство; 8. Разрешава се
извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни
качества дървета;

10. БЛАТОТО   (Код в регистъра: 11)

Цели на обявяване: 1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче.

Режим на дейности: 1. Забранява се разораване, отводняване или изменяне начина на
ползуване на терените, което води до унищожаване находищата на блатното кокиче; 2.
Забранява се пашата на добитък и косенето на ливадите преди прибирането на блатното
кокиче - не по-рано от 30 май

11. ВЕСЕЛИНОВСКА ГОРА   (Код в регистъра: 178)

Цели на обявяване: 1. Опазване на широколистна лонгозна гора.

12. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ   (Код в регистъра: 75)

Цели на обявяване:  1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче;

Режим на дейности: 1. Забранява се разораване и разкопаване на земите; 2. Забранява се
промяна в начина на трайно ползване на земята; 3. Забранява се изкореняване на
екземпляри от блатно кокиче; 4. Забранява се косене на тревната растителност преди 20
юни; 5. Забранява се паша и бивакуване на хора и домашни животни преди 20 юни; 6.
Забранява се провеждането на дърводобивни дейности за периода 30.ХI. - 20.VI, както
и в случаите на преовлажнени почви; 7. Забранява се изкореняване на дървесна и
храстова растителност; 8. Забранява се залесяването на местността с неместни за
района дървесни и храстови видове; 9. Забранява се замърсяване с отпадъци; 10.
Забранява се паленето на огън; 11. Забранява се строителството; 12. Забранява се
търсене, проучване и добив на подземни богатства;

13. ДЕБЕЛАТА КОРИЯ   (Код в регистъра: 55)

Цели на обявяване: 1. Опазване на естествена ясенова и брястова гора и характерен
пейзаж.

Режим на дейности: 1. Забранява се пашата на домашни животни; 2. Забранява се
повреждане на горската растителност;  3. Забранява се преследването на дивите
животни и нарушаване на местообитанията им;  4. Забранява се разкриването на
кариери, провеждането на минно-геоложси и други дейности, ск които се изменя
ланшафта; 5. Забранява се извършването на каквото и да е строителство освен
предвиденото по устройствения проект за защитената територия; 6. Разрешава се в
горите да се водят отгледни и санитарни сечи, съгласувани с районната инспекция за
опазване на природната среда
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14. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ - ДЕБЕЛАТА КОРИЯ   (Код в регистъра:
134)

Цели на обявяване:  1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче.

Режим на дейности:  1. Забранява се строителство, отводняване и други дейности, с
които се изменя естествения облик на местността или се влошава водния режим; 2.
Забранява се разораване или използване на земите по начин, който води до увреждане
или унищожаване на блатното кокиче; 3. Забранява се паша на домашни животни;  4.
Забранява се събиране на листо-стъблена маса от блатно кокиче чрез изскубване или
изрязване на височина, по-малка от 5 -7 см от повърхността на земята; 5. Забранява се
косене на тревата преди узряване на семената на блатното кокиче; 6. Забранява се
опожаряване на растителността; 7. Разрешава се вземане на подходящи мерки за
подобряване на водния режим и състоянието на блатното кокиче, след съгласуване с
Министерството на околната среда 8. Разрешава се съгласуване на блатно кокиче в
определени от Министерството на околната среда количества

15. ИВАН ГЬОЛ   (Код в регистъра: 10)

Цели на обявяване:  1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче.

Режим на дейности:  1. Забранява се разораване, отводняване или изменяне начина на
ползуване на терените, което води до унищожаване находищата на блатното кокиче; 2.
Забранява се пашата на добитък и косенето на ливадите преди прибирането на блатното
кокиче - не по-рано от 30 май

16. ЛОНГОЗИТЕ   (Код в регистъра: 502)

Режим на дейности:
    1. Забранява се строителство на сгради, пътища и канали;
    2. Забранява се разкриване на кариери и мини, изменяне на водния режим и корекция
на реката, замърсяване с химически вещества, промишлени и битови отпадъци;
    3. Забранява се създаване на лични и помощни стопанства;
    4. Забранява се ловуване;
    5. Забранява се събиране на яйца и разваляне на гнездата на птиците;
    6. Разрешава се обработване на земята от поземления фонд
    7. Разрешава се провеждане на горскостопански мероприятия в насажденията;
    8. Разрешава се провеждане на мероприятия за подобряване състоянието на местната
форма на колхитския фазан, както и подобряването на състоянието на екосистемата в
резервата, по предварително съгласуван с Комитета за опазване на природната среда и
Българската академия на науките план;
    9. Разрешава се риболова по р.Тунджа.

17. ТУЛОВСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 176)

Цели на обявяване:  1. Опазване на остатъци от вековна дъбова гора.
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Режим на дейности:
    1. Забранява се провеждането на всякакви сечи
    2. Забранява се паша на добитък
    3. Забранява се всякакви дейности, които биха станали причина за повреждането или
изсъхването на вековните дървета

18. АЯЗМОТО   (Код в регистъра: 153)

Цели на обявяване:
    1. Опазване местообитанията и популациите на застрашени, редки и защитени видове
птици.

Режим на дейности:
    1. Забранява се сечта, увреждането и изкореняването на дървесната и храстовата
растителност, освен санитарната и друга сеч, съгласно плана за управление;
    2. Забранява се разрушаването на гнездата на птиците;
    3. Забранява се паленето на огън;
    4. Забранява се лова и ловностопанските мероприятия;
    5. Забранява се навлизането на хора и домашни животни и безпонкоенето на приците
по време на размножителния период (15.02 - 15.08);
    6. Забранява се косенето на папур за периода 15.02 - 30.10;
    7. Забранява се замърсяването с отпадъци;
    8. Забранява се всякакво строителство;
    9. Забранява се разкриването на кариери, изземването на инертни материали,
корекция на речните корита, както и други дейности променящи естествения облик на
местността или водния режим
    10. Забранява се пашата на домашни животни;
    11. Забранява се залесяването на местността с неприсъщи за територията дървесни и
храстови видове.

19. ВОДЕНИЧАРСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 272)

Цели на обявяване:  1. Опазване на характерен ландшафт и местообитание на защитени
видове птици.;

Режим на дейности:
    1. Забранява се извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за
подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.
    2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време.
    3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък,
изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия,
чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях.

20. ДОЛНАТА ОВА   (Код в регистъра: 14)

Цели на обявяване: 1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче;

Режим на дейности:
    1. Забранява се разораване, отводняване или изменяне начина на ползуване на
терените, което води до унищожаване находищата на блатното кокиче
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    2. Забранява се пашата на добитък и косенето на ливадите преди прибирането на
блатното кокиче - не по-рано от 30 май

21. ЕЗЕРОТО   (Код в регистъра: 268)

Цели на обявяване: 1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за

подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.
2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време.
3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък,

изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия,
чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях.

22. ЗЛАТО ПОЛЕ   (Код в регистъра: 152)

Цели на обявяване: 1. Опазване на влажна зона край р.Марица, местообитание на
множество застрашени от изчезване и защитени видове растения и животни като бяла
водна лилия, нощувка на малък корморан, голям воден бик, ням и поен лебеди и др.
водоплаващи птици, блатна костенурка и др.

Режим на дейности:
    1. Забранява се ново строителство;2. Забранява се добива на инертни материали; 3.
Забранява се водочерпенето при спадане на водното ниво под 1,5 м от билото на остров
№ 10;4. Забранява се опожаряването на тръстикови и папурови масиви без съгласуване
с МОСВ;5. Забранява се извеждането на голи сечи в горските насаждения;6. Забранява
се промяна на предназначението на земята на островите;7. Забранява се отдаването за
ползване на площи и водоеми без съгласуване от РИОСВ; 8. Забранява се лова и
ловностопанските мероприятия;

23. КРИЧИМ   (Код в регистъра: 140)

Цели на обявяване: 1. Опазване на местообитанията и популациите на защитени видове
растения и животни, в т.ч. ветрушка, обикновен мишелов, ястреб, малък корморан, бял
щъркел, черен щъркел, голяма бяла чапла, сива чапла, представители на разред пойни
птици, сови, кълвачи, прилепи, невестулка, видра, обикновена блатна костенурка,
шипоопашата костенурка, шипобедрена костенурка, крастава жаба, жаба дървесница,
малък тритон;2. Съхраняване на уникална лонгозна гора, и забележителен ландшафт:

Режим на дейности:
    1. Забранява се строителството, освен ремонт или реконструкция на съществуващия
сграден фонд, пътища, алеи, ВиК, електически и напоителни съоражения; 2. Забранява
се използването на сградния фондза различно предназначение от сегашното;3.
Забранява се извеждане на голи сечи; 4. Забранява се паша на домашни животни; 5.
Забранява се ловуване, освен регулиране на числеността на животинските видове;6.
Забранява се бивакуване и палене на огън извън определените за това места;7.
Забранява се унищожаване и увреждане на естествената и паркова растителност, освен
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при изпълнение на предвидените в плана за управление мероприятия; 8. Забранява се
замърсяване с битови и други видове отпадъци; 9. Забранява се нарешаване на
съществуващия ландшафт.

24. ЛОЗЕНСКИ ПЪТ   (Код в регистъра: 54)

Цели на обявяване: 1. Опазване на находище на блатно кокиче;

Режим на дейности: 1. Забраняват се дейности, с които се нарушава водният режим на
защитената местност и строителството, освен свързаното с изграждане на
инфраструктурни обекти от обществено и/или национално значение при запазване на
условията и възможностите за извършване на възстановителни дейности, включително
оводняване на защитената местност; 2. Забранява се разораване или използване на
земите по начин, който води до увреждане или унищожаване на блатното кокиче;  3.
Забранява се пашата на домашни животни;  4. Забранява се събиране на листо-стеблена
маса от блатно кокиче чрез изскубване или чрез изрязване на височина, по-малка от 5 -
7 см от повърхността на земята;   5. Забранява се косене на тревата преди узряване
семената на блатното кокиче. 6. Разрешава се вземане на подходящи мерки за
подобряване на водния режим и състоянието на блатното кокиче след съгласуване с
МОС; 7. Разрешава се събиране на блатно кокиче в определени от МОС количества.

25. МЕАНДРИ НА РЕКА РИБНА   (Код в регистъра: 132)

Цели на обявяване: 1. Опазване на естествения ландшафт и уникалните местообитания
в местността Кара тепе;

Режим на дейности: 1. Забранява се строителство, разкриване на кариери, изземване на
инертни материали, корекция на речните корита, както и други дейности, променящи
естествения облик на местността или водния є режим; 2. Забранява се извеждане на
реконструкционни сечи и залесяване с неприсъщи дървесни видове; 3. Забранява се
увреждане, изкореняване и унищожаване на естествената растителност, бране на цветя
за букети, събиране на билки; 4. Забранява се пашата на кози; 5. Забранява се
замърсяване с битови, промишлени и строителни отпадъци.

26. МЕАНДРИ НА БЯЛА РЕКА   (Код в регистъра: 151)

Цели на обявяване: 1. Опазване местообитанията и популациите на защитени и
застрашени от изчезване видове животни и растения, в т.ч. източен чинар,
сераделовидно клеоме, петоъгълна орница, родопски щипок, каспийска блатна
костенурка, жълтокоремник, шилоопашата и шипобедрена костенурка, змия
червейница,змиеок гущер; 2. Опазване местообитанията и популациите на защитени и
застрашени от изчезване видове животни и растения, в т.ч. черен щъркел, египетски
лешояд, скален орел,видра, няколко вида прилепи и др.; 3. Опазване на забележителни
източнородопски крайречни местообитания'

Режим на дейности:1. Забранява се всякакъв вид ново строителство; 2. Забранява се
добива на полезни изкопаеми по открит способ;3. Забранява се извеждането на голи
сечи в горските насаждения;4. Забранява се извеждането на сечи в горските насаждения
в периода от 1 януари до 31юли включително; 5. Забранява се алпинизъма и
делтапланеризъма.
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27. МЪРТВИЦАТА   (Код в регистъра: 43)

Цели на обявяване: 1. Опазване на находище на бяла водна лилия.

Режим на дейности: 1. Забранява се провеждането на отводнителни мероприятия;2.
Забранява се въвеждането в езерото на неместни растителни и животински видове;3.
Забранява се развъждането на риба за стопански цели;4. Забранява се развъждането на
растителноядни видове риба;  5. Забранява се навлизането на домашни животни в
езерото; 6. Забранява се извеждането на сечи, с изключение на санитарни; 7. Забранява
се паленето на огън; 8. Забранява се замърсяването с отпадъци; 9. Забранява се
строителството;10. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни
богатства.

28. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ   (Код в регистъра: 12)

Цели на обявяване: 1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче.

Режим на дейности: 1. Забранява се разораване, отводняване или изменяне начина на
ползуване на терените, което води до унищожаване находищата на блатното кокиче;  2.
Забранява се пашата на добитък и косенето на ливадите преди прибирането на блатното
кокиче - не по-рано от 30 май;

29. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ   (Код в регистъра: 447)

Цели на обявяване: 1. Опазване находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) и
естествена равнинна крайречна гора от полски ясен (Fraxinus oxycarpa), полски бряст
(Ulmus minor) и летен дъб (Quercus robur);

Режим на дейности: 1. Забранява се промяна в начина на трайно ползване на имотите;
2. Забранява се разораване, с изключение на просеките (дивечови ниви);3. Забранява се
изкореняване на екземпляри от блатно кокиче;4. Забранява се косене на ливадите преди
20 юни;5. Забранява се паша и бивакуване на хора и домашни животни преди 20 юни;6.
Забранява се провеждане на дърводобивни дейности за периода 30.11. - 20.06., както и в
случаите на преовлажнени почви; 7. Забранява се изкореняване на дървесна и храстова
растителност;8. Забранява се залесяване с неместни за района дървесни и храстовидни
видове;9. Забранява се замърсяване с отпадъци;10. Забранява се палене на огън;11.
Забранява се строителство;

30. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ДИМИТРОВГРАД   (Код в регистъра:
455)

Цели на обявяване:  1. Опазване на част от поречието на река Марица, остатъци от
заливни крайречни гори, представляващи местообитание, място за почивка и струпване
по време на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus); 2. Опазване на
защитени животински видове, като: ушат гмурец, голям воден бик, късопръст ястреб,
сокол орко, видра и др.;
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Режим на дейности:
    1. Забранавя се всякакво строителство, с изключение на: укрития за наблюдение на
птици, поддържащи и експлоатационни дейности на съществуващите водовземни
съоръжения; 2. Забраняват се сечи, с изключение на сечи за отстраняване на неместни
видове и произходи, предвидени по ЛУП за отдели 22 и 665, в периода април -
октомври; 3. Забранява се залесяване с неместни видове и произходи, с изключение на
предвидените по ЛУП за отдели 22 и 665; 4. Забранява се ловуване и стрелба; 5.
Забраняват се нови корекции на речното корито и други дейности, които могат да
доведат до промяна на хидрологичния режим на река Марица; 6. Забранява се
изземване на инертни материали, с изключение на изземване, което се извършва по
силата на издадените до момента на влизане на тази заповед в сила разрешителни от
Басейнова дирекция за управление на водите - Източно-Беломорски район, Пловдив.

31. НОЩУВКА НА МАЛЪК КОРМОРАН - ПЛОВДИВ   (Код в регистъра: 449)

Цели на обявяване: 1. Опазване местообитание, място за почивка и струпване по време
на миграция на малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus)

Режим на дейности: 1. Забранява се изсичане и опожаряване на дървета; 2. Забранява се
добив на пясък и други инертни материали, с изключение на добив съгласно
издадените до влизането на тази заповед в сила разрешителни от Басейнова дирекция за
управление на водите - Източно-Беломорски район, Пловдив; 3. Забранява се ловуване;
4. Забранява се строителство, с изключение на хидротехнически съоръжения за
осигуряване проводимостта на реката, както и ремонт и поддръжка на съществуващата
инфраструктура;

32. ПОРЕЧИЕТО НА р.ДЕВИНСКА   (Код в регистъра: 187)

Цели на обявяване: 1. Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като:
Haberlea rhodopensis - родопски силивряк, Seseli rhodopeum - родопски скален копър,
Galanthus nivalis L. - снежно кокиче, Sedum kostovi - костова тлъстига, Campanula lanata
- вълнеста камбанка, Lathrea rhodopea - родопска горска майка, Genista rumelica -
румелийска жълтуга; 2. Опазване на защитени и ендемични животински видове, като:
Lutra lutra - видра, Rupicapra rupicapra balcanica - дива коза, Ursus arctos - кафява мечка,
Lucanus cervus - бръмбър рогач; 3. Опазване на природни местообитания от типа
заливни гори с участието на Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior;

Режим на дейности:  1. Забранява се къртене на камъни, копаене на пръст и всякакви
дейности, загрозяващи естествения пейзаж;2. Забранява се ново строителство; 3.
Забранява се изменение на руслото на реката или замърсяването и по какъвто и да е
начин; 4. Забранява се брането на защитени растения; 5. Забранява се паленето на огън,
освен на определените за това места;  6. Забранява се гърменето с експлозиви;7.
Забранява се зарибяването с неместни видове риби;8. Забранява се извеждане на голи
сечи, както и отсичане на отделни стари и хралупести дървета;9. Забранява се
залесяване с неместни за района растителни видове;10. Забранява се разселване на
неместни за района животински видове;11. Забранява се корекции на речното корито и
дейности, водещи до нарушаване на естественото състояние на водното течение,
бреговете и прилежащите територии на реката, с изключение на такива, необходими в
случай на бедствени ситуации;12. Забранява се разработването на каменни кариери и
варници;13. Забранява се добив на инертни материали.
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33. ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО   (Код в регистъра: 429)

Цели на обявяване: 1. Опазване на влажна зона, равнинни крайречни гори и защитени
видове животни и растения;

Режим на дейности:  1. Забранява се извършване на ново строителство, с изключение на
укрития за наблюдаване на птици;2. Забранява се извършване на сечи, с изключение на
такива, свързани с отстраняване на неместни видове и произходи, поддръжка на
просеката под електропровода и възстановяване на естествената крайречна
растителност;3. Забранява се залесяване с неместни видове и произходи;4. Забранява се
ловуване;5. Забранява се промяна на хидрологичния режим на защитената местност,
дрениране и използване на водите на блатото за напояване, както и всякакви корекции
на речното корито на р. Акабунарска (Бялкладенишка) в този участък от нея, който
преминава през границите на защитената местност;6. Забранява се палене на огън извън
определените за целта места; 7. Забранява се зарибяване с неместни видове риба с
изключение на такива, с които се осъществява управление на сукцесионните процеси;
8. Забранява се рекултивация и запълване на влажните зони с инертни материали;

34. ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО   (Код в регистъра: 3)

Цели на обявяване: 1. Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като:
Haberlea rhodopensis - родопски силивряк, Arenaria rhodopaea - родопска песъчарка,
Lathrea rhodopea - родопска горска майка, Campanula lanata - вълнеста камбанка, C.
jordanovii - йорданова камбанка, C. velebitica - велебитова камбанка, C. orhanidea -
орфанийска камбанка (петковия), Malcolmia anguilifolia - ъглолистна малколмия,
Galanthus nivalis L. - снежно кокиче, Trachelium rumelicum - трахелиум, Saxifraga
sempervivum - вечнозелена каменоломка, Saxifraga stribryni - стрибърнева каменоломка;
2. Опазване на защитени и ендемични животински видове, като: Bufo bufo - кафява
крастава жаба, Hyla arborea - жаба дървесница, Salamandra salamandra - дъждовник,
Emys orbicularis - обикновена блатна костенурка, Coluber jugularis - голям стрелец,
Elaphe longissima - смок мишкар, Motacilla cinerea - планинска стърчиопашка, M. Alba -
бяла стърчиопашка, Erythacus rubecula - червеногръдка, Phoenicurus ochruros -
планинска червеноопашка, Parus lugubris - жалобен синигер, Troglodytes troglodytes -
орехче , Cinclus cinclus - воден кос, Lutra lutra - видра, Rhinolophus hipposideros - малък
подковонос, Eptesicus serotinus - полунощен прилеп, Hypsugo savii - савиево прилепче,
Rhinolophus ferrumequinum - голям подковонос, Miniopterus schreibersii - дългокрил
прилеп, Myotis capaccinii - дългопръст нощник, и др.; 3. Опазване на природни
местообитания, като: хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и
планините до алпийския пояс, тревни съобщества по заливни тераси, смесени гори по
долини и склонове, черноборови гори (Pinus nigra ssp. palassiana), крайречни ивици от
върба (Salix sp.), забележителни природни образувания: карбонатни сипеи, пещери,
водопади, извори на твърди (варовити) води.

Режим на дейности:  1. Забраняват се голи сечи, както и отсичане на отделни стари и
хралупести дървета; 2. Забранява се залесяване с неместни за района растителни
видове; 3. Забранява се разселване на неместни за района животински видове; 4.
Забраняват се промени в хидрологичния режим на р. Чаир дере; 5. Забраняват се
корекции на речното корито, с изключение на такива, необходими в случай на
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бедствени ситуации и с цел опазване и възстановяване местообитания на видове; 6.
Забранява се строителство на нови пътища с трайна настилка;  7. Забранява се
строителство на сгради и съоръжения, с изключение на посетителски и информационни
центрове, екопътеки и съпътстващата ги инфраструктура и сгради и съоръжения,
необходими за поддържането на съществуващата пътна мрежа; 8. Забранява се
строителство на водноелектрически централи, с изключение на тези, за които има
издадено решение по ОВОС за одобряване на инвестиционно предложение или
решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, както и съответните
разрешителни по Закона за водите, издадени до момента на влизане на настоящата
заповед в сила; 9. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства; 10.
Забранява се влизането в пещерите: Кичика, Синьо зелената пещера, Силивряк,
Додалица 1, Додалица 2, Додалица 3, Додалица 4, Вълчата пещера, Весова дупка,
Ахметьова дупка, Цънкова пещера и Джаханова дупка, с изключение на влизания с
научни цели;11. Забранява се затварянето на входовете на пещерите; 12. Забранява се
паленето на огън, освен в определените за това места.

35. ХАМБАР ДЕРЕ   (Код в регистъра: 137)

Цели на обявяване: 1. Опазване на комплекс от естествени крайречни горски формации
и ксерофитни дъбови гори. Опазване местообитанията и популациите на защитени и
редки видове риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници;

Режим на дейности: 1. Забранява се всякакъв вид ново строителство; 2. Забранява се
разкриване на кариери;  3. Забранява се извеждане на голи сечи в горските насаждения;
4. Забраняват се геологопроучвателни дейности.

36. ЧАИРИТЕ   (Код в регистъра: 29)

Цели на обявяване: 1. Опазване на вековна гора и характерен ландшафт.

Режим на дейности: 1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели
дървета или части от тях, дълбаене подписи, засичане, боядисване, забиване на гвоздей,
както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на
растителността; 2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво
време; 3. Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места; 4. Забранява
се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и
унищожаване яйцата на птиците и повреждане гнездата им; 5. Забранява се ловуването
и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства; 6. Забранява се замърсяване на
водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни;  7. Забранява се
повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или
скалните образувания, намиращи се на границите на обекта; 8. Забранява се
повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както и
преминаването на каквито и да било превозни средства по алеите определени за
пешеходци; 9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената
покривка; 10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите
държавни и обществени постройки; 11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън
местата определени за тази цел с плана за благоустрояването на защитените местности;
12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните
надписи, табели, пътеводни знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови
такива без разрешението на съответните горски стопанства; 13. Разрешава се
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залесяване на голите площи; 14. Разрешава се бране на някои растения с научна цел; 15.
Разрешава се провеждане на санитарна сеч в горите; 16. Разрешава се във
вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна и групово-изборна сечи

37. ЧИНАР ДЕРЕ   (Код в регистъра: 131)

Цели на обявяване: 1. Опазване естествено находище на източен чинар;

Режим на дейности: 1. Забранява се строителство, разкриване на кариери, изземване на
инертни материали, корекция на речните корита, както и други дейности, променящи
естествения облик на местността или водния є режим; 2. Забранява се извеждане на
реконструкционни сечи и залесяване с неприсъщи дървесни видове; 3.Забранява се
увреждане, изкореняване и унищожаване на естествената растителност, бране на цветя
за букети, събиране на билки; 4. Забранява се пашата на кози; 5. Забранява се
замърсяване с битови, промишлени и строителни отпадъци; 6. Забранява се промяна на
предназначението и начина на трайно ползване на имотите;  7. Забранява се разораване
и разкопаване; 8. Забранява се корекции на речното корито; 9. Забранява се добив на
инертни материали; 10. Забранява се паша и бивакуване на домашни животни; 11.
Забранява се извеждане на сечи, с изключение на отгледни и санитарни; 12. Забранява
се изкореняване и увреждане на дървесна и храстова растителност; 13. Забранява се
залесяване с неместни за района дървесни и храстовидни видове; 14. Забранява се
търсене, проучване и добив на подземни богатства; 15. Забранява се строителство; 16.
Забранява се палене на огън;17. Забранява се замърсяване с отпадъци.

38. ЧИРПАНСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 174)

Цели на обявяване: 1. Опазване на вековна дъбова гора.

Режим на дейности:  1. Забранява се да се сечат, кастрят и повреждат дърветата, както и
да се късат или изкореняват всякакви растения; 2. Забранява се да се преследват или
убиват дивите животни или техните малки или да се развалят гнездата или леговищата
на същите; 3. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък или пръст, с което
се поврежда и изменя естествения образ на местността, включително и водните течения

39. ШАРЕНИЯ ОСТРОВ   (Код в регистъра: 228)

Цели на обявяване: 1. Опазване на типична, естествено формирала са лонгозна
рактителност върху островно образувание на р. Марица.

Режим на дейности: 1. Забранява се разораването и разкопаването;2. Забранява се
промяната в начина на трайно ползване на земята;3. Забранява се пашата и
бивакуването на хора и домашни животни;4. Забранява се изсичането, изкореняването
и увреждането на дървесна и храстова растителност;5. Забранява се залесяването с
неместни за района дървесни и храстови видове; 6. Забранява се търсенето,
проучването и добивът на подземни богатства;7. Забранява се строителството;8.
Забранява се паленето на огън;9. Забранява се замърсяването с отпадъци;
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40. ДЯВОЛСКИ МОСТ   (Код в регистъра: 292)

Цели на обявяване:  1. Опазване на забележителен ландшафт, местообитания на редки и
уязвими растителни и животински видове.;

Режим на дейности: 1. Забранява се паша на домашни животни;2. Забранява се
повреждането на горската растителност; 3. Забранява се преследването на дивите
животни и нарушаването на местообитанията им;4. Забранява се разкриването на
кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя
ландшафтът;

41. БОЗДУГАНОВСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 184)

Цели на обявяване:  1. Опазване на стара равнинна широколистна гора.

Режим на дейности: 1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и
ландшафтни с оглед подобряване санитарното и ландшафтното състояние на обекта.
Стопанисването да се извършва съгласно устройствения проект с максимално запазване
на природната обстановка;2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;3.
Забранява се откриване на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и на други
инертни материали, изхвърлянето на сгурия и на промишлени отпадъци, както и
всякакви действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях;

VІ. ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

42. НАХОДИЩЕ НА БЛАТНО КОКИЧЕ   (Код в регистъра: 311)

Цели на обявяване: 1. Опазване на находище на блатно кокиче

Режим на дейности: 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и
да се късат или изкореняват всякакви растения; 2. Забранява се пашата на домашни
животни; 3. Забранява се преследването на диви животни и вземане натехните малки
или яйцата им, както и разрушаване на гнездата или леговищата им; 4. Забранява се
разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които
се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и
режим;  5. Забранява се водененто на сечи, освен санитарна; 6. Забранява се
извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е
редвидено в устройствения проект на природната забележителност

43. БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО   (Код в регистъра: 196)

Цели на обявяване: 1. Опазване на ждрело на р. Буйновска. Опазване на защитени
растителни и животински видове, от които балканска паламида (Doronicum austriacum
Jack), зеленоцветен напръстник (Digitalis viridiflora Lind), родопска горска майка
(Lathrea rhodopea Dingler), планинска дилянка (Valeriana Montana L.), черен кълвач
(Dryocopus martius), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черен синигер (Parus ater),
голям пъстър кълвач (Dendrocopus major), обикновена кръсточовка (Loxia curvirostra),
европейска блатна костенурка (Emys orbicularis), планинска жаба (Rana temporaria L.),
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жаба дървесница (Hylla arborea), видра (Lutra lutra), планинска дилянка (Valeriana
Montana L.);

Режим на дейности: 1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно
състояние и облик; 2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по
скалите; 3. Забранява се отбиване на водните течения; 4. Забранява се сечене или чупене на
дърветата и храстите, изкореняване или бране на цветя и др.;  5. Забраняват се голите сечи,
както и отсичането на отделни стари и хралупести дървета; 6. Забранява се залесяването с
неместни за района растителни видове; 7. Забранява се разселването на неместни за района
животински видове; 8. Забраняват се корекциите на речното корито и дейностите, които могат
да доведат до промени в хидрологичния режим на р. Буйновска, с изключение на необходимите
в случай на бедствени ситуации и с цел опазване и възстановяване на местообитания на видове;
9. Забранява се строителството на: нови пътища с трайна настилка; сгради и съоръжения, с
изключение на посетителски и информационни центрове, екопътеки и съпътстващата ги
инфраструктура, както и съоръжения, необходими за поддържане на съществуващата пътна
мрежа; хидроенергийни системи (ВЕЦ и МВЕЦ), с изключение на тези, за които има решение
по ОВОС и съответни разрешителни по Закона за водите, издадени до момента на влизане на
тази заповед в сила; 10. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;
11. Забранява се паленето на огън освен в определените за това места.

44 . СМОЛЯНСКИТЕ ЕЗЕРА   (Код в регистъра: 442)

Цели на обявяване:  1. Опазване на езера

Режим на дейности: 1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни;
2. Забранява се пашата на домашни животни;  3. Забранява се строителството; 4
Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други
дейности, с които се изменя естествения облик на местността; 5. Забранява се; 6.
Забранява се ловуването

45. ОСТРОВА НА ТУНДЖА   (Код в регистъра: 284)

Цели на обявяване:  1. Опазване на група тополови дървета - 20 бр.

Режим на дейности: 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата,
а също така и изкореняването на всякакви растения; 2. Забранява се пашата на добитък
през всяко време; 3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните
малки и развалянето на гнездата или леговищата им; 4. Забранява се разкриването на
кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на
естествения облик на местността, включително и на водните течения; 5. Забранява се
чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни
образувания, на сталактитите и други формации в пещерите; 6. Забранява се
извеждането на интензивни и голи главни сечи; 7. Забранява се всякакво строителство;
8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени
декоративни качества дървета


