
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 

 

Проект! 

ЗАПОВЕД  

№ ..………………./.………………2015 г. 

 

На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното 

разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 

г.), изменено с Решение № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.): 

 

ОБЯВЯВАМ 

 

 1. Защитена зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец” в землищата на гр. Шабла, с. 

Езерец и с. Крапец, община Шабла, област Добрич, с обща площ 26 244,291 дка, от които 

17,056 кв. км. морски пространства.  

 2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец” са: 

 2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие: 

- 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини;   

- 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска 

вода; 

- 1150 * Крайбрежни лагуни;  

- 1160 Обширни плитки заливи; 

- 1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси; 

- 2110 Зараждащи се подвижни дюни; 

- 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни); 

- 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа  Magnopotamion или Hydrocharition; 

- 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; 

- 8330 Подводни или частично подводни морски пещери; 

- 62C0 * Понто-Сарматски степи. 

 2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие:  

 2.2.1. Бозайници - Лалугер (Spermophilus citellus), Афала (Tursiops truncatus), Муткур 

/морска свиня/ (Phocoena phocoena), Видра (Lutra lutra), Добруджански (среден) хомяк 

(Mesocricetus newtoni), Степен пор (Mustela eversmannii), Пъстър пор (Vormela peregusna); 

 2.2.2. Земноводни и влечуги - Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Пъстър смок 

(Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка 

(Testudo graeca); 

 2.2.3. Риби - Виюн (Misgurnus fossilis), Карагьоз /Дунавска скумрия/ (Alosa immaculata),  

Малък карагьоз /Харип/ (Alosa tanaica), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus); 

 2.2.4. Безгръбначни – Лицена (Lycaena dispar). 

 3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел: 

 3.1. опазване на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1., местообитанията на 

посочените в т. 2.2. видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за 

постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние;  

 3.2. подобряване при необходимост на състоянието на типове природни местообитания 

посочени в т. 2.1. и на местообитания на видовете, посочени в т. 2.2.; 



 3.3. възстановяване при необходимост на типове природни местообитания, посочени в т. 

2.1., местообитания на посочени в т. 2.2. видове и техните популации.  

  4. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона 

BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец” и координатният регистър на точките, описващи линията, 

ограничаваща откъм морето морските пространства, включени в защитената зона, са съгласно 

приложение 1 и приложение 2, неразделна част от настоящата заповед и са на разположение в 

МОСВ и РИОСВ - Варна. 
 5. В границите на защитената зона се забранява: 

 5.1. отводняване на езера, блата и други естествени водни обекти, коригиране и 

преграждането им с диги, промени във водното ниво чрез нови водовземания за различни нужди; 

 5.2. въвеждане на неместни за защитената зона и местообитанията по т. 2.1. видове; 

5.3. движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, селскостопански, 

ведомствени такива) в неурбанизирани територии, освен за провеждане на селскостопански, 

горскостопански, аварийни и контролни дейности и по предварително съгласувани по 

съответния ред маршрути; 

 5.4. увреждането и унищожаването на естествената растителност в крайбрежната плажна 

ивица и в дюни, извън активната плажна площ, освен в случаите на почистване от инвазивни и 

неместни видове; 

 5.5. промяната на предназначението на земеделските и горските територии, ако това не се 

предвиджда във влязъл в сила Общ устройствен план; 

 5.6. застрояване, залесяване, разораване и превръщане в трайни насаждения на поземлени 

имоти с идентификатори: 

- 27108.14.54 и 27108.49.189, съгласно актуалната към 16.12.2013 г. Кадастрална карта за 

землището на с. Езерец, ЕКАТТЕ 27108, община Шабла, област Добрич; 

- 83017.55.566 съгласно актуалната към 16.12.2013 г. Кадастрална карта за землището на гр. 

Шабла, ЕКАТТЕ 83017, община Шабла, област Добрич; 

5.7. застрояване, залесяване и разораване на незалесените горски територии в поземлени 

имоти с идентификатори 83017.5.30 и 83017.44.56, съгласно актуалната към 16.12.2013 г. 

Кадастрална карта за землището на гр. Шабла, ЕКАТТЕ 83017, община Шабла, област Добрич; 

5.8. почистване на храсти в пасища, ливади, мери и имотите по т. 5.6. и т. 5.7., с 

изключение на унищожаване на инвазивни видове; 

5.9. употребата на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и 

горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди, освен разрешените за 

биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия; 

5.10. есенно изораване на нивите по-рано от 15 септември и едновременно с прибирането 

на реколтата (изораването да става след прибиране на реколтата); 

5.11. ограждане на: 

5.11.1. горски територии, водни обекти, пасища, ливади и мери, с изключение на кошери 

и на пасища с временни електропастири за паша на едър и среден рогат добитък; 

5.11.2. ниви, трайни насаждения и зеленчукови градини със заграждения, без да имат 

отстояние  най-малко 20 см от земята. 

5.12. използването на дънни тралиращи и драгиращи средства, вкл. биймтралове и 

смучещи драги, депониране на драгажни маси, пребаластиране на кораби, изграждане на 

постоянни конструкции, в това число изкуствени подводни рифове и острови в морските 

пространства в зоната. 

6. Забраните по т. 5 не се прилагат за съоръжения (елементи) на техническата 

инфраструктура, както и за други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, за 

които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната или 

завършена процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 

31 от Закона за биологичното разнообразие. 

 7. Заповедта не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на 

други нормативни и административни актове. 

8. Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи 

изцяло или частично в границата на защитена зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец”, запазват 



статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на 

забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.  

 9. В защитена зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец” се прилагат и забраните за 

обявената по реда на Закона за биологичното разнообразие защитена зона BG0000156 

„Шабленски езерен комплекс“ за опазване на дивите птици, попадаща частично в границата на 

защитена зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец”; 

 10. Защитена зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец” да се впише в регистрите на 

защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ - Варна. 

 11. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните 

разпоредби от Закона за биологичното разнообразие. 

 12. Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник”. 

 13. Заповедта не подлежи на обжалване. 

 

 

 

 

 

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА 

Министър на околната среда и водите 
 


