
Регистър на обявените защитени зони и промените в тях, съгласно чл. 18 от ЗБР

Област Община Землище
Номерата се 
описват по 
реда на 
обявяване на 
заповедите

Само за 
защитените 
зони за 
опазване на 
дивите 
птици

Изписват се 
всички РИОСВ, в 
чийто 
териториален 
обхват попада 
защитената 
зона

 Описват  се всички 
заповеди по чл. 12 , ал. 
6 и чл. 16, ал. 4 от ЗБР 
/обявяване и промени/ 
за съответната ЗЗ 
(номер и дата)

Описва се брой и дата на 
ДВ, в който е 
обнародвана 
съответната заповед

Наличие на 
действащ план за 
управление

Линк към досието на 
зоната на 
www.natura2000bg.org

1 BG000204
8

BG048 Суха река Русе, Варна 1.Силистра 
2.Добрич

1. Кайнарджа 
2.1. Тервел 
2.2.Добричка 
2.3. Крушари

1. с. Краново,             
с. Голеш;                                     
2.1.с. Коларци,          
с. Брестница,            
с. Оногур                    
с. Балик                                
2.2. с. Воднянци,      
с. Миладиновци,      
с. Черна,                    
с. Хитово,                  
с. Житница,               
с. Крагулево,             
с. Дряновец,             
с. Тянево,                  
с. Подслон,                
с. Карапелит,            
с. Полковник 
Иваново,                    
с. Ловчанци,             
с. Гешаново и          
с. Пчелник,                             
2.3. с. Зимница,        
с. Капитан 
Димитрово,              
с. Габер,                    
с. Огняново,
с. Александрия,       
с. Телериг,                 
с. Ефрейтор 

РД-853/15.11.2007 г. 
РД-84/28.01.2013 г.

ДВ бр.100/30.11.2007 г.    
ДВ бр.10/05.02.2013 г.

254 377,861 дка В границите на защитената 
зона се забранява:               
1. разораването и 
залесяването на ливади, па-
сища и мери;
2.премахването на 
характеристики на 
ландшафта (синори, 
единични и групи дървета, 
защитни горски пояси) в 
земеделските земи;                   
3. извършването на 
дейности, свързани с 
отводняване или 
пресушаване на мочурища и 
естествени водни обекти;
4. подмяната на 
крайречните гори от местни
дървесни видове с неместни 
такива на разстояние
до 50 м от границите на 
водните обекти;                    
5. използването на 
неселективни средства за
борба с вредителите по 
горите;
6. депонирането и 
временното съхранение на
опасни отпадъци;
7. скалното катерене през 

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
048&siteType=BirdsDirect
ive

2. BG000204
6

BG046 Ятата Варна Варна 1. Варна                 
2. Белослав

1. с. Константиново   
2. гр. Белослав     

РД-81/12.02.2008 г. ДВ бр.26/07.03.2008 г.    1445,012 дка В границите на защитената 
зона се забранява:               
1. разораването и 
залесяването на па-
сища и мери;
2.депониране и временно 
съхранение на отпадъци;                   
3. извършването на 
дейности, свързани с 
отводняване или 
пресушаване на мочурища и 
водни обекти;                    
4.всякакъв вид риболов във 
вътрешните водоеми на 
защитената зона

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
046&siteType=BirdsDirect
ive

№ Териториален обхват Заповед № Държавен вестникКод на ЗЗ Код на ОВМ Име на ЗЗ РИОСВ ЗабележкиПлощ по 
заповед

Ограничителни режими План за 
управление

 Досие на ЗЗ



3. BG000208
5

BG085 Чаиря Варна Добрич 1. Генерал 
Тошево                 
2. Добричка

1. с. Пленимир         
2. с. Генерал Колево 
и с. Методиево     

РД-551/05.09.2008 г. ДВ бр.83/23.09.2008 г.     14 515,749 дка В границите на защитената 
зона се забранява:               
1. залесяването на ливади, 
пасища и мери, както и 
превръщането им в 
бработваеми земи и трайни 
насаждения;
2.премахването на 
характеристики на 
ландшафта (синори, 
единични и групи дървета, 
защитни горски пояси) при 
ползване на земеделските 
земи като такива;                   
3. използването на 
пестициди/вкл. второ 
поколение родентициди/и 
торове /с изключение на 
оборски тор/ в пасища и 
ливади;                    
4.косенето на ливадите от 
периферията към центъра с 
бързодвижеща се техника и 
преди 15 юли.

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
085&siteType=BirdsDirect
ive

4. BG000203
9

BG039 Хърсовска река Варна, Русе 1. Добрич     
2. Силистра

1. Тервел                 
2.1. Дулово, 
2.2.Кайнарджа
2.3.Алфатар         
2.4.Силистра

1. с. Честименско,    
с. Сърнец,                  
с. Ангеларий,           
с. Безмер,                  
с. Гуслар,                  
с. Главанци,              
с. Професор 
Златарски                  
с. Каблешково          
2.1. с. Върбино         
с. Межден               
2.2 с. Давидов           
с. Попрусаново       с. 
Войново                с. 
Средище                с. 
Каменци                с. 
Стрелково             с. 
Посев                  2.3. 
гр. Алфатар,      с. 
Бистра,                   с. 
Алеково                 с. 
Цар Асен,              с. 
Кутловица             с. 
Васил Левски        с. 
Чуковец               2.4. 
с. Българка         с. 
Богорово               с. 
Главан                    с. 
Срацимир              с. 
Поп Кралево

РД-767/28.10.2008 г. 
РД-74/28.01.2013 г. 

ДВ бр.110/28.11.2008 г.  
ДВ бр.10/05.02.2013 г.      

  354 286,270  
дка

В границите на защитената 
зона се забранява:               
1. премахването на 
характеристики на 
ландшафта (синори, 
единични и групи дървета, 
защитни горски пояси) при 
ползване на земеделските 
земи като такива;       
2. залесяването на ливади, 
пасища и мери, както и 
превръщането им в 
бработваеми земи и трайни 
насаждения;                          
3. използване на пестициди 
и минерални торове в 
пасища и ливади;                    
4.намаляване площта на 
крайречните гори от местни 
дървесни видове     5. 
използването на 
неселективни средства
за борба с вредителите в 
селското стопанство;
6. косенето на ливадите от 
периферията към центъра с 
бързодвижеща се техника и 
преди 15 юли.“

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
039&siteType=BirdsDirect
ive



5. BG000205
1

BG051 Калиакра Варна Добрич     1. Шабла                
2. Каварна 

1. с. Тюленово,           
2. с. Българево            
гр. Каварна                
с. Свети Никола       
с. Камен бряг           
с. Хаджи Димитър        
с. Раковски                         

РД-559/21.08.2009 г. 
РД-97/06.02.2014 г. 

ДВ бр.69/28.08.2009 г.  
ДВ бр.15/21.02.2014 г.      

  161 717,788  
дка

В границите на зоната се 
забранява:                          
1.премахването на 
характеристики на ланд- 
шафта (синори, единични и 
групи дървета) при 
ползването на земеделските 
земи като такива; 
2.залесяването на ливади, 
пасища и мери, както и 
превръщането им в 
обработваеми земи и 
трайни насаждения;             
3. използването на 
пестициди и минерални 
торове в пасища и ливади; 
4. разширяването на площта 
на съществуващи кариери с 
изключение на тези, за 
които към датата на 
обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник“ има 
стартирала процедура по 
реда на глава шеста от 
Закона за опазване на 
околната среда и/или чл. 31 
от Закона за биологичното 
разнообразие;                      
5. промяната на 
предназначението и/или                     

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
051&siteType=BirdsDirect
ive

6. BG000205
0

BG050 Дуранкулашко 
езеро

Варна Добрич     Шабла                 с. Дуранкулак          
с. Стаевци                  
с. Смин                      
с. Крапец                   
с. Ваклино                    

РД-258/16.03.2010 г. ДВ бр.69/13.04.2010 г.       33 559,813  дка В границите на защитената  
зона се забранява:               
1. премахването на 
характеристики на 
ландшафта (синори, 
единични и групи дървета) 
пр ползването на 
земеделските земи като 
такива;
2. залесяването на ливади, 
пасища и мера, както и 
превръщането им в 
обработваеми земи
и трайни насаждения;
3. използването на 
пестициди и минерални
торове в пасища и ливади;
4. промяната на 
предназначението и/или
начина на трайно ползване 
на ливади, пасища, поляни, 
мера, мочурища, водоеми, 
водни течения, пясъчни 
дюни в селскостопанския и
горския фонд, с изключение 
на случаите, при които 
промяната е свързана със: 
изпълнението
на дейностите по 
предоставената с РМС № 

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
050&siteType=BirdsDirect
ive



7. BG000015
6

BG049 Шабленски 
езерен 
комплекс

Варна Добрич     Шабла                 гр. Шабла                  
с. Крапец                   
с. Езерец                    

РД-259/16.03.2010 г. ДВ бр.28/13.04.2010 г.       33 559,813  дка В границите на защитената  
зона се забранява:               
1. премахването на 
характеристики на 
ландшафта (синори, 
единични и групи дървета) 
пр ползването на 
земеделските земи като 
такива;
2. залесяването на ливади, 
пасища и мера, както и 
превръщането им в 
обработваеми земи
и трайни насаждения;
3. използването на 
пестициди и минерални
торове в пасища и ливади;
4. промяната на 
предназначението и/или
начина на трайно ползване 
на ливади, пасища, поляни, 
мера, мочурища, водоеми, 
водни течения, пясъчни 
дюни в селскостопанския и
горския фонд, с изключение 
на случаите, при които 
промяната е свързана със:  
изграждане на 
пречиствателни станции за 
питейни и отпадъчни

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0000
156&siteType=BirdsDirect
ive

8. BG000206
0

BG060 Галата Варна Варна    1. Варна             
2. Аврен          

1. гр. Варна                
2. с. Приселци                   
с. Близнаци                  

РД-127/10.02.2012 г. ДВ бр.21/13.03.2012 г.        80 436,122 дка В границите на защитената  
зона се забранява:               
1.  залесяването на ливади, 
пасища и мера, както и 
превръщането им в 
обработваеми земи
и трайни насаждения;
2. използването на 
пестициди и минерални
торове в пасища и ливади;
3. изграждането  вятърни 
генератори за
производство на 
електроенергия, с 
изключение
на случаите, при които към 
датата на обнародване на 
заповедта в „Държавен 
вестник“ има има започната
процедура или са 
съгласувани по реда на 
глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда
и/или чл. 31 от Закона за 
биологичното разно-
образие. Режимът не се 
прилага за вятърни ге-
нератори, използвани като 
собствени източници
на електрическа енергия.

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
060&siteType=BirdsDirect
ive



9. BG000019
1

BG047 Варненско-
Белославско 
езеро

Варна Варна    1.Девня      
2.Белослав      
3. Варна         

1. гр. Девня               
2. гр. Белослав          
с. Разделна                
с. Страшимирово    с. 
Езерово                      
3. гр. Варна               
с. Константиново    
с. Тополи                   
с. Казашко                 
с. Звездица                 

РД-128/10.02.2012 г. ДВ бр.22/16.03.2012 г.       46869.976  дка В границите на защитената  
зона се забранява:               
1. залесяването на ливади, 
пасища и мера, както и 
превръщането им в 
обработваеми земи
и трайни насаждения;
3.  косенето на тръстика в 
периода от 1 март
до 15 август;
4. паленето на тръстикови 
масиви и край-
брежна растителност;
5. изграждането на вятърни 
генератори за
производство на 
електроенергия с 
изключение
на тези, за които към датата 
на обнародване на
заповедта в „Държавен 
вестник“ има започната
процедура или са 
съгласувани по реда на 
глава
шеста от Закона за опазване 
на околната среда
и/или чл. 31 от Закона за 
биологичното разно-
образие. Режимът не се 

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0000
191&siteType=BirdsDirect
ive

10. BG000208
2

BG082 Батова Варна 1.Добрич 
2.Варна    

1.1 Балчик      
1.2 Добричка   
2.1. Варна      
2.2. Аксаково   

1.1. с. Кранево          
с. Ляхово                   
с. Оброчище,            
с. Рогачево,               
с. Храброво,             
с. Църква                
1.2. с. Батово              
с. Дебрене                  
с. Одърци                  
с. Прилеп                   
с. Соколник               
с. Стожер                        
2.1. гр. Варна               
с. Каменар          
район Владислав 
Варненчик              
2.2. гр. Аксаково       
с. Въглен                    
с. Генерал 
Кантарджиево          
с. Долище,                 
с. Изворско,              
с. Кичево,                  
с. Климентово,          
с. Куманово,             
с. Любен 
Каравелово,              
с. Новаково,              
с. Орешак,                 
с. Осеново,                 

РД-129/10.02.2012 г. 
РД-81/28.01.2013 г. РД-
389/07.07.2016 г.

ДВ бр.22/16.03.2012 г.    
ДВ бр.10/05.02.2013 г.   
ДВ бр.59/29.07.2016 г.

381495.163  дка В границите на защитената  
зона се забранява:               
1. залесяването на ливади, 
пасища и мера, както и 
превръщането им в 
обработваеми земи
и трайни насаждения;
3. използването на 
пестициди и минерални
торове в пасища и ливади;
4. изграждането  вятърни 
генератори за
производство на 
електроенергия, с 
изключение на случаите, 
при които към датата на 
обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник“  има 
започната процедура или са 
съгласувани по реда на 
глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда
и/или чл. 31 от Закона за 
биологичното разно-
образие. Режимът не се 
прилага за вятърни ге-
нератори, използвани като 
собствени източници
5.  Допускането и 
извършването на жилищно,

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
082&siteType=BirdsDirect
ive



11. BG000206
1

BG061 Балчик Варна Добрич   Балчик         гр. Балчик                   
с. Оброчище,                

РД-130/10.02.2012 г. ДВ бр.23/20.03.2012 г.       15 600,282  дка В границите на защитената  
зона се забранява:               
1. премахването на 
характеристики на 
ландшафта (синори, 
единични и групи дървета) 
пр ползването на 
земеделските земи като 
такива;
2. залесяването на ливади, 
пасища и мера, както и 
превръщането им в 
обработваеми земи
и трайни насаждения;
3. използването на 
пестициди и минерални
торове в пасища и ливади;   
4. Разкриването на нови 
кариери и разши-
ряването на концесионните 
площи на съществу-
ващи кариери за добив на 
подземни богатства
с изключение на тези, за 
които към датата на
обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник“
има започната процедура за 
предоставяне на раз-
решения за търсене и/или 

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
061&siteType=BirdsDirect
ive

12. BG000204
4

BG044 Камчийска 
планина

Варна, Бургас 1.Варна 
2.Бургас  

1.1 Долни 
чифлк             
1.2 Дългопол  
1.3. Бяла       
2.1. Несебър      
2.2. Руен   

1.1. с. Булаир         с. 
Бърдарево               с. 
Голица,            с. 
Горен чифлик,               
гр. Долни чифлик,             
с. Гроздьово             
с. Кривини                
с. Ново Оряхово       
с. Старо Оряхово      
с. Пчелник                 
с. Рудник                   
с. Солник                   
с. Шкорпиловци      
с. Юнец                    
1.2. с. Цонево              
с. Сава                        
с. Дебелец                     
с. Аспарухово          
1.3. гр. Бяла               
с. Горица                   
с. Господиново        
с. Дюлино                 
с. Попович                
с. Самотино                                   
2.1. гр.Обзор               
с. Приселци              
с. Раковсково           
с. Козница              
2.2. с. Струя,
с. Соколец,                

РД-132/10.02.2012 г. 
РД-77/28.01.2013 г. 

ДВ бр.23/20.03.2012 г.    
ДВ бр.10/05.02.2013 г.   

 888972,310 дка В границите на защитената  
зона се забранява:               
1. Залесяването на ливади, 
пасища и мери,
както и превръщането им в 
обработваеми земи
и трайни насаждения.
2. Използването на 
пестициди и минерални
торове в пасища и ливади.
3. Косенето на тръстика в 
периода от 1 март
до 15 август.
4. Паленето на тръстикови 
масиви и край-
брежна растителност.
5. Изграждането на вятърни 
генератори за
производство на 
електроенергия с 
изключение
на тези, за които към датата 
на обнародване на
заповедта в „Държавен 
вестник“ има започната
процедура или са 
съгласувани по реда на 
глава
шеста от Закона за опазване 
на околната среда

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
044&siteType=BirdsDirect
ive



13. BG000203
8

BG038 Провадийско-
Роякско плато

Шумен, Варна 1.Шумен 
2.Варна    

1.1 Каспичан    
1.2 Смядово 
1.3. Шумен   
2.1.Дългопол    
2.2. Долни 
чифлик        
2.3. Провадия 
2.4. Ветрино   

1.1.  с. Каспичан,      
с. Кюлевча,               
с. Могила,                 
с. Марково,               
с. Косово                 
1.2.  с. Бял бряг,         
с. Желъд,                    
с. Кълново,
гр. Смядово,             
с. Янково,                  
с. Ново Янково,         
с. Черни връх                  
1.3.  с. Вехтово,          
с. Ивански,                
с. Друмево,                
с. Илия Блъсково,
с. Мадара,                 
с. Кладенец,              
с. Костена река,        
с. Овчарово                           
2.1.  с. Арковна,
с. Аспарухово,         
с. Боряна,                  
с. Величково,          
гр. Дългопол,            
с. Камен дял,             
с. Комунари,            
с. Красимир,
с. Медовец,               
с. Партизани,            

РД-134/10.02.2012 г. 
РД-73/28.01.2013 г. 

ДВ бр.22/30.03.2012 г.    
ДВ бр.10/05.02.2013 г.   

840 315,041  дка В границите на защитената  
зона се забранява:               
1. премахването на 
характеристики на 
ландшафта (синори, 
единични и групи дървета) 
пр ползването на 
земеделските земи като 
такива;
2. залесяването на ливади, 
пасища и мера, както и 
превръщането им в 
обработваеми земи
и трайни насаждения;
3. използването на 
пестициди и минерални
торове в пасища и ливади;   
4. Разкриването на нови 
кариери и разши-
ряването на концесионните 
площи на съществу-
ващи кариери за добив на 
подземни богатства
с изключение на тези, за 
които към датата на
обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник“
има започната процедура за 
предоставяне на раз-
решения за търсене и/или 

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
038&siteType=BirdsDirect
ive

14. BG000209
7

BG097 Белите скали Варна Добрич     1. Балчик               
2. Каварна 

1. гр. Балчик          2. 
2. с. Топола             
гр. Каварна                     
с. Божурец                        

РД-353/03.05.2012 г. ДВ бр.37/15.05.2012 г.         41630,605  дка В границите на зоната се 
забранява:                          
1.премахването на 
характеристики на ланд- 
шафта (синори, единични и 
групи дървета) при 
ползването на земеделските 
земи като такива; 
2.залесяването на ливади, 
пасища и мери, както и 
превръщането им в 
обработваеми земи и 
трайни насаждения;             
3. използването на 
пестициди и минерални 
торове в пасища и ливади; 
4. Разкриването на нови 
кариери и разширяването на 
концесионните площи на 
съществуващи кариери за 
добив на подземни 
богатства с изключение на 
тези, за които към датата на
обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник“
има започната процедура за 
предоставяне на раз-
решения за търсене и/или 
проучване по ЗПБ и/
или за предоставяне на 

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
097&siteType=BirdsDirect
ive



15. BG000204
5

BG045 Комплекс 
Камчия

Варна Варна    1. Долни 
чифлик             
2. Аврен          

1. с. Венелин,             
с. Горен чифлик,      
с. Гроздьово,          
гр. Долни чифлик,    
с. Ново Оряхово,     
с. Нова Шипка,                       
с. Пчелник,                
с. Старо Оряхово,    
с. Шкорпиловци                
2.  с. Близнаци,         
с. Дъбравино,           
с. Круша,                   
с. Китка,
с. Равна гора,            
с. Садово               

РД-354/03.05.2012 г. ДВ бр.37/15.05.2012 г.       103005,608 дка В границите на защитената  
зона се забранява:               
1.  залесяването на ливади, 
пасища и мера, както и 
превръщането им в 
обработваеми земи
и трайни насаждения;
2. използването на 
пестициди и минерални
торове в пасища и ливади;
3.  косенето на тръстика в 
периода от 1 март
до 15 август;
4. паленето на тръстикови 
масиви и край-
брежна растителност;
5. изграждането на  вятърни 
генератори за производство 
на електроенергия, с 
изключение на случаите, 
при които към датата на 
обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник“ има 
има започната
процедура или са 
съгласувани по реда на 
глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда
и/или чл. 31 от Закона за 
биологичното 

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
045&siteType=BirdsDirect
ive

16. BG000211
5

Било Варна Добрич     1. Шабла                
2. Каварна      
3. Генерал 
Тошево

1. с. Черноморци,    
с. Смин,                      
с. Ваклино,                 
с. Твърдица,              
2.  с. Било,                  
с. Белгун,
с. Септемврийци         
с. Нейково                  
3.  с. Сърнино,          
с. Александър 
Стамболийски                    

РД-330/28.04.2014 г.  ДВ бр.41/16.05.2014 г.       86 206,115  дка В границите на зоната се 
забранява:                          
1.залесяването на ливади, 
пасища и мери, както и 
превръщането им в 
обработваеми земи и 
трайни насаждения;             
2. използването на 
пестициди и минерални 
торове в пасища и ливади; 
3.  използването на 
неселективни средства
за борба с вредителите в 
селското стопанство;
4. изграждането на вятърни 
генератори и
фотоволтаични системи за 
производство на елек-
троенергия и съпътстващата 
ги инфраструктура
(обслужващи пътища, 
подстанции, кабелни линии) 
извън регулацията на 
населените места.

не http://natura2000.moew.g
overnment.bg/Home/Prot
ectedSite?code=BG0002
115&siteType=BirdsDirect
ive


