
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ ..………………./.………………2014 г. 

 

 

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

разнообразие и т.2 от Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.), 

изменено с Решения № 52/05.02.2008 г. на Министерския съвет. (ДВ, бр. 14/2008 г.):  

 

ОБЯВЯВАМ 

 

 1. Защитена зона BG0000102 „Долината на река Батова” в землищата на гр. Аксаково, с. 

Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Изворско, с. Климентово, с. Любен Каравелово, 

с. Новаково, с. Орешак, с. Яребична, община Аксаково, област Варна, с. Кранево, с. Ляхово, с. 

Оброчище, с. Рогачево, с. Храброво, с. Църква, община Балчик, област Добрич, с. Батово, с. 

Дебрене, с. Одърци, с. Прилеп, с. Соколник, с. Стожер, община Добричка, област Добрич, с 

обща площ  184 591.874 дка.  

 2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000102 „Долината на река Батова” са:  

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

биологичното разнообразие: 

- 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae); 

- 2110 Зараждащи се подвижни дюни; 

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

- 2180 Облесени дюни; 

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

- 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) 

(*важни местообитания на орхидеи); 

- 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion); 

- 62C0 * Понто-Сарматски степи; 

- 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris); 

- 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 

- 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens; 

- 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.; 

- 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 

- 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. 

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

разнообразие:  

 2.2.1. Бозайници – Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Южен подковонос 

(Rhinolophus euryale), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългокрил прилеп (Miniopterus 

schreibersii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Голям 

нощник (Myotis myotis), Лалугер (Spermophilus citellus), Видра (Lutra lutra), Добруджански 

(среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), Степен пор (Mustela eversmannii), Пъстър пор (Vormela 

peregusna). 



 2.2.2. Земноводни и влечуги - Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Обикновена блатна 

костенурка (Emys orbicularis), Пъстър смок (Elaphe sauromates). 

 2.2.3. Риби - Обикновен щипок (Cobitis taenia), Маришка мряна (Barbus plebejus). 

 2.2.4. Безгръбначни - Вертиго (Vertigo angustior), Вертиго (Vertigo moulinsiana), Бръмбар 

рогач (Lucanus cervus), Алпийска розалия (Rosalia alpina), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), 

Буков сечко (Morimus funereus). 

 2.2.5. Растения - Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum). 

 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 

BG0000102 „Долината на река Батова”, е посочен в Приложението, неразделна част от 

настоящата заповед, което е на разположение в МОСВ и РИОСВ – Варна. 

 5. В границите на защитената зона се забранява:  

 5.1. Употребата на продукти за растителна защита и използване на минерални торове в 

ливади, пасища мери и горски територии, освен при каламитет или епифитотия; 

 5.2. Увреждането и унищожаването на естествената растителност в имотите на 

крайбрежната плажна ивица, извън активната плажна площ, освен в случаите на почистване от 

инвазивни и неместни видове; 

 5.3. Движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, селски и черни такива) 

освен за провеждане на селскостопански, горскостопански, аварийни и контролни дейности; 

 5.4. Промяна на предназначението и начина на трайно ползване на ливади, пасища, мери, 

дюни и мочурища, залесяването, разораването и превръщането им в трайни насаждения, освен за 

реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, 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, както и за съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура; 

  5.5. Застрояване, залесяване, разораване и превръщане в трайни насаждения на поземлени 

имоти с номера/идентификатори: 

- 44882.22.89 и 44882.22.76, съгласно Кадастралната карта за землището на с. Ляхово, 

ЕКАТТЕ 44882, община Балчик, област Добрич, към 16.12.2013 г.; 

- 53120.19.126, 53120.20.2, 53120.20.21, 53120.20.34, 53120.24.11, 53120.24.301, 

53120.24.302, 53120.24.305, 53120.24.306, 53120.24.308, 53120.24.4, 53120.24.41, 53120.24.51, 

53120.24.52, 53120.25.1, 53120.26.35, 53120.29.15, 53120.29.12, съгласно Кадастралната карта за 

землището на с. Оброчище, ЕКАТТЕ 53120, община Балчик, област Добрич, към 16.12.2013 г.; 

- 77390.24.13, съгласно Кадастралната карта за землището на с. Храброво, ЕКАТТЕ 

77390, община Балчик, област Добрич, към 16.12.2013 г.; 

- 038009, 040009 и 040014, съгласно Картата на възстановената собственост за землището 

на с. Изворско, ЕКАТТЕ 32490, община Аксаково, област Варна, към 02.01.2014 г.; 

- 000049, 025023, 025055, 025020, 160001, 160003, 160004, 160006, 160009, 160010, 160014, 

160015, 160020, 160021, 160023, 160024, 160027, 160028, 160029, 160030, 160031, 160033, 160034, 

160036, 160037, 160038, 160039, 160043, 160044, 160045, 160046, 160047, 160048, 160050, 160053, 

160055, 160056, 160057, 160058, 160059, 160066, съгласно Картата на възстановената собственост 

за землището на с. Стожер, ЕКАТТЕ 69300, община Добричка, област Добрич, към 13.01.2014 

г.; 

- 025009, съгласно Картата на възстановената собственост за землището на с. Дебрене, 

ЕКАТТЕ 20359, община Добричка, област Добрич, към 09.01.2014 г.; 



- 099002, съгласно Картата на възстановената собственост за землището на с. Орешак, 

ЕКАТТЕ 53691, община Аксаково, област Варна,  към 02.01.2014 г.; 

- 017052, 018047, 031005, 031016, 031017, 031018, съгласно Картата на възстановената 

собственост за землището на с. Въглен, ЕКАТТЕ 12406, община Аксаково, област Варна,  към 

02.01.2014 г.; 

- 000690 и 029023, съгласно Картата на възстановената собственост за землището на с. 

Любен Каравелово, ЕКАТТЕ 44519, община Аксаково, област Варна,  към 02.01.2014 г., 

5.6. Промяна на предназначението, разораване, залесяване и застрояване на незалесените 

горски територии в поземлени имоти с номера/идентификатори: 

- 78639.14.17, съгласно Кадастралната карта за землището на с. Църква, ЕКАТТЕ 78639, 

община Балчик, област Добрич, към 16.12.2013 г.; 

- 53120.29.122, 53120.29.121, 53120.29.123, съгласно Кадастралната карта за землището на 

с. Оброчище, ЕКАТТЕ 53120, община Балчик, област Добрич, към 16.12.2013 г.; 

- 000028, съгласно Картата на възстановената собственост за землището на с. Изворско, 

ЕКАТТЕ 32490, община Аксаково, област Варна, към 02.01.2014 г.; 

- 000686, съгласно Картата на възстановената собственост за землището на с. Любен 

Каравелово, ЕКАТТЕ 44519, община Аксаково, област Варна,  към 02.01.2014 г.; 

- 000841 и 000073, съгласно Картата на възстановената собственост за землището на с. 

Дебрене, ЕКАТТЕ 20359, община Добричка, област Добрич, към 09.01.2014 г. 

5.7. Търсене и проучване на подземни богатства, разкриване на нови и разширяване на 

концесионните площи на съществуващи кариери; 

5.8. Отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, коригиране на реки, 

преграждане с диги, с изключение на такива в урбанизирани територии и при бедствия и аварии; 

5.9. Въвеждане на неместни растителни видове в ливади, пасища, мери, дюни, мочурища, 

реки и горските територии; 

5.10. Отсичането на биотопни дървета с изключение на случаите, когато представляват 

опасност за живота и здравето на хората, като отсечените дървета се оставят на място; 

5.11. Изораване на нивите по-рано от 15 септември и едновременно с прибирането на 

реколтата (изораването да става след прибиране на реколтата); 

5.12. Благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска, туристическа и 

спортна дейност в и на входовете на пещери и скални ниши; 

5.13. Палене на огън в и на входовете на пещери и скални ниши; 

 5.14. Чупене, повреждане, събиране или преместване на скални образувания;  

5.15. Извеждане на сечи в крайречни естествени гори и крайречни дървесни ивици, с 

изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура; 

5.16. Промяна на предназначението на горските територии, които са обособени за гори 

във фаза на старост; 

5.17. Добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост, освен в случаи на 

увреждане на повече от 50% от запаса на съответната горска територия, вследствие на природни 

бедствия;  

5.18. Паша в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост; 

5.19. Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи 

дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските 

земи като такива; 

 6. За горските типове природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона, е 

задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове 

местообитания от Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие”, утвърдена от 

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите. 

 7. Настоящата заповед 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 границите на защитена BG0000102 „Долината на река Батова”, запазват 



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

забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.  

 9. Защитената зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова”, в чиито граници  

частично попада защитена зона BG0000102 „Долината на река Батова”, запазва забраните, 

въведени със заповедта за обявяването й по реда на Закона за биологичното разнообразие.  

 10. Защитена зона BG0000102 „Долината на река Батова” 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. 

 

 

 

 

 

 МИНИСТЪР: 

                 

 


