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1.1. Цел на проучването 
 

Проучването има следните конкретни цели:  

 

 Да се идентифицират защитените територии от НАТУРА 2000 и влажните зони 

по поречието на река Дунав от Видин до Оряхово и да се създаде основна 

информация за местообитанията, видове животни, птици и растения в тези 

райони, включително и по отношение на основни географски, физически и 

екологични характеристики, консервационна значимост, заплахи и 

тенденции, стопански ползвания, характеристика на флората и фауната; 

 Да се анализира състоянието на защитените територии и влажните зони и да 

се разработят специфични мерки и препоръки, насочени към местните 

власти и обществеността, за опазване, поддържане и възстановяване на 

защитените зони и на влажните зони, както и мониторинг на тяхното 

състояние;  

 Да се представят добри европейски практики за управление на защитени зони 

и влажни зони от НАТУРА 2000 и да се представят европейски примери за 

иновации за защита и опазване на екосистемите.  

 

1.2. Обхват на проучването  

Проучването е извършено в периода 15.02.2016г. – 30.06.2016г. В проучването са 

включени защитените зони по НАТУРА 2000 по поречието на река Дунав, намиращи 

се в общините Видин, Димово, Лом, Вълчедръм, Козлодуй, Мизия, Оряхово.  

№ Защитена зона  Код на ЗЗ 
Площ 

(ха) 

 

Землище, община 

 

1. ЗЗ „Златията“ BG0002009 43498,73 с. Бутан, с. Гложене, гр. Козлодуй, с. 
Крива бара, с. Хърлец, общ. Козлодуй;  
с. Бъзовец, гр. Вълчедръм, с. 
Септември, с. Горни Цибър, с. Златия, с. 
Разград, общ. Вълчедръм;  
с. Манастири, с. Михайлово, с. 
Хайредин, общ. Хайредин; 
с. Софрониево, общ. Мизия.  
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2. ЗЗ „Остров до Горни 
Цибър“ 

BG0002008 218,31 
 

с. Горни Цибър, общ. Вълчедръм. 

3. ЗЗ „Рибарници 
Орсоя“ 

BG0002006 475,46 
 

гр. Лом, общ. Лом. 

4. ЗЗ „Остров Ибиша“ BG0002007 399,31 
 

с. Горни Цибър; с. Долни Цибър, общ. 
Вълчедръм. 

5. ЗЗ „Цибърско блато“ BG0002104 909,77 с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм;  
с. Станево, общ. Лом. 

6. ЗЗ “Остров Голя“ BG0002067 414,56 с. Кутово, общ. Видин. 
Таблица 1. Защитени зони по поречието на река Дунав от Видин до Оряхово по Директивата за птиците  

 

 

№ Защитена зона  Код на ЗЗ 
Площ 
(ха) 

 
Землище, община 

 

1. ЗЗ „Орсоя“ BG0000182 2460,62 
с. Арчар; с. Добри дол; гр. Лом; с. Орсоя; 
с. Сливата.  

2. ЗЗ „Козлодуй“ BG000527 125,38 с. Горни Цибър; гр. Козлодуй  

3. ЗЗ „Цибър“ BG0000199 2971,73 
с. Горни Цибър; с. Долни Цибър; с. 
Златия, общ. Вълчедръм; с. Станево, общ. 
Лом 

4. 
ЗЗ „Островска степ 
Вадин“ 

BG000528 301,29 
с. Горни Вадин; с. Остров 

5. ЗЗ „Остров“ BG0000334 4873,72 
с. Галово; с. Лясковец; гр. Оряхово, с. 
Остров, с. Селановци 

6. ЗЗ „Река Огоста“ BG0000614 1253,24 

с. Бутан, с. Гложене; с. Крива бара, с. 
Хърлец, общ. Козлодуй; гр. Оряхово, общ. 
Оряхово; с. Стаево; с. Софрониево, с. 
Войводово, ; гр. Мизия,  общ. Мизия 

7. ЗЗ „Арчар“ BG0000497 28,60 с. Арчар, общ. Димово 

8. 
33 „Острови 
Козлодуй“ 

BG000533 909,04 гр. Козлодуй, с. Хърлец, общ. Козлодуй 

9. 
33 „Остров 
Близнаци“ 

BG000532 606,24 
Гр. Дунавци, с. Ботево, с. Жеглица, с. 
Симеоново, общ. Видин; с. Арчар, общ. 
Димово  

10. 33 „Остров Кутово“ BG000552 118,33 с. Кутово, общ. Видин 
Таблица 2. Защитени зони по поречието на река Дунав от Видин до Оряхово по Директивата за 
местообитанията 



 

Фиг. 1. Защитена зона "Златията", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

Фиг. 2. Защитена зона "Остров до Горни Цибър", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 



 

Фиг. 3. Защитена зона "Рибарници Орсоя", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 

Фиг. 4. Защитена зона "Остров Ибиша", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 



 

Фиг. 5. Защитена зона "Цибърско блато", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 

Фиг. 6. Защитена зона "Остров Голя", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 



 

Фиг. 7. Защитена зона "Орсоя", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

Фиг. 8. Защитена зона "Козлодуй", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 



 

Фиг. 9. Защитена зона "Цибър", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 

Фиг. 10. Защитена зона "Островска степ Вадин", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 



 

Фиг. 11. Защитена зона "Остров", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 

Фиг. 12. Защитена зона "Река Огоста", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 



 

Фиг. 13. Защитена зона "Арчар", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 

Фиг. 14. Защитена зона "Острови Козлодуй", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 
 



 

Фиг. 15. Защитена зона "Остров Близнаци", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

Фиг. 16. Защитена зона "Остров Кутово", източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 



1.3. Методика на проучването  

Събирането на данни за целите на проучването е изпълнено чрез няколко основни методи, 

които се прилагат във взаимна свързаност, т.е. резултатите, получени чрез прилагането 

на един метод, служат за входна информация при планирането на прилагането на следващ 

метод. Целта е да се валидират резултатите и да се разрешават установени противоречия 

и непълноти. 

 

Използван са следните методи: 

 

 Проучване на документи и информация; 

 Анализ на съдържанието (контент анализ) 

 Теренен обход; 

 Интервю с експерти и заинтересовани страни; 

 Методът на експертната оценка 



 

2.1. Опазването на биологичното разнообразие в ЕС - 

нормативна рамка  

НАТУРА 2000 е най-голямата мрежа от защитени зони в целия свят. Тя обхваща над 18% от 
сухоземната територия на Европейския съюз и почти 6% от акваторията му.  

Защитените зони, които попадат в НАТУРА 2000, се обявяват в съответствие с две директиви 
на Европейския съюз - Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и 
Директива 79/409/ЕС, кодифицирана чрез Директива 2009/147/ЕС, за опазването на 
дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). 

Директивата за местообитанията цели да се гарантира опазването на над 1000 вида редки, 
застрашени или ендемични растения и животни и на над 200 вида редки и специфични 
местообитания. През 1992г. именно с тази директива се създава и единната европейска 
екологична мрежа на специалните защитени зони „НАТУРА 2000“.  

Всяка държава членка сама определя кои са защитените зони, определя мерките за тяхното 
опазване и подава информация за това до Европейската комисия.  

Директива 79/409/ЕС e първата директива, приета от държавите-членки в областта на 
политиката по околна среда още през далечната 1979г. Тя е изменена през 2009г. и 
актуалният сега документ е Директива 2009/147/ЕС.  

Директивата се отнася до опазването на всички видове естествено живеещи в диво 
състояние птици на територията на ЕС и има за цел защитата, управлението и регулирането 
на тези видове и уреждането на тяхното използване. Директивата се прилага за птиците, 
техните яйца, гнезда и местообитания.  

Директивата изисква териториите, на които се срещат определени видове диви птици и 
които са важни за опазването на видовете, да бъдат класифицирани като „специални 
защитени зони1“. Тези специални защитени зони също са част от мрежата НАТУРА 2000.   

2.2. Международни споразумения в областта на опазването 

на природата и биологичното разнообразие, ратифицирани 

от България  

Българското законодателство и националното стратегическо планиране в областта на 

опазването на природата и биологичното разнообразие се основават и на изпълнението на 

ангажиментите на страната ни по редица ратифицирани от България международни 

                                                           
1 Special Protection Areas (англ.) 

2. Резултати  



конвенции.  

Особено значение за настоящото проучване има Конвенцията за влажните зони от 

международно значение, по-специално като местообитания на водолюбиви птици 

(Рамсарска конвенция), ратифицирана от Р България на 24.01.1976 г. (ДВ 56/1992). 

Конвенцията за влажните зони е международно споразумение, чиято мисия е „опазването 

и разумното използване на всички влажни зони чрез местни, регионални и национални 

действия и международно сътрудничество като принос към постигането на устойчиво 

развитие по целия свят“. Към януари 2016г., конвенцията е ратифицирана от 169 страни и 

обхваща 2 220 влажни зони по целия свят с обща площ от 214 милиона хектара.  

По конвенцията се поддържа и официален публичен списък (Списъка „Монтрьо“), в който 

са описани всички влажни зони, в които са се случили, случват се или е възможно да се 

случат екологични промени. България е страна по Рамскарската конвенция почти от 

нейното влизане в сила и към момента е обявила единадесет рамсарски места. Едно от тях 

– защитена зона „Остров Ибиша“ попада в обхвата на настоящото проучване.  

2.3. Опазването на биологичното разнообразие в България 

- нормативна рамка  

Рамков по отношение на всички закони за опазване на околната среда и биоразнообразието 

е Законът за опазване на околната среда (ДВ 91/2002, изм. бр. 62 от 14.08.2015г.) В него 

се съдържат основните норми за опазване на компонентите на средата, биологичното 

разнообразие, процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху 

околната среда, разрешителните режими, управлението и финансирането. Основният 

нормативен акт, който регламентира опазването на живата природа, е Законът за 

биологичното разнообразие (ДВ 77/2002, изм. бр. 101 от 22.12.2015г.) С този закон у 

нас се въвеждат нормите на двете основни директиви - за местообитанията и за птиците. 

Законът за биологичното разнообразие определя и процедурата, по която се обявяват 

защитените зони по двете директиви на ЕС. Предложения за обявяване на защитени зони 

могат да правят всички държавни органи, научни и обществени организации. 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) организира проучването, оценката и 

изготвянето на документацията като съвместно с Министерството на земеделието и храните 

(МЗХ) провежда информационна и разяснителна кампания. МОСВ внася документацията за 

разглеждане от Националния съвет по биологичното разнообразие, след получаването на 

одобрение следва решение на Министерския съвет и изпращане на информацията за 

одобрение и от Европейската комисия. В закона изрично е посочено, че решенията на 

Националния съвет по биологичното разнообразие и на Министерския съвет се вземат на 

база единствено на научната информация и при съобразяване с целите на Националната 

екологична мрежа. След включването на определена защитена зона в списъка, Министърът 

на околната среда и водите изготвя проект на заповед за обявяване на защитената зона, 

която подлежи на едномесечно обществено обсъждане. След този срок и на базата на 

окончателно решение по постъпилите становища, възражения или предложения се издава 

заповед за обявяване на съответната защитена зона. 



Различен подход за опазване се прилага по Закона за защитените територии (ДВ 

133/1998, изм. бр. 66 от 26.07.2013г.) Законът определя шест категории защитени 

територии: резервати, национални паркове, природни забележителности, поддържани 

резервати, природни паркове, защитени местности.  

Националните паркове и природните резервати са изключителна държавна собственост. 

Останалите категории защитени територии могат да са собственост и на частни лица или 

общини, но във всички случаи законът определя много конкретно кои дейности за 

разрешени и забранени във всяка една от категориите защитени територии.  

Управлението и контрола върху защитените територии е възложено на Министерството на 

околната среда и водите и неговите регионални органи като за всички защитени територии 

се разработват планове за управление. Плановете за управление на националните и 

природните паркове се утвърждават от Министерския съвет, а плановете за управление на 

останалите категории защитени зони – от Министъра на околната среда и водите. 

Министърът на околната среда и водите организира и контрола върху дейността на всички 

собственици и ползватели в защитените територии.  

С ПМС 7/08.02.2000г. е приета Наредба за разработване на планове за управление на 

защитени територии. Съгласно Наредбата планове за управление задължително се 

разработват за националните и природните паркове, резерватите и поддържаните 

резервати като приоритетно се разработват планове за управление на защитени територии, 

включени в списъци към международни конвенции или с европейско значение за опазване 

на биологичното разнообразие. 

Чл. 27 от Закона за биологичното разнообразие гласи, че за защитените зони, които са част 

от НАТУРА 2000 могат да се разработват планове за управление. Нормата, която се въвежда 

обаче не е императивна, а пожелателна т.е. не е задължително разработването на планове 

за управление. Все пак през 2009г. е обнародвана и Наредба за условията и реда за 

разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (приета с 

ПМС 349/30.12.2008г.) по Закона за биологичното разнообразие.  

Плановете за управление на защитените зони имат конкретно определен предмет – 

типовете местообитания и видовете диви птици по двете директиви, както и мерките за 

предотвратяване на влошаването на условията в типовете природни местообитания и в 

местообитанията на видовете, както и за предотвратяване застрашаването и 

обезпокояването на видовете - предмет на опазване.  

Разработването на плановете за управление се възлага от Министъра на околната среда и 

водите на държавни органи и техни поделения в сферата на своята компетентност, общини 

и техни сдружения, научни и академични институти или неправителствени екологични 

организации. Тези заинтересовани организации могат да внесат предложение за 

разработване на план за управление на конкретна защитена зона, след това трябва да 

получат одобрение от министъра на околната среда и водите и да докажат, че могат да 

обезпечат финансово разработването на плана за управление и последващите дейности. 

Всички планове за управление на защитени зони подлежат на обществено обсъждане и след 

това на одобрение от Министъра на околната среда и водите. Плановете се актуализират 



на всеки десет години, с изключение на тези за влажните зони, чиито планове следва да 

се актуализират на всеки пет години.  

Важно е да се обърне внимание на Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Чрез нея се 

гарантира опазването на природните местообитания и местообитанията на видовете в 

плановете, програмите, проектите и инвестиционните намерения, които самостоятелно или 

в комбинация с други, могат да окажат значително отрицателно въздействие. Всички те се 

подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната 

защитена зона.  

2.4. НАТУРА 2000 в България  

Процесът на създаване на НАТУРА 2000 в България започва през 2002г. с приемането на 
Закона за биологичното разнообразие, който въвежда нормите на двете европейски 
директиви. В периода 2002 – 2007г. е изработен и представен на Европейската комисия 
национален списък с места за включване в мрежата на НАТУРА 2000. Към настоящия момент 
мрежата на НАТУРА 2000 се счита за почти напълно изградена като националните списъци 
за защитените зони са утвърдени от Министерския съвет и от Европейската комисия.  

В България са обявени 1015 защитени територии по Закона за защитените територии, които 
обхващат приблизително 5,3 % от територията на страната. 

Защитените зони, които са част и от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, 
покриват много по-голяма територия. С решения на Министерски съвет са приети 119 
защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 22,70% от територията на България 
и 234 защитени зони за опазване на местообитанията, покриващи 30 % от територията на 
страна или общо приети са 340 защитени зони от НАТУРА 2000, покриващи 34,40% от 
територията на страната.  

Към датата на изготвянето на проучването са издадени заповеди за обявяване на всички 
защитени зони по директивата за птиците и е започнало издаването на заповеди по 
директивата за местообитанията. Утвърдени са шест плана за управление на защитени зони 
– три през 2015г. и три през 2016г.  

Информационната система за защитените зони от екологична мрежа НАТУРА 2000 
осигурява подробна информация и свободен достъп до данните за защитените зони, 
процедурите за оценка на съвместимост и свързани с тях документи.  

2.5. Какво предстои за НАТУРА 2000  

Приета през 2011г. Стратегията за биоразнообразието на Европейския съюз е насочена към 
предотвратяване на загубата на биоразнообразие и екосистемни услуги на територията на 
ЕС, както и към осигуряване на подкрепа за предотвратяване на загубата на 
биоразнообразие в световен мащаб. Стратегията залага и на три категории хоризонтални 
мерки за своето реализиране – финансиране чрез различни програми на Съюза, засилване 
на партньорството между различните заинтересовани страни и не на последно място – 
споделянето на знания и информация.  

Последната национална стратегия за биоразнообразието е приета у нас през 1995г. През 



април 2014г. е приета Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) за НАТУРА 2000 
за многогодишния финансов период на ЕС 2014-2020. НПРД се разработва по изискване на 
ЕС с цел въвеждане на единен стандарт за стратегическо планиране на дейностите по 
НАТУРА 2000. Целта на НПРД е да се определят по-добре нуждите от финансиране и 
приоритетите за защитените зони от НАТУРА 2000 на национално и регионално ниво и с това 
да се улесни интеграцията им в бъдещите програми за финансиране от различните 
европейските финансови инструменти.  

Особено значение за настоящото проучване има и Националният план за опазване на най-
значимите влажни зони в България (2013-2022).  

От зоните, включени в настоящото проучване, следните са част от Плана - защитена зона 
„Остров Ибиша“ като рамсарско място и „Рибарници Орсоя“ и  „Остров до Горни Цибър“ 
като потенциални рамсарски места. На база на направения анализ са определени 
хоризонтални и специфични мерки, които да бъдат осъществени в десетгодишния период 
на изпълнение на Плана.  

За новия планов период (2014-2020г.) е разработена и приета от Министерството на 
околната среда и водите Национална информационна и комуникационна стратегия на 
мрежата НАТУРА 2000. Стратегията представя направеното до сега за информиране и 
комуникация със заинтересованите страни и планира комуникационните и 
информационните цели за следващите десет години като предлага конкретни дейности, 
времева и финансова рамка.  

2.6. НАТУРА 2000 – накратко  

Важно е да се знае, че нито европейското, нито националното ни законодателство поставят 
предварителни забрани за нови дейности или за развитие на районите, включени в НАТУРА 
2000.  

Забрани и ограничения за определени дейности могат да бъдат въведени чрез заповедите 
за обявяване и в плановете за управление на зоните, но отново след проведени обществени 
обсъждания. Забрани се въвеждат единствено в случай, че осъществяването на дадена 
дейност със сигурност ще доведе до значително увреждане на местообитанията и видовете, 
които се опазват в дадената защитена зона. Ако в дадена зона се въведат забрани за 
определени дейности в земеделски земи или горски фонд, на засегнатите производители 
се изплащат компенсации.  

Основните разлики между защитени територии по Закона за защитените територии и 
защитените зони по НАТУРА 2000 са в предмета на опазване и режимите. В повечето 
защитени територии предметът на опазване не е ясно определен (т.е. опазва се всичко), 
докато в защитените зони се посочват конкретни типове ценни местообитания и видове. В 
защитените зони мога да попаднат и местообитания и видове, към които няма интерес от 
природозащитна точка, и за тях не се предвиждат мерки или режими.  

В защитените територии въведените режими по строителство и ползване на ресурси се 
отнасят за цялата им територия. В защитените зони не е задължително да се въвеждат 
режими, но ако се въведат, те ще се отнасят само до конкретно местообитание или вид, 
които са предмет на опазване. Тотални забрани за строителство, каквито обикновено са 
въведени в повечето защитени територии, не се въвеждат за зоните от НАТУРА 2000. В 
защитените територии не се предвиждат компенсаторни мерки, докато в защитените зони 
по НАТУРА 2000 такива се предвиждат. 



  

 
В този раздел са представени и анализирани влажните зони и защитените зони от 
НАТУРА 2000 по поречието на река Дунав от Видин до Оряхово съгласно т. 1.2 на 
настоящия документ.  

 

3.1. Обща информация за анализираната територия 

Анализираната територия попада в обхвата на Западната Дунавска равнина, която е 
разположена между теченията на реките Тимок и Вит. Характерно за изследваната 
област е наличието на льос (образуван през плейстоцена), който оказва силно влияние 
върху релефа, почвите и хидроложките особености. Крайдунавските низини и долините 
на реките са запълнени с алувиални, глинести, песъчливи и чакълести наслаги.  

Територията се характеризира с равнинно-платовиден релеф и лек наклон на 
североизток. Льосовите плата се разделят от речните долини и оформят области 
наречени златии. Най-голямата от тях е Златията, разположена между долините на 
реките Цибрица и Огоста.  На запад от гр. Лом са типични каньоните, а на изток – 
асиметричните (с полегати леви и стръмни десни долинни склонове). За районите на 
Оряхово, с. Орсоя и гр. Дунавци са характерни свлачищата.  

Всички защитени зони от проучваната територия попадат в умерено-континенталната 
климатична област. През студените месеци от годината се наблюдават големи 
температурни инверсии. Годишните температурни амплитуди достигат 25 - 26°С. 
Средната годишна температура е около 11-12°С. Характерно за района е, че 
територията между Козлодуй и Лом попада във валежна сянка, предизвикана от 
Карпатите, което е причина за по-малкото валежи.  

Върху хидроложките особености на района имат влияние няколко фактора - количество 
и разпределение на валежите, низинно-хълмистия характер на релефа, значителна 
филтрация и изпарение, характер на геоложката основа. Тези фактори определят и 
модула на оттока1, който се колебае между 2 и 3 л/с/км2.  

През изследваната територия преминава р. Дунав. Средният многогодишен отток на 
реката при навлизането й в Долнодунавската низина при станция Ново село е около 
5800 м3. Максимумът на оттока на р. Дунав е късно пролетен и летен – т.нар. „черешови 
води“. Минимумът е през есента. Химичният състав на реката е от значение за 
изследваната територия, тъй като водите във анализираните влажни зони са пряко 
свързани с р. Дунав. Високите пролетни води заливат островите в района и речните 
тераси до дигите и създадените върху тях култури остават под водата, което от своя 
страна влошава растежните условия. Високите води размиват и подриват бреговете и 
предизвикват срутвания. Построени са диги край Козлодуй, Гложене и Остров за защита 
на крайбрежните зони от високите Дунавски води.  

Почвената покривка на изследваната територия се отнася към Среднобългарската 
лесостепна почвена зона. Тя е представена от три основни почвени типа – черноземи, 
сиви горски почви и алувиално-ливадни почви.  

                                                 
1 Модул на оттока представлява количество вода, измерено в литри за една секунда, която се оттича по 1 
кв. км площ на речния басейн. 

3. Идентифициране и анализ  



Всички защитени зони, включени в проучването, са обявени за такива с Решение на 
Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна. В отделни заповеди на Министъра на 
околната среда и водите за всяка от защитените зони трябва да се определят 
актуалните граници и площи на имотите, включени в защитената зона, както и да се 
определят мерките за опазване, особено по отношение на дейностите, които е 
забранено да се извършват.  

В части от защитените зони, които са в близост до населени места, често се наблюдават 
незаконни сметища - безразборно изхвърляне на строителни и битови отпадъци.  

Примерите са от землището на с. Арчар, което попада в защитена зона „Арчар“ и 
защитена зона „Орсоя“:  

 
 

 
 

 

  



3.2. Преглед и анализ на информацията за защитените 
зони 

 
 
„Златията“ е обявена за защитена зона за опазване на дивите птици с Решение на 
Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.  

Вносител на предложението за включване на „Златията“ в списъка със защитените зони 
е Българското дружество за защита на птиците.  

Издадена е Заповед РД-548 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и 
водите (ДВ 83/2008 г.), която определя актуалните граници и площи на имотите, 
включени в защитената зона, както и конкретните видове птици, които са предмет на 
опазване. За защитената зона няма изготвен план за управление.  

Площта на „Златията“ се припокрива с площта на две други защитени зони по 
Директивата за местообитанията – цялата защитена зона „Козлодуй“ и част от защитена 
зона „Цибър“.  

Защитена зона „Златията“ е с обща площ 43 498,732 ха и включва землищата на:   

 с. Бутан, с. Гложене, гр. Козлодуй, с. Крива бара и с. Хърлец (община Козлодуй, 
област Враца);  

 с. Бъзовец, гр. Вълчедръм, с. Септември, с. Горни Цибър, с. Златия, с. Разград 
(община Вълчедръм, област Монтана);  

 с. Манастирище, с. Михайлово, с. Хайредин (община Хайредин, област Враца);  
 с. Софрониево (община Мизия, област Враца).  

Защитената зона попада на територията на Регионалните инспекции по околната среда и 
водите Враца и Монтана.  

Мястото обхваща платовидна заравненост с открити тревни пространства от степен 
характер и обработваеми площи. 
През територията на „Златията“ 
преминават три големи реки – 
Цибрица, Огоста и Дунав.  

Установени са 122 вида птици, от 
които 45 са вписани в Червената 
книга на България, а 53 вида са с 
европейско природозначение. Като 
световно застрашени в категория 
SPEC1 попадат 5 вида, а като 
застрашени в Европа съответно в 
категория SPEC2 – 15 и в SPEC3 – 36 
вида. В „Златията“ се срещат 
значителни гнездови популации на 

                                                 
2 Съгласно Заповед РД-548 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите.  

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ЗЛАТИЯТА“ (BG0002009) 



пчелояда (Merops apiaster), полската чучулига (Alauda arvensis) и пъдпъдъка (Coturnix 
coturnix). От защитените видове в защитените зони по Директива 92/43/ЕИО  с най-
голяма значимост са тези, които попадат в категория SPEC1 и тези, които са 
категоризирани като критично застрашени в Червената книга на България. Чрез този 
подход са определени най-значимите видове за всички защитени зони. За „Златията“ 
такива видове са: малка белочела гъска (Anser erythropus), сив жерав (Grus grus), 
дропла (Otis tarda), както и видовете, които са критични за България (съгласно 
категоризацията в Червената книга на България) - полски блатар (Circus cyaneus), 
вечерна ветрушка (Falco vespertinus) и черногуш гмурец (Podiceps nigricollis). 

Тук е единственото място в България където през последните години е наблюдавана 
голямата дропла. През зимата в „Златията“ се среща и друг световно застрашен вид – 
малката белочела гъска (Anser erythropus), която ползва нивите за хранене заедно с ята 
на голямата белочела гъска (Anser albifrons). 

Уязвимост и заплахи 

Защитена зона „Златията“ е е част от най-голямата компактна незалесена равнинна 
територия в страната. Тя се влияе от човешки дейности, свързани със земеделието, 
управлението на горите и развитието на инфраструктурата. Интензификацията на 
селското стопанство, използването на пестициди и изкуствени торове, премахването на 
плетове и храсти са дейностите с най-сериозно негативно влияние върху качеството на 
местообитанията. Изсичането на крайречните гори и на дърветата в полезащитните 
пояси водят до бързо и рязко намаляване на популацията на вечерна ветрушка, поради 
изчезване на местата за гнездене. Потенциална заплаха както за местообитанията, така 
и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове.  

В последните години се забелязва тенденция на засилване неблагоприятното 
въздействие на антропогенния фактор – замърсяване с битови отпадъци, организират се 
пазари за добитък на територията на защитената зона, което причинява замърсяване 
както с биологични отпадъци (от животните), така и с битови (от хората, които 
посещават пазарите). По крайбрежието на р. Дунав се организират плажувания на групи 
хора, които в повечето случаи не спазват принципите за поддържане на защитените 
зони и оставят различни видове отпадъци след себе си.  

В Стандартния формуляр на зоната са идентифицирани следните неблагоприятни 
въздействия с висок риск: 

 Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 
 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета 
 Изхвърляне на отпадъци 
 Горскостопански сечи 
 Използване на биоциди, хормони и химикали 
 Косене/рязане на пасище 
 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство, лов 
 Култивация, наторяване, напояване 
 Реорганизация на селскостопански земи 
 Моторизирани превозни средства, пътища, автомобилни пътища 
 Складиране на материали 
 Електропроводи 

Мерки за неутрализиране на рисковете 

В Заповед РД-548 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите за 
обявяване на защитената зона и допълнението в Заповед № РД-69 от 28 януари 2013 г. 



са изброени седем ограничителни действия с цел предотвратяване на споменатите 
рискове за защитената зона. Със заповедите се въвежда забрана за:  

 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; 

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

 използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
 косенето на ливадите от периферията към центъра с бързоподвижна техника и 

преди 15 юли; 
 извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на мочурища, 

ливади и естествени водни обекти; 
 подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с неместни такива на 

разстояние до 50 м от границите на водните обекти. 
 използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското 

стопанство. 

Описание на местообитанията 

90% от земното покритие, обхванато в зоната, се състои от „екстензивни зърнени 
култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)“, което се явява и 
основното стопанско ползване на земите в защитената зона.  
 

„Остров до Горни Цибър“ е обявена за защитена зона за опазване на дивите птици с 
Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. за приемане на списък на 
защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  
Вносител на предложението за включване на „Остров до Горни Цибър“ в списъка със 
защитените зони е Българското дружество за защита на птиците.  

Заповед № РД-552 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ 
83/2008 г.) определя актуалните граници и площи на имотите, включени в защитената 
зона, както и конкретните видове птици, които са предмет на опазване. За защитената 
зона няма изготвен план за управление. Попада на територията на Регионална 
инспекция по околната среда и водите Монтана.  

Територията на защитената зона е 100% държавна собственост. В миналото е добивана 
дървесина, извършвани са риболов във водите на р. Дунав, речно корабоплаване, 
туризъм в западната част на острова. 

„Остров до Горни Цибър“ попада изцяло в обхвата на защитена зона по директивата за 
местообитанията „Цибър“.  

Защитена зона „Oстров до Горни Цибър“ е с обща площ 218,423 ха и включва землището 
на с. Горни Цибър, община Вълчедръм. Островът се намира при 715-ти километър на 

                                                 
3 Съгласно Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна. 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ОСТРОВ ДО ГОРНИ 
ЦИБЪР“ (BG0002008) 



река Дунав, източно от остров Ибиша и североизточно от село Горни Цибър (координати 
23057'25'' източна дължина и 43080'194'' северна ширина).   
В рамките на защитената зона се намира и защитена местност по Закона за защитените 
територии „Остров Цибър“ с площ от 101,48 ха. През територията на „Oстров до Горни 
Цибър“ преминава единствено р. Дунав.  

Орнитофауната включва 45 вида, от които три вида са SPEC1, два вида са SPEC2 - два 
вида, а SPEC34 - 12 вида. 36 вида са посочени в Приложение 2 на Закона за 
биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. 21 вида 
са в Червената книга на Република България, а 15 - Приложение І на Директива 
79/409/EEC5. Покрива рамсарските критерии за обхват на популацията при два вида 
птици. Влажната зона е от значение и за големия корморан (Phalacrocorax carbo), до 
2300 екземпляра от вида постоянно го използват като място за почивка, както през 
гнездовия период, така и по време на следгнездовите скитания и миграцията. Видовете 
с най-голямо значение за зоната са къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), малък 

корморан (Phalacrocorax 
pygmeus) и белоока потапница 
(Aythya nyroca).  

Уязвимост и заплахи 

Значителните колебания във 
водното ниво на р. Дунав, 
обрастването на острова с 
върба и топола водят до 
намаляване на откритите 
пространства, подходящи за 
почивка на къдроглавия 
пеликан. Островът е 
сравнително малък и 
преминаващите в близост 
рибарски лодки безпокоят 
почиващите пеликани и 

корморани. Планираният проект за повишаване на плавателния капацитет на река Дунав 
би довел до постоянна промяна на водния режим на реката, както и до изчезването на 
плитките води около острова.  

В Стандартния формуляр на зоната за НАТУРА 2000 са идентифицирани следните 
неблагоприятни въздействия с висок риск за защитената зона: 

 Риболов с плаващи мрежи, лов 
 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство 
 Горскостопански сечи, повторно засаждане на гори 
 Развлекателен риболов 
 Изкуствено залесяване на открити площ 
 Експлоатация на гори без залесяване или естествено възобновяване 
 Добив на пясък и чакъл 
 Отстраняване на подраст, залесяване на открити площи 

                                                 
4 SPEC – по класификацията на Tucker, Heath, 1994. Определяне на видове от европейско природозащитно 
значение на базата на определени критерии. SPEC1 – видове в Европа със световно природозащитно 
значение, поради статута им на световно застрашени, природозащитно зависими или недостатъчно 
проучени. SPEC2 - Видове, чиято световна популация е концентрирана в Европа и които имат 
неблагоприятен природозащитен статус в Европа. SPEC3 - Видове, чиято популация не е концентрирана в 
Европа, но техният природозащитен статус в Европа е неблагоприятен. 
5 Предмет на специални мерки по съхраняване на техните местообитания, за да се осигури тяхното 
оцеляване и размножаване в района на разпространението им.  



Мерки за неутрализиране на рисковете 

В Заповед № РД-552 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите са 
изброени седем ограничителни действия с цел предотвратяване на споменатите 
рискове за защитената зона. Със заповедта се въвежда забрана за:  

 строителството на нови сгради и временни постройки, пристанища, терминали и 
промишлени предприятия; 

 унищожаването на островни образувания; 
 добиването на подземни богатства; 
 депонирането и временното съхранение на отпадъци; 
 извършването на дейности, свързани с пресушаване или промяна на хидрологичния 

режим, освен при изпълнение на такива, свързани с подобряване състоянието на 
водните екосистеми и местообитания; 

 извършването на сечи през периода 1 март – 30 септември; 
 използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите.  

Описание на местообитанията 

Основната част от площта на защитената зона е заета от водни площи във вътрешността, 
допълнени от широколистни гори и малка част крайбрежни пясъчни дюни и плажове.  

„Рибарници Орсоя“ е обявена за защитена зона за опазване на дивите птици с Решение 
на Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.  

Вносител на предложението за включване на „Рибарници Орсоя“ в списъка със 
защитените зони е Българското дружество за защита на птиците.  Заповед РД-565 от 5 
септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ 83/2008 г.) определя 
актуалните граници и площи на имотите, включени в защитената зона, както и 

конкретните видове 
птици, които са предмет 
на опазване. Държавна 
собственост е 53% от 
територията, общинска – 
8%, а 39% от територията 
на защитената зона е 
частна собственост. 

Няма разработен план за 
управление на 
защитената зона. Попада 
на територията на 
Регионална инспекция по 

околната среда и водите Монтана.  

Територията на „Рибарници Орсоя“ попада изцяло в обхвата на защитена зона по 
директивата за местообитанията „Орсоя“.  На територията на защитена зона 
„Рибарници Орсоя“ се намира и защитена местност (по ЗЗТ) „Рибарници Орсоя“ с площ 
147,18 ха.  

ЗАЩИТЕНА ЗОНА “РИБАРНИЦИ ОРСОЯ“ 
(BG0002006) 



Защитена зона „Рибарници Орсоя“ e обща площ 475,546 ха и включва землището на гр. 
Лом, община Лом, област Монтана.  

„Рибарници Орсоя“ се намират на мястото на несъществуващото вече Орсойско блато, 
заедно със заливните територии около него. Зоната е разположена между с. Орсоя и с. 
Добри дол, в непосредствена близост до река Дунав (координати 43079'06" северна 
ширина и 23009'03" източна дължина).  

Рибарниците са отделени от съседните влажни ливади с диги. Към мястото се отнася и 
брега на р. Дунав. Основното местообитание се състои от блатна и мочурна хигрофитна 
растителност. Преобладават обикновената тръстика и теснолистния папур. В дълбоките 
части на басейните се развива какичка, жабешка водянка и по-рядко водна лилия. Към 
мястото се отнася и дървесно-храстовата растителност по брега на реката. През 
пролетта, при високи води на р. Дунав, голяма част от Орсойската низина се залива с 
вода, която остава до средата на лятото. 

През територията на „Рибарници Орсоя“ преминава река Дунав.   

Основно местообитание представляват обраслите с блатна и мочурна хигрофитна 
растителност рибарници. Около рибарниците се редуват открити водни площи, 
тръстикови масиви, мочурливи ливади, сухи хълмове, на места с изкуствени тополови 
насаждения и хигрофитни тревни формации. Рибарниците са място с международно 
значение за водолюбиви птици по поречието на река Дунав. На територията са 
установени 177 вида птици, от които 77 са от европейско природозащитно значение. В 
категория „световно застрашени” - SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в 
Европа в категория SPEC2 - 22 вида и в SPEC3 - 49 вида. Общо 45 вида птици, вписани в 
Приложение І на Директива 79/409/ЕС, както и други мигриращи водолюбиви птици, се 
срещат редовно в „Рибарници Орсоя“. Тук е едно от постоянните гнездовища на 
червеновратия и черновратия гмурец в България. Най-значимите видове са: Голяма 
бекасина (Gallinago media), Mалък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Ливаден дърдавец 
(Crex crex), Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), Белоока потапница (Aythya 
nyroca). 

Уязвимост и заплахи 

Основен негативен фактор са големите колебания на водното ниво в рибарниците, 
което зависи от изкуствената връзка с р. Дунав. Други заплахи са премахването на 
водната и крайбрежна растителност, пресушаване за продължителен период от време, 
безпокойство от лов, риболов, въвеждане на неместни видове риби, инвазивни видове, 
особено Pecottus glehni, замърсяване, опожаряване през активния период, увреждане 
на местообитания в крайбрежната зона (изграждане на диги, укрепване на бреговете), 
драгиране на фарватера. 

В Стандартния формуляр на зоната за НАТУРА 2000 е определена само една заплаха с 
висок риск за защитената зона - изменение в хидрографските функции.  
 
Мерки за неутрализиране на рисковете  
 
В Заповед РД-565 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите за 
обявяване на защитената зона са изброени седем ограничителни действия с цел 
предотвратяване на споменатите рискове за защитената зона. Със заповедта се въвежда 
забрана за: 

                                                 
6 Съгласно Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна. 



 

 залесяването на ливадите и пасищата, както и превръщането им в обработваеми 
земи и трайни насаждения; 

 премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) 
при ползването на земеделски земи като такива; 

 извършването на сечи в горите от местни видове, които водят до намаляване на 
тяхното площно разпространение или до смяна на видовете; 

 извършването на дейности, свързани пресушаване или промяна на хидрологичния 
режим, освен при изпълнение на дейности, свързани с подобряване състоянието на 
водните екосистеми и местообитания; 

 паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 

 косенето на тръстика, папур и плаваща водна растителност в каналите и басейните, 
по бреговете и дигите в периода от 1 март до 15 август; 

 използването на пестициди (включително второ поколение родентициди) и торове (с 
изключение на оборски тор) в пасища и ливади. 

Описание на местообитанията 

Защитената зона е съставена предимно от влажни ливади и вътрешни водни обекти като 
се срещат и малък процент широколистни гори и екстензивни зърнени  

 
Защитена зона „Остров Ибиша“ е обявена за защитена зона за опазване на дивите птици 
с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за приемане на списък на 
защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  

Попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана. 

Вносител на предложението за включване на „Остров Ибиша“ в списъка със защитените 
зони е Българското дружество за защита на птиците.  

Заповед РД-514 от 22 август 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ 
78/2008 г.) определя актуалните граници и площи на имотите, включени в защитената 
зона, както и конкретните видове птици, които са предмет на опазване. Територията на 
защитената зона е изцяло държавна собственост.  

„Остров Ибиша“ обхваща целия поддържан резерват „Ибиша“7 и същевременно попада 
в обхвата на защитена зона по директивата за местообитанията „Цибър“.  

Поддържан резерват „Ибиша“ е защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии и разполага с утвърден план за управление. Не е разработван 
план за управление на защитената зона.  

“Остров Ибиша“ е включен и в списъка на Рамсарската конвенция като влажна зона с 
международно значение. През 2013г. зоната „Бистрец-Острови Ибиша“ е обявена от 
Секретариата на Рамсарската конвенция за трансграничен комплекс от влажни зони, 
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намиращ се на територията на Румъния и на България. Целта е съвместното управление 
на комплекса от влажни зони от двете страни на река Дунав. В цял свят са обявени 
общо 16 трансгранични комплекса влажни зони по Рамсарската конвенция.  

Защитена зона „Остров Ибиша“ е обща площ 399,318 ха и включва землищата на селата 
Долни Цибър и Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана. 

 

Островът е разположен северно от с. Долни Цибър и източно от гр. Лом (координати 
43°82'44"  северна ширина, 23°51'86" източна дължина). Средната надморска височина е 
50 м.  

Мястото обхваща покрития с дървесна растителност остров на река Дунав (717-ти км), 
заедно с прилежащия му участък на реката и речните брегове. Рамсарското място е с 
площ 372,19 ха. Характерни местообитания са заливни гори от черна елша (Alnus 
glutinosa), бяла (Salix alba) и крехка (Salix fragilis) върба, бяла топола (Populus alba) и 
черна топола (Populus nigra), на места в съчетание с тополови култури и хигрофитни 
тревни съобщества. Горите са с богат, практически непроходим подлес от псевдолиани 
и къпина. Западният бряг на острова е голяма пясъчна коса без растителност. Около 
острова се формират речни плитчини.  

Установени са пет вида безгръбначни, 22 вида риби и осем вида земноводни и влечуги с 
консервационна значимост. Мястото е от глобално значение за опазването на малкия 
корморан (Phalacrocorax pygmeus) и е едно от най-важните местообитания за нощната 
чапла (Nycticorax nycticorax), гривестата чапла (Ardeola ralloides), малка бяла чапла, 
лопатарката (Platalea leucorodia). През последните години се наблюдава тенденция на 
прогресивно намаляване числеността на гнездещите чапли за сметка на увеличаване 
броя на големите корморани, както и масовото изсъхване и падане на тополите. 
Защитена зона „Остров Ибиша“ изцяло попада в горска територия. Видовете в зоната, 
попадащи в категория SPEC1 са къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) и малкия 
корморан (Phalacrocorax pygmeus). 

Уязвимост и заплахи 

„Остров Ибиша“ се влияе най-вече от горскостопанските дейности на острова и от 
хидрологичния режим на р. Дунав. Всички горскостопански дейности, свързани с голи 
сечи, премахване на подлеса и залесяване с неместни видове (напр. хибридна топола) 
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влияят отрицателно на местообитанието. Предвиденият проект за повишаването на 
плавателния капацитет на р. Дунав може да окаже отрицателно въздействие върху 
наносния режим на реката (удълбаване на фарватера, изчезването на плитчини по 
централното течение и в същото време натрупване на повече наноси в страничните 
ръкави на реката). 

В Стандартния формуляр на зоната за НАТУРА 2000 са идентифицирани следните 
неблагоприятни въздействия с висок риск за защитената зона: 

 Лесовъдство 
 Експлоатация на горите без залесяване или естествено възобновяване 
 Риболов с плаващи мрежи, развлекателен риболов 
 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета, повторно засаждане на гори 
 Колекционерство на животни (насекоми, влечуги, земноводни) 
 Косене/рязане на пасище 
 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство 
 Отстраняване на подраст, горскостопански сечи 
 Добив на пясък и чакъл 
 Лов 
 Събиране/унищожаване на растения, общо 
 Залесяване на открити площи 

Мерки за неутрализиране на рисковете  
 
В Заповед РД-515 от 22 август 2008 г. на Министъра на околната среда и водите за 
обявяване на защитената зона са изброени осем ограничителни действия с цел 
предотвратяване на споменатите рискове за защитената зона. Със заповедта се въвежда 
забрана за: 
 

 Строителството на нови сгради и временни постройки, пристанища, терминали и 
промишлени предприятия; 

 Унищожаването на островни образувания; 

 Добиването на подземни богатства; 

 Депонирането и временно съхранение на отпадъци; 

 извършването на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или промяна на 
водния режим на затони, мочурища и естествени водни обекти, освен при 
изпълнение на дейности, свързани с подобряване състоянието на водните 
екосистеми и местообитания; 

 извършването на сечи в горите от местни видове, които водят до намаляване на 
тяхното площно разпространение или до смяна на видовете; 

 извършването на сечи в радиус 300 м около гнездови колонии на чапли и корморани 
през периода на гнездене (март-юли); 

 използването на неселектирани средства за борба с вредителите по горите. 
Описание на местообитанията 

Над половината от площта на защитената зона е заета от вътрешни водни 
обекти, а останалата част се състои от широколистни гори и шубраци. 
Ползванията в защитената територия са само горскостопански. 
  



 
„Цибърско блато“ е обявенo за защитена зона за опазване на дивите птици с Решение 
на Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна. Попада на територията на Регионална 
инспекция по околната среда и водите Монтана. 
Вносител на предложението за включване на „Цибърско блато“ в списъка със 
защитените зони е Българското дружество за защита на птиците.  

Заповед РД-558 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ 
84/2008 г.) определя актуалните граници и площи на имотите, включени в защитената 
зона, както и конкретните видове птици, които са предмет на опазване. Няма 
разработен план за управление на защитената зона.  

„Цибърско блато“ се припокрива със защитена зона по директивата за местообитанията 
„Цибър“.  

Защитена зона „Цибърско блато“ е с обща площ 909,779 ха и включва землищата на: 

 с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана; 
 с. Станево, община Лом, област Монтана. 

„Цибърско блато“ се намира на около 20 км източно от гр. Лом (между селата Станево и 
Долни Цибър, координати 43°82'17" северна ширина, 23°47'28" източна дължина). 
Представлява остатък от обширна в миналото естествена влажна зона в мозаечно 
разположена богата водна и водолюбива растителност и открити водни площи, между 
селата Станево и Долни Цибър на брега на р. Дунав. В миналото бива пресушена 
посредством поредица хидромелиоративни мероприятия – изгражда се дига на р. Дунав 
и система от отводнителни канали с помпена станция. В последните години поради 
преустановяване на дейността на помпената станция част от блатото се 
самовъзстановява по естествен път вследствие на задържане на есенни и пролетни 
води при пълноводие на р. Дунав, съпроводени от високи подпочвени води, 
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ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ЦИБЪРСКО БЛАТО“ 
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снеготопенето и дъждовете.  

Биоразнообразие 

„Цибърско блато“ представлява залято тополово насаждение и плитки водни площи 
обрасли с тръстика, папур, и друга хидрофилна растителност, заобиколени и прорязани 
от мрежа от канали. Откритата водна повърхност е частично обрасла с дяволски орех, 
щитолистна какичка, водна леща, земноводно пиперче, същински воден морач, 
ръждавец. Защитената зона „Цибърско блато“ е едно от най-важните места в България 
за Европейския съюз по отношение на опазване на местообитанията и гнездовите 
популации на ръждивата чапла, белооката потапница (с най-голямо значение за 
защитената зона, тъй като попада в категория SPEC1), големия воден бик, малкия воден 
бик и белобузата рибарка.  

Уязвимост и заплахи 

Защитена зона „Цибърско блато“ изцяло зависи от връзката си с река Дунав и 
поддържането на водния режим. Зоната е чувствителна към всички видове дейности, 
свързани с отводняване на влажната зона. Такива дейности водят до нарушаване и дори 
до унищожаване на значими за птиците местообитания. Незаконното изхвърляне на 
битови и строителни отпадъци предизвиква допълнително влошаване качеството на 
местообитанията. Поради малката си площ територията е чувствителна към всички 
видове неблагоприятни въздействия от човешка дейност като лов, риболов през 
гнездовия сезон, събиране на растения и животни и др. Мащабен инвестиционен 
проект, свързан с удълбаването на р. Дунав може да доведе до постоянна промяна на 
водния режим на влажната зона, тъй като тя е свързана с реката. 

В Стандартния формуляр на зоната за НАТУРА 2000 са идентифицирани следните 
неблагоприятни въздействия с висок риск за защитената зона: 

 Изхвърляне на интертни материали 
 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство, лов 
 Изхвърляне на битови отпадъци 
 Развлекателен риболов 
 Изменение в хидрографските функции, общо 

Мерки за неутрализиране на рисковете 

В Заповед РД-558 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите за 
обявяване на защитената зона са изброени шест ограничителни действия с цел 
предотвратяване на споменатите рискове за защитената зона. Със заповедта се въвежда 
забрана за: 

 залесяването на ливадите и пасищата, както и превръщането им в обработваеми 
земи и трайни насаждения; 

 премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) 
при ползването на земеделските земи като такива; 

 използването на пестициди (включително второ поколение родентициди) и торове (с 
изключение на оборски тор) в пасища и ливади; 

 извършването на дейности, свързани с пресушаване или промяна на хидрологичния 
режим, освен при изпълнение на такива, свързани с подобряване състоянието на 
водните екосистеми и местообитания;  

 паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 
 косенето на тръстика, папур и плаваща водна растителност в каналите по бреговете 

и дигите в периода от 1 март до 15 август. 



Описание на местообитанията 

Преобладаващо площите са заети с влажни ливади, екстензивни зърнени култури, сухи 
треви и широколистни гори. 

 

„Остров Голя“ е обявен за защитена зона за опазване на дивите птици с Решение на 
Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна. Попада на територията на Регионална 
инспекция по околната среда и водите Монтана. 

Вносител на предложението за включване на „Остров Голя“ в списъка със защитените 
зони е Българското дружество за защита на птиците.  

Заповед РД-511 от 22 август 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ 
78/2008 г.) определя актуалните граници и площи на имотите, включени в защитената 
зона, както и конкретните видове птици, които са предмет на опазване. Няма 
разработен план за управление на защитената зона.  

„Остров Голя“ включва в територията си цялата площ на защитена зони по директивата 
за местообитанията „Остров 
Кутово“. 

Защитена зона „Остров 
Голя“ е с обща площ 
414,5610 ха и включва 
землището на с. Кутово, 
община Видин, област 
Видин.Защитена зона 
„Остров Голя“ е разположен 
източно от гр. Видин, между 
километър 798 и 902 на 
река Дунав, южно от селата 
Кутово и Сланотрън 
(координати 44°01'44"  

северна ширина, 23°98'83" 
източна дължина). Островът 
е обрасъл от храстова и 
дървесна растителност – 
предимно от върби и 
тополи. Част от горите са 
превърнати в плантации от хибридна топола. Малка част от него е обработваема земя.  

Биологично разнообразие 

Защитена зона „Остров Голя“ е едно от най-важните места в страната от значение на 
Европейския съюз за опазване на нощната чапла (Nycticorax nycticorax) и малка бяла 
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чапла (Egretta garzetta), които гнездят тук в голяма смесена колония заедно със сивата 
(Ardea cinerea) и ръждивата чапла (Ardea purpurea ) и големия корморан (Phalacrocorax 
carbo). По време на зимуване е наблюдаван и световно застрашеният вид малък 
корморан (Phacrocorax pygmeus), който ползва острова за почивка и се явява защитен 
вид с най-голяма значимост за зоната. Сивата гъска (Anser anser), включена в Червената 
книга на България, също зимува на острова в малка численост. 

Уязвимост и заплахи 

Природата на острова е силно зависима от хидрологичния режим на река Дунав. 
Горскостопанските дейности, свързани с голите сечи, премахване на подраста и 
залесяване с хибридна топола, оказват отрицателно въздействие върху крайречните 
заливни гори на острова. Интензивният риболов в района, както и ловът, причиняват 
безпокойство на водолюбивите птици. Мащабен проект за повишаване на плавателния 
капацитет на река Дунав ще доведе до постоянна промяна на водния режим на реката, 
както и изчезване на плитките води около острова. Тези промени ще имат отрицателно 
влияние на гнездящите на острова колонии от птици.  

В стандартния формуляр е идентифицирано едно неблагоприятно въздействие с висок 
риск за защитената зона – К03.04 – Хищничество.  

Мерки за неутрализиране на рисковете  

В Заповед РД-511 от 22 август 2008 г. на Министъра на околната среда и водите за 
обявяване на защитената зона са изброени осем ограничителни действия с цел 
предотвратяване на споменатите заплахи за защитената зона. Със заповедта се въвежда 
забрана за: 

 Строителството на нови сгради, пристанища, терминали и промишлени предприятия; 
 Унищожаването на островни образувания; 
 Добиването на подземни богатства; 
 Депонирането и временно съхранение на отпадъци; 
 извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на мочурища, 

ливади и естествени водни обекти, освен при изпълнение на дейности, свързани с 
подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитания; 

 извършването на сечи в горите от местни видове, които водят до намаляване на 
тяхното площно разпространение или до смяна на видовете; 

 извършването на сечи в радиус 300 м около гнездови колонии на чапли и корморани 
през периода на гнездене (март-юли); 

 използването на неселектирани средства за борба с вредителите по горите. 

Описание на местообитанията 

В защитената зона преобладават вътрешните водни обекти и пустоши и шубраци. Малък 
процент са широколистните гори.  
  



 

 

„Орсоя“ е обявена за защитена зона за опазване на местообитанията с Решение на 
Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна. Попада на територията на Регионална 
инспекция по околната среда и водите Монтана. 

Вносител на предложението за включване на „Орсоя“ в списъка със защитените зони е 
WWF-Световен фонд за дивата природа.  

Няма издадена заповед за обявяване на защитената зона и не е разработен план за 
управление.  

„Орсоя“ обхваща цялата територия на защитена зона за опазване на дивите птици 
„Рибарници Орсоя“.  

Защитена зона „Орсоя“ (координати 43°78'5"  северна ширина, 23°05'06" източна 
дължина) е обявена с площ 2460,62 ха, но с Решение на Министерски съвет № 811 от 16 
ноември 2010 г., територията се изменя на 2949,41 ха и включва землищата на: 

 с. Арчар и с. Добри дол, община Димово, област Монтана; 

 гр. Лом, с. Орсоя и с. Сливата, община Лом, област Монтана. 

Защитената зона обхваща територията на несъществуващото вече блато Орсоя, 
разположено на брега на Дунав. Също така включва група острови и част от брега, 
покрити с горска растителност. Има система от диги, канали, помпи и други 
отводнителни съоръжения.  

Биологично разнообразие 

Предмет на опазване в защитените зони са следните консервационно значими 
животински видове включени в Приложение II на Директива 92/43/ЕЕС – три вида 
земноводни и влечуги, 14 вида риби и два вида безгръбначни. В защитената зона се 
срещат 34 вида редовно мигриращи птици. 

Защитени местообитания 

Защитена зона “Орсоя“ е обявена за защита на следните природни местообитания 
(хабитати) от приложение I на Директива 92/43/ЕЕС, като сред тях има приоритетни11 
(определени за такива съгласно Директива 92/43/ЕЕС, Интерпретационния наръчник на 
местообитанията в Европейския съюз ЕUR 27 и Ръководство за определяне на 
местообитания от европейска значимост в България), които са маркирани с одебелен 
шрифт:  

1. Тип 2340 „Панонски вътрешноконтинентални дюни“ - хабитатът е с големина 
516,74 ха (21% от площта на ЗЗ „Орсоя“).  

                                                 
11 Според Директива 92/43/ЕЕС приоритетни типове естествени местообитания означава 
типове естествени местообитания, застрашени от изчезване. За тяхното запазване Общността 
носи особена отговорност поради обхвата на тяхното естествено разпространение в рамките на 
територията. 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ОРСОЯ“ (BG 0000182) 



2. Тип 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea 
uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea“ – обща площ 4,93 ха (0,2% от площта на ЗЗ 
„Орсоя“). 

3. Тип 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition“ - местообитанието е големина 130,36 ха (5,3% от площта на ЗЗ 
„Орсоя“).  

4. Тип 3270 „Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.“ - територията 
на местообитанието е общо 4,93 ха (0,2% от площта на ЗЗ „Орсоя“). 

5. Тип 6250 „Панонски льосови степни тревни съобщества“ - местообитанието е с 
площ 1,18 ха (0,04% от площта на ЗЗ „Орсоя“).  

6. Тип 6430 „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс“ - територията на местообитанието е общо 393,69 ха (16% от площта 
на ЗЗ „Орсоя“). 

7. Тип 91E0 „Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 
Alnion incanae, Salicion albae)“ - хабитатът е с площ 14,92 ха (0,6% от площта на 
ЗЗ „Орсоя“). 

8. Тип „91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior 
или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)“ - площта на 
местообитанието е 12,30 ха (0,5% от площта на ЗЗ „Орсоя“).  

*Подходът за определяне и маркиране на приоритетните природни местообитания се 
използва за всички защитени зони.  

Уязвимост и заплахи 

Сред основните заплахи за 
защитената зона са 
бракониерството, 
неконтролираното и 
нерегулирано опожаряване 
на тръстика и косенето. Част 
от пясъчните дюни е силно 
засегната от човешка 
дейности, а в състава на 
дюните има много рудерални 
(плевелни) видове. В 
заливната низина има 
действаща помпена станция. 
Много от естествените гори 
са заменени с изкуствени 
култури от тополи. 

В 
Стандартния 
формуляр на 
зоната за 
НАТУРА 2000 
са 
идентифицир
ани две 
неблагоприят
ни 

въздействия с висок риск за защитената зона: преграждане на площи с диги и 
възстановяване на земи от морета, устия или блата.  

  



Описание на местообитанията 

Основната площ е заета от тресавища, сухи тревни съобщества, вътрешни водни площи 
и изкуствени горски монокултури.  

 

Защитена зона „Козлодуй” е обявена за защитена зона за опазване на местообитанията 
с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за приемане на списък на 
защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Попада на 
територията на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана. 

Вносител на предложението за включване на „Козлодуй“ в списъка със защитените зони 
е WWF-Световен фонд за дивата природа.  

Няма издадена заповед за обявяване на защитената зона и не е разработен план за 
управление.  

Цялата територия на „Козлодуй“ попада в обхвата на защитена зона за опазване на 
дивите птици „Златията“. Отделно на територията на защитената зона се намира и 
защитена местност 
„Козлодуй“ с площ 10,00 
ха.    

Защитена зона „Козлодуй“ е 
с обща площ 125,3812 ха и 
включва землищата на с. 
Горни Цибър и гр. 
Козлодуй, община 
Козлодуй, област Монтана.  

Зоната представлява 
стръмната льосова стена 
между град Козлодуй и село 
Горни Цибър. Хребетът на 
стената е зает от степна 
растителност с участието на 
някои ендемични видове. 
Доминантни са Stipa capillata, Artemisia campestris. Ендемити са Centaurea rumelica, 
Stachys arenariaeformis, Chamaecytisus supinus. По билата има много горски култури, 
предимно от акация. Обектът е един от най-важните в България за местообитание 6250 
Панонски льосови степни тревни съобщества. Той има типичен флористичен състав и 
участие на много ендемични и реликтни степни видове като Centaurea rumelica, Stachys 
arenariaeformis.  

  

                                                 
12 Съгласно Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна. 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „КОЗЛОДУЙ“ (BG000527) 



Биологично разнообразие 

Защитената зона е местообитание на следните животински видове, съгласно Член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО, и видове, изброени в Приложение II от Директива 92/43/ЕИО: 
добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) и ивичест смок (Elaphe 
quatuorlineata).  

Към групата “Други значими растителни и животински видове”, които са свързани с 
природозащитата и управлението на обекта са включени следните видове - Зелена 
крастава жаба (Bufo viridis), Смок-стрелец (Coluber caspius), Зелен гущер (Lacerta 
viridis), Обикновена чесновница (Pelobates fuscus), Степен гущер (Podarcis muralis), 
Кримски гущер (Podarcis taurica), Пясъковиден ранилист (Stachys arenariaeformis). 

Mестообитания 

В Стандартния формуляр на зоната като обект на защита се посочва едно 
местообитание, което е приоритетно:  

1. Тип 6250 “Панонски льосови степни тревни съобщества”. 

Уязвимост и заплахи  

Районът е силно засегнат от човешка дейност. Степната растителност се е запазила 
единствено по най-високите части на льосовите форми. Районът е заобиколен от 
обработваеми земи. Използват се торове и пестициди и се образува процес на 
акумулация на биогени от съседни територии.  

В Стандартния формуляр на зоната за НАТУРА 2000 са идентифицирани следните 
неблагоприятни въздействия с висок риск за защитената зона: 

 Изкуствено залесяване на открити площи 
 Горскостопански сечи 
 Инвазивни неместни видове 

Описание на местообитанията 

Малка част от територията на зоната се използва за земеделие – отглеждане на зърнени 
култури, преобладават сухите тревни съобщества и изкуствените горски монокултури.  

 
Защитена зона „Цибър“ е обявена за защитена зона по Директива 92/43/ЕИО за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с Решение на 
Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Вносител на предложението за включване на „Цибър“ в списъка със защитените зони е 
WWF-Световен фонд за дивата природа.  

Няма издадена заповед за обявяване на защитената зона и не е разработен план за 
управление.  

Защитена зона „Цибър“ е с обща площ 2971,73 ха и включва следните землища: 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ЦИБЪР“ (BG0000199) 



 с. Горни Цибър, с. Долни Цибър, с. Златия (община Вълчедръм, област Монтана); 
 с. Станево (община Лом, област Монтана);  

Защитената зона попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и 
водите Монтана. 

Във вътрешността на защитената зона 25 % от територията са водни площи (стоящи и 
течащи води). Приблизително 7 % от общата площ на ЗЗ са тресавища, блата, 
растителност по 
крайбрежието на 
водоемите и 
мочурища. Островната 
група на зоната е 
основно покрита с 
естествена 
растителност. През 
лятото се разкриват 
широки пясъчни 
ивици.  

Биологично 
разнообразие 

Защитената зона е 
местообитание на 
следните животински 
видове, съгласно Член 4 от Директива 2009/147/ЕО, и видове, изброени в Приложение 
II от Директива 92/43/ЕИО: пет вида бозайници, четири вида земноводни и влечуги, 12 
вида риби и четири вида безгръбначни. На територията на защитената зона се срещат 
33 вида редовно мигриращи птици. 

Местообитания 

Предмет на опазване в защитена зона „Цибър” са следните типове природни 
местообитания (хабитати) от приложение I на Директива 92/43/ЕИО:  

1. Тип 1530 „Панонски солени степи и солени блата“  
2. Тип 2340 „Панонски вътрешноконтинентални дюни“  
3. Тип 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от 

Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea“ 
4. Тип 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition“ 
5. Тип 3270 „Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.“  
6. Тип 6250  „Панонски льосови степни тревни съобщества“  
7. Тип 91E0 „Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 

Alnion incanae, Salicion albae)“.  

Уязвимост и заплахи 

Защитената зона е изправена пред проблеми свързани с това, че бившата заливна 
низина е отводнена, естествените гори се заменят с монокултури, 
вътрешноконтиненталните пясъчни дюни в заливната низина са застрашени от активен 
незаконен добив от местните хора. Основната заплаха за опазването на защитената зона 
е свързана с незаконната сеч на естествената гора и залесяването с тополови култури. 



В Стандартния формуляр на зоната за НАТУРА 2000 са идентифицирани следните 
неблагоприятни въздействия с висок риск за защитената зона: 

 Конкуренция 
 Добив на пясък и чакъл 
 Горскостопански сечи 
 Лесовъдство 
 Косене/рязане на пасище 
 Изкуствено залесяване на открити площи 
 Култивация, инвазивни неместни видове 

Описание на местообитанията 

Водните площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) на защитената зона 
заемат 25% от територията ѝ, а тресавищата, блатата, растителността по крайбрежието 
на водоемите, мочурищата 7%. Островната група на зоната е основно покрита с 
естествена растителност. През лятото се разкриват широки пясъчни ивици.  

 
„Островска степ Вадин“ е обявена за защитена зона по Директива 92/43/ЕИО за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с Решение на 
Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
 
Вносител на предложението за включване на „Островска степ Вадин“ в списъка със 
защитените зони е WWF-Световен фонд за дивата природа.  

Защитена зона „Островска степ Вадин“ е с обща площ 301,29 ха и включва землищата на 
с. Горни Вадин и с. Остров (община Оряхово, област Враца). 

Защитената зона попада 
на територията на 
Регионална инспекция по 
околната среда и водите 
Враца. 

Биологично 
разнообразие 

Защитената зона е 
местообитание на 
следните животински 
видове, съгласно Член 4 
от Директива 
2009/147/ЕО, и видове, 
изброени в Приложение 
II от Директива 
92/43/ЕИО: 

  

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ОСТРОВСКА СТЕП ВАДИН“ 
(BG0000528) 



Земноводни и влечуги 

 Пъстър смок (Elaphe sauromates) 
 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

Бозайници 

 Видра (Lutra lutra) 
 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 

Растения 

За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове. 
Въпреки това обаче в териториите на защитената зона се опазват други важни видове 
като Алпийско сграбиче (Astragalus austriacus), Пясъковиден ранилист (Stachys 
arenariaeformis). 

Местообитания 

Предмет на опазване в защитена зона „Островска степ Вадин” са следните типове 
природни местообитания (хабитати) от приложение I на Директива 92/43/ЕИО:  

1. Тип 6250 „Панонски льосови степни тревни съобщества“.   
 

Уязвимост и заплахи 

В Стандартния формуляр на зоната за НАТУРА 2000 са идентифицирани следните 
неблагоприятни въздействия с висок риск за защитената зона:  

 Залесяване на открити площи, култивация, паша 
 Урбанизирани райони, обитавани от човека области 

Описание на местообитанията 

По-голямата част от площите на защитената зона са обраснали с храсти, или са 
превърнати в обработваеми земи. В близост край селищата са формирани и големи по 
площ рудерални огнища. 

 
„Остров“ е обявенa за защитена зона по Директива 92/43/ЕИО за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна с Решение на Министерски съвет 
№ 122/02.03.2007г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Вносител на предложението за включване на „Остров“ в списъка със защитените зони е 
WWF-Световен фонд за дивата природа.  

Защитена зона „Остров“ е с обща площ 3918,60 ха13 включва землищата на с. Галово, с. 
Лясковец, гр. Оряхово, с. Остров, с. Селановци (община Оряхово, област Враца). 

                                                 
13 Съгласно Решение No.811 от 16.11.2010 г. (ДВ 96/2010), площта на ЗЗ „Река Огоста“ е намалена 4873,72 
ха на 3918,60 ха. 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ОСТРОВ“ (BG0000334) 



Защитената зона попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и 
водите Враца. 

Биологично разнообразие 

Защитената зона е местообитание на следните животински видове, съгласно Член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО, и видове, изброени в Приложение II от Директива 92/43/ЕИО: 
шест вида земноводни и влечуги, четири вида безгръбначни животни, 13 вида риби и 
пет вида бозайници.  

Растения 

За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове. 
Въпреки това обаче в териториите на защитената зона се опазват други важни видове за 
опазване на флората като блатно кокиче (Leucojum aestivum), воден орех (Trapa 
natans), бяла водна лилия (Nymphaea alba), щитолистна какичка (Nymphoides peltata), 
сенниковидна риндера (Rindera umbellata), плаваща лейка (Salvinia natans), алоевиден 
стратиотес (Stratiotes aloeides). 

Местообитания 

Предмет на опазване в защитена зона „Остров” са следните типове природни 
местообитания (хабитати) от приложение I на Директива 92/43/ЕИО: 

1. Тип 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от 
Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea с обща площ от 35,26 ха или 0,9 
% от общата площ на защитената зона (3918,60 ха). 

2. Тип 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition“ с обща площ от 33,66 ха. Това се равнява на 0,85 % от общата 
площ на защитената зона (3918,60 ха).  

3. Тип 3270 „Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.“ и 6250 
„Панонски льосови степни тревни съобщества“ с обща площ от 46,95 хa, което се 
равнява на 1,37 % от общата площ на защитената зона.  

4. Тип 6250 „Панонски льосови степни тревни съобщества“ с обща площ от 
190,59 хa. (4,86% от общата площ на защитената зона). 

5. Тип 6430 „Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския 
до алпийския пояс“ с обща площ 206,51023 (5,27 % от общата площ на защитената 
зона). 

6. Тип 91E0 „Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и Fraxinus 
excelsior (Alno-Pandion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae)“ с обща площ от 
100,67 хa (2,57 % от общата 
площ на защитената зона). 

7. Тип 91G0 „Панонски гори с 
Quercus petraea и Carpinus 
betulus“ с обща площ от 
1,00 хa (0,026 % от общата 
площ на защитената зона). 

 
Уязвимост и заплахи 

В Стандартния формуляр на зоната за НАТУРА 2000 са идентифицирани следните 
неблагоприятни въздействия с висок риск за защитената зона: 



 Лесовъдство, култивация 
 Затлачване, натрупване на органичен материал 

Описание на местообитанията 

29% са заети от екстензивни зърнени култури, срещат се водни площи, изкуствени 
горски монокултури, сухи тревни съобщества, тресавища, блата и крайбрежна 
растителност.  

 

 
 
„Река Огоста“ е обявенa за защитена зона за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за 
приемане на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна. Защитената зона попада на територията на Регионална 
инспекция по околната среда и водите Враца. 

Вносител на предложението за включване на „Река Огоста“ в списъка със защитените 
зони е WWF-Световен фонд за дивата природа.  

Няма издадена заповед за обявяване на защитената зона и не е разработен план за 
управление.  

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РЕКА ОГОСТА“ 
(BG0000614) 



Защитена зона „Река Огоста“ е с обща площ 1365,74 ха14 и включва следните землища: 

 гр. Оряхово (община Оряхово, област Враца); 

 с. Софрониево, с. Сараево, с. Войводово, гр. Мизия (община Мизия, област 
Враца); 

 с. Хърлец, с. Крива бара, с. Гложене, с. Бутан (община Козлодуй, област Враца). 

Бреговете на р. Огоста са укрепени, дъното е с много наноси и водата е еутрофна, 
което е следствие от влиянието на близко разположения язовир на град Монтана. 
Натрупването на наноси и еутрофната вода са причина за растежа на 3260 Равнинни или 
планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion и 3270 
Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p., хабитати с Европейско 
значение. 

Биологично разнообразие 

Защитената зона е местообитание на следните животински видове, съгласно Член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО, и видове, изброени в Приложение II от Директива 92/43/ЕИО: 
седем вида земноводни и влечуги, шест вида безгръбначни животни, 15 вида риби, пет 
вида бозайници. За защитената зона не са посочени консервационно значими 
растителни видове. 

Местообитания 

В предмета и целите за опазване на защитена зона „Река Огоста” са посочени следните 
Природни местообитания (хабитати) от приложение I на Директива 92/43/ЕИО:  

1. Тип 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition“, с потвърдена като природно местообитание обща площ 2,12 ха. 
Това се равнява на 0,15 % от общата площ на защитената зона (1365,73 ха). 

2. Тип 3260 „Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-Batrachion“ - площта, потвърдена като природно местообитание на 
верифицираната територия е 62,78 ха (4,59 % от общата площ на защитената 
зона). 

3. Тип 3270 „Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.“ с обща 
площ от 17,72 хa ( 1,30 % от общата площ на защитената зона).  

4. Тип 6250 „Панонски льосови степни тревни съобщества“ с обща площ от 
146,04 хa (10,69 % от общата площ на защитената зона).  

5. Тип 91E0 „Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 
Alnion incanae, Salicion albae)“ с обща площ от 6,29 хa ( 0,46 % от общата 
площ на защитената зона).  

6. Тип 91Z0 „Мизийски гори от сребролистна липа“ с обща площ от 7,24 хa (0,53 % 
от общата площ на защитената зона.  

Уязвимост и заплахи 

Натрупването на наноси и еутрофната вода са причина за растежа на 3260 Равнинни или 
планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion и 3270 
Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p., хабитати с Европейско 
значение. 

Основни заплахи за защитената зона са замърсяването на водите и бракониерство, ВЕЦ, 
изсичането и прочистването на крайречните гори, промените във водния режим, 

                                                 
14 Съгласно Решение No.811 от 16.11.2010 г. (ДВ 96/2010), площта на ЗЗ „Река Огоста“ е увеличена от 
1253,24 ха на 1365,74 ха. 



изгребването на отлаганията от чакъл и пясък от речното легло, неблагоприятни 
сукцесии в старите речни корита. 

В Стандартния формуляр на зоната за НАТУРА 2000 са идентифицирани следните 
неблагоприятни въздействия с висок риск за защитената зона: добив на пясък и чакъл и 
изменения в структурите на водните потоци във вътрешността.  

Описание на местообитанията 

Водните площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) на защитената зона 
заемат 3 % от територията ѝ, а тресавищата, блатата, растителността по крайбрежието 
на водоемите, мочурищата 7 %. Бреговете на р. Огоста са укрепени, дъното е с много 
наноси и водата е еутрофна, което е следствие от влиянието на близкоразположения 
язовир на град Монтана.  

 
„Арчар“ е обявен за защитена зона за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за приемане 
на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна. „Арчар“ е защитена зона по Директива за местообитанията, която 
граничи със защитена 
зона по Директива за 
птиците. 
Защитена зона „Арчар“ 
включва землището на с. 
Арчар, община Димово, 
област Видин и е с обща 
площ 808,65 ха15. Зоната е 
част от Дунавската 
заливна низина близо до 
село Арчар и съседните 
пясъчни хълмове, които 
са с 80-90 м. надморска 
височина. Обектът 
включва и новите 
Дунавски острови, 
покрити със заливни 
гори.  

Защитената зона попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и 
водите Монтана. 

Биологично разнообразие 

Защитената зона е местообитание на следните животински видове, съгласно 
Член 4 от Директива 2009/147/ЕО, и видове, изброени в Приложение II от 
Директива 92/43/ЕИО: четири вида земноводни и влечуги, четири вида 
безгръбначни, 14 вида риби, девет вида бозайници.  

Местообитания 

                                                 
15 Съгласно Решение No.811 от 16.11.2010 г. (ДВ 96/2010), площта на ЗЗ „Арчар“ е увеличена от 28,60 ха на 
808,65 ха. 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „АРЧАР“ (BG0000497) 



Защитена зона “Арчар“ е обявена за защита на следните природни 
местообитания (хабитати) от приложение I на Директива 92/43/ЕИО: 

1. Тип 6250 „Панонски льосови степни тревни съобщества“ - територията на 
хабитата е с площ 255,47 ха. 

2. Тип 6260 „Панонски пясъчни степи“ – с площ 38,26 ха.  
3. Тип 6440 „Алувиални ливади от съюза Cnidion Dubii в речните долини“ – с 

площ 44,09 ха. 
4. Тип 91I0 „Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.“ - 5,18 ха площ. 

Местообитанието е новоустановено в ЗЗ „Арчар“, което допринася за 
увеличаване на площта му в мрежата Натура 2000. 

5. Тип 91E0 „Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)“ - заема 35,73 ха площ. 

Уязвимост и заплахи 

Растителната покривка е силно променена от антропогенната дейност - 
кариерите за добив на пясък, разораването от иманяри, разораването на площи 
за ниви и опожаряването на територии. Има голяма незаконна кариера за пясък, 
която се ползва от местните хора. Бившата заливна низина е отводнена и има 
много канали. Неблагоприятно влияние върху състоянието на местообитанието 
оказва също интензивността на пашата и последващата я рудерализация, 
обрастването с храсти и орлова папрат, навлизането на инвазивни видове. 

В Стандартния формуляр на зоната за НАТУРА 2000 са идентифицирани следните 
неблагоприятни въздействия с висок риск за защитената зона:  

 Култивация 
 Добив на пясък и чакъл 
 Урбанизирани райони, обитавани от човека области 
 Паша 

 Лесовъдство 

Описание на местообитанията 

Във вътрешността на защитената зона се намират около 1 % водни площи (стоящи и 
течащи води). Около 18% от територията на зоната са заети от тресавища, блата, 
растителност по крайбрежието на водоемите и мочурищата. Почти половината от зоната 
е заета от сухи тревни съобщества.  
 

 

„Острови Козлодуй“ са обявени за защитена зона за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна с Решение на Министерски съвет № 
122/02.03.2007г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна.  

„Острови Козлодуй“ е защитена зона по Директива за местообитанията, която граничи 
със защитена зона по Директива за птиците. 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ОСТРОВИ КОЗЛОДУЙ“ 
(BG0000533) 



Вносител на предложението за включване на „Острови Козлодуй“ в списъка със 
защитените зони е WWF-Световен фонд за дивата природа.  

Защитена зона „Острови Козлодуй” включва три по-големи острова в землищата на гр. 
Козлодуй, с. Хърлец, община Козлодуй и е с обща площ 909,04 ха16. 

Защитената зона попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и 
водите Враца. 

Биологично разнообразие 

Защитената зона е местообитание на следните животински видове, съгласно Член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО, и видове, изброени в Приложение II от Директива 92/43/ЕИО: 
три вида земноводни и влечуги, два вида безгръбначни животни, 14 вида риби, и един 
вид бозайник.  

Растения 

Около 70% от площта на „Острови Козлодуй“ са покрити от горски насаждения. 
Западната част от остров Сврака е покрита с пясъчни наноси. Обектът е със средна до 
висока консервационна стойност. Северната част на остров Сврака и носът на остров 
Козлодуй са сравнително неповлияни от човешка дейност. Южната част на остров 
Сврака и опашката на остров Козлодуй са застрашени от проникването на 
интродуцирани дървесни и храстови видове. В защитената зона се опазват естествени 
гори от Salix alba, Ulmus minor и Populus nigra. 

Местообитания 

В предмета и целите за опазване на защитена зона „Острови Козлодуй” са посочени 
следните хабитати от приложение I на Директива 92/43/ЕИО: 

1. Тип 91Е0 „Алувиални гори с Alnus Glutinosa и Fraxinus Excelsior (Alno-Padion, 
Alnion Incanae, Salicion Albae)“ - територията на хабитата е 30,22 ха или 4,98 
% от територията на защитената зона. 

2. Тип 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от 
Littorelletea 
uniflorae и/или 
IsoetoNanojunce
tea“ - 
територията на 
местообитание
то заема площ 
от 1,42 ха. 
Местообитание
то 
представлява 
59 % от 
територията на 
защитената 
зона „Острови 
Козлодуй“. 

3. Тип 3270 „Реки 
с кални 

                                                 
16 Съгласно Решение No.811 от 16.11.2010 г. (ДВ 96/2010), площта на ЗЗ „Острови Козлодуй“ е увеличена от 
605,76 ха на 909,04 ха.  



брегове с Chenopodion Rubri и Bidention p.p.“ -  4,80 ха от територията на 
защитената зона.  

4. Тип 91F0 „Крайречни смесени гори от Quercus Robur, Ulmus Laevis и Fraxinus 
Excelsior или Fraxinus Angustifolia покрай големи реки (Ulmenion Minoris)“ -  
общата площ на природното местообитание в границите на защитената зона е 
3,17 ха. 

Уязвимост и заплахи 
Основните негативни влияния върху състоянието на „Острови Козлодуй“ представляват 
горскостопанските дейности свързани с отглеждането на интензивни тополови култури 
в близост до него и навлизането на хибридни тополи в площите му, бракониерските 
сечи, значителното участие на нетипични за местната флора видове като Amorpha 
fruticosa, Sicyos angulatus, Bidens frondosus, Echinocystis lobata, Fraxinus americana, 
които нарушават естествената му структурата и облик. Съществуват и негативни 
въздействия с естествен характер, те са свързани с ерозията на бреговете на р. Дунав. 

В Стандартния формуляр на зоната за НАТУРА 2000 са идентифицирани следните 
неблагоприятни въздействия с висок риск за защитената зона: изкуствено залесяване на 
открити площи, горскостопански сечи, инвазивни неместни видове.  

Описание на местообитанията 

57% от територията е заета от водни площи, 20% са изкуствени горски монокултури, 
срещат се тресавища, широколистни гори, пясъчни дюни.  

 
„Остров Близнаци“ е обявен за защитена зона за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007г. (ДВ 
21/2007) за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на 
списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна. „Остров Близнаци“ е защитена зона по Директива за местообитанията, 
която граничи със защитена зона по Директива за птиците. Вносител на предложението 
за включване на „Остров Близнаци“ в списъка със защитените зони е WWF-Световен 
фонд за дивата природа.  

Защитена зона „Остров 
Близнаци” е с обща 
площ 606,24 ха17 и 
попада в землищата на:  

 гр. Дунавци, с. 
Ботево, с. Жегница, с. 
Цар Симеон (община 
Видин, област Видин); 

 с. Арчар (община 
Димово, област Видин).  

                                                 
17 Съгласно Решение No.811 от 16.11.2010 г. (ДВ 96/2010), площта на ЗЗ „Остров Близнаци“ е увеличена от 
141,90 ха на 606,24 ха. 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ОСТРОВ БЛИЗНАЦИ“ 
(BG0000532) 



„Остров Близнаци“ е разположен източно от гр. Видин. Защитената зона попада на 
територията на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана.  
На територията на защитената зона е обявена и защитена местност „Остров Близнаците“ 
по Закона за защитените територии с площ 11,24 ха.  
 
Биологично разнообразие 

Защитената зона е местообитание на следните животински видове, съгласно Член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО, и видове, изброени в Приложение II от Директива 92/43/ЕИО: 
три вида земноводни и влечуги, три вида безгръбначни, 14 вида риби, четири вида 
бозайници.  

Крайречни гори се развиват на богати алувиални почви, периодично наводнявани от 
сезонното издигане нивото на реката. Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с 
единично участие на Fraxinus oxycarpa (съюз Alno-Pandion). Понякога съобществата на 
черната елша са с прекъснато, ивичесто разположение покрай реките, поради което 
имат характер на “галерии”. Крайречни съобщества на Alnus glutinosa и/или Alnus 
incana в горните и средните течения на реките (Alnion incanae). Крайречни, заливни 
гори или галерии, доминирани основно от Salix alba, Populus alba и Populus nigra и по-
малко от Salix fragilis, които принадлежат към съюза Salicion albae. В непосредствена 
близост до водата тези гори преминават в храсталаци на Salix purpurea и Salix triandra.  

Местообитания 

Предмет на опазване в защитена зона „Остров Близнаци” са следните типове природни 
местообитания (хабитати) от приложение I на Директива 92/43/ЕИО: 

1. Тип 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от 
Littorelletea uniflorae и/или IsoetoNanojuncetea“ - територията на 
местообитанието заема площ от 1,42 ха. Местообитанието представлява 59 % от 
територията на защитената зона „Остров Близнаци“. 

2. Тип 3270 „Реки с кални брегове с Chenopodion Rubri и Bidention p.p.“ - 
природното местообитание заема площ от 4,80 ха от територията на ЗЗ „Остров 
Близнаци“. 

3. Тип 91Е0 „Алувиални гори с Alnus Glutinosa и Fraxinus Excelsior (Alno-Padion, 
Alnion Incanae, Salicion Albae)“ - територия на хабитата е 30,22 ха или 4,98 % 
от територията на защитената зона. 

Уязвимост и заплахи 

Основните негативни влияния върху състоянието на „Остров Близнаци“ представляват 
морфологични, хидрологични промени и замърсяване на река Дунав, изсичане на 
естествената крайбрежна растителност и залесяване с хибридни тополи и развитие на 
инвазивни видове, дърводобив в съседни територии в зоната. В Стандартния формуляр 
на зоната за НАТУРА 2000 са идентифицирани следните неблагоприятни въздействия с 
висок риск за защитената зона: конкуренция, горскостопански сечи, изкуствено 
залесяване на открити площи, инвазивни неместни видове.  

Описание на местообитанията 

90% от територията е заета от водни площи и малки части пустоши, изкуствени горски 
насаждения и широколистни гори.  

 

  



 

„Остров Кутово“ е обявен за защитена зона за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007г. за 
приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на 
защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
Защитената зона попада на територията на РИОСВ Монтана. 

Вносител на предложението за включване на „Остров Кутово“ в списъка със защитените 
зони е WWF-Световен фонд за дивата природа.  

В Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-239 от 16 април 2015 г. (ДВ 
39/2015 г.) са посочени конкретните природни местообитания, видовете земноводни и 
влечуги, които са предмет на опазване в защитената зона.  

Защитена зона „Остров Кутово” е с обща площ 119,32 ха и попада в землището на с. 
Кутово, община Видин, област Видин. „Остров Кутово“ е разположен източно от гр. 
Видин, между километър 798 и 902 на река Дунав, в землището на село Кутово. 
Защитената зона „Кутово“ се припокрива със защитена зона BG0002067 „Остров Голя“ за 
опазване на дивите птици, в чиито граници попада изцяло.  

На територията на защитената зона е обявена и защитена местност „Остров Кутово“ по 
Закона за защитените територии с площ от 118,33 ха.  

Биологично разнообразие 

Защитената зона е местообитание на следните животински видове, съгласно Член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО, и видове, изброени в Приложение II от Директива 92/43/ЕИО: 
три вида земноводни и влечуги и един вид безгръбначни.  

Местообитания 

Предмет на опазване в защитена зона „Остров Кутово” са местообитанията на следните 
видове земноводни, 
влечуги и безгръбначни по 
чл.6, ал.1, т.2 от Закона за 
биологичното 
разнообразие: 
Червенокоремна бумка 
(Bombina bombina), 
Обикновена блатна 
костенурка (Emys 
orbicularis), Добруджански 
тритон (Triturus dobrogicus), 
Бръмбар рогач (Lucanus 
cervus).  

Защитена зона “Остров 
Кутово“ е обявена за 
защита на следното 
природно местообитание от приложение I на Директива 92/43/ЕИО: тип 91E0  
„Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ОСТРОВ КУТОВО“ 
(BG0000552) 



Salicion albae)“. Природното местообитание 91Е0.* заема 81,67 ха площ, което 
представлява 68,44% от общата площ на защитената зона (119,32 ха).  

Уязвимост и заплахи 

Заплаха представляват промяната на предназначението на горските територии, които са 
обособени за гори във фаза на старост, въвеждането на неместни за защитената зона и 
местообитанията видове, 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, отсичането на биотопни дървета с 
изключение на случаите, когато представляват опасност за живота и здравето на хората 
като отсечените биотопни дървета се оставят на място.   

Неблагоприятно въздействие оказват горскостопанските дейности, свързани с 
отглеждането на интензивни тополови култури в близост до него и навлизането на 
хибридни тополи в площите му, бракониерските сечи, значителното участие на 
нетипични за местната флора видове като Amorpha fruticosa, Bidens frondosus и др., 
които нарушават естествената му структура и облик. Някои негативни въздействия имат 
естествен характер и са свързани с ерозията на бреговете на р. Дунав. 

Регламентирани решения за неутрализиране на рисковете 

В границите на защитената зона е забранено въвеждането на неместни видове. 
Задължително е прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на 
горските типове местообитания от Приложение № 1 от Закона за биологичното 
разнообразие“ за горския тип природно местообитание 91E0.*Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior.  

Описание на местообитанията 

92% от територията на зоната са заети от широколистни гори и 8% от вътрешни водни 
обекти.  

3.3. Основни изводи, констатации и обобщение 
 

Всички защитени зони по директивата за птиците са подадени за включване в списъка 
от БДЗП, а тези по директивата за местообитанията – от WWF-Световен фонд за дивата 
природа. Това са и двете организации, които изпълняват почти всички проекти, 
свързани с мониторинга и опазването на биоразнообразието.  

Системата на защита и обявяване е сложна, за една територия могат да важат няколко 
режима (напр. по Директивата за местообитанията, Директивата за птиците и Закона за 
защитените територии).  

Собствеността на защитените зони е от различен характер – някои защитени зони като 
островите например са изцяло държавна собственост, други са поделени между 
държавата, общини, частни лица.  

Всички разглеждани защитени зони и по двете директиви попадат в контрола на РИОСВ 
Враца и Монтана. Трябва да се отбележи, че в двете администрации има специални 
звена, които отговарят за превантивната дейност по отношение на биоразнообразието, 
защитените територии и зони. В РИОСВ Монтана в звеното са назначени четири човека, 
а във Враца – само един. По един човек и в двете структури отговаря за контролната 
дейност.  



Тъй като защитените зони обект на проучването не попадат в територията на 
национален или природен парк, тези служители са и единствената администрация, 
която е отговорна за зоните. Извършват се планови проверки, както и извънредни – по 
сигнали. Няма подробни данни за налагани глоби или други санкции по Закона за 
биологичното разнообразие.  

Издадени са заповеди за обявяване на защитените зони за всички по директивата за 
птиците и само за една по директивата за местообитанията, а заповедите са важни, 
защото те определят точно имотите, които влизат в обхвата на защитената зона, както и 
конкретните мерки и особено забрани за целите на опазването на видовете и 
местообитанията.  

Няма разработени планове за управление за нито една от зоните, включени в 
проучването. На национално ниво са разработени само шест плана за управление за 
защитени зони, при общо 340 защитени зони в мрежата на НАТУРА 2000. Всички те са 
разработени от РИОСВ, на чиято територия се намира съответната защитена зона, 
въпреки че националната нормативна база позволява и други заинтересовани страни да 
инициират и разработват планове за управление.  

Реализират се проекти за научни изследвания и опазване, но те са по-скоро отделни 
случаи, не са част от цялостна координирана стратегия за опазване и развитие.  

Като цяло информираността за статута на тези територии и ползите от тяхното опазване 
и развитие не са широко известни, не се познават достатъчно екосистемните ползи и 
услуги и местните общности не се възползват в пълна степен от тях.  

Територията на защитените зони, които са в близост до населени места, често се 

замърсяват от местното население чрез изхвърлянето на строителни и битови отпадъци. 

Плажуването е един от другите чести източници на битово замърсяване в защитените 

зони по поречието на р. Дунав.  

 



 

В тази част са представени европейски практики за управление на влажни зони и защитени 

зони от НАТУРА 2000, както и европейски примери за иновации за защита и опазване на 

екосистемите. 

4.1. ФРАНЦИЯ 

Мрежата на НАТУРА във Франция покрива 12,74 % от територията на страната (1 758 

защитени местности). В страната са регистрирани 1364 SCI зони и 392 SPA зони. Влажните 

зони представляват 19 % от защитените местности. Регистрирани са 43 Рамсарски места 

като няма такива, които са определени като застрашени от негативни въздействия.  

Управлението на защитените зони във Франция е базирано на договорни отношения с 

независими оператори, контролирани от местни комисии на заинтересованите страни. През 

1998 г. Министерството на околната среда въвежда договорната система за управление на 

местата от НАТУРА 2000. Документът за целево управление е еквивалентен на план за 

управление и се изготвя от оператор на защитената зона. Одобрението и формализирането 

на Документа e отговорност на префекта на съответната област. В повечето случаи 

операторите назначават мениджър на защитената зона като платена експертна длъжност. 

Извършената работа се отчита редовно на Управителен комитет, под председателството на 

префекта, който включва основните заинтересовани страни. Този тип "местен форум на 

природата" има различен състав (средно за страната 27 члена). През последният век голяма 

част от влажните зони във Франция са унищожени, което поставя много растителни и 

животински видове под заплаха от изчезване. В тази връзка през 2010 г. Министерството 

на екологията, устойчивото развитие и енергетиката на Франция провежда проучване 

относно състоянието на влажните зони във Франция и развитието им в периода от 2000 до 

2010г. Проучването на 152 идентифицирани влажни зони показва значително влошаване 

през разглеждания период на състоянието на екосистемите, които са от голям екологичен 

интерес. Състоянието на 48% от влажните зони се е влошило, докато при само 11% се 

наблюдават подобрения. Като цяло крайбрежните солени влажни зони са по-устойчиви от 

вътрешноконтиненталните алувиални сладководни екосистеми. Сред идентифицираните 

причини за негативните тенденции са увеличената урбанизация, дренажни дейности, 

екстремни климатични събития, инвазивни видове и други.  

През 2010 г. френският парламент приема Закон 2010-788 за Национална ангажираност за 

околната среда. Законът потвърждава, детайлизира и прилага целите на Франция, 

свързани със устойчивото развитие. В глава IV от закона „Биоразнообразие“ са заложени 

мерките за осигуряване на по-добро функциониране на екосистемите и възстановяване на 

екологичното качество на водите. 

4. Европейски практики  

 



4.2. ГЕРМАНИЯ 

В страната има 4557 SCI зони и 742 SPA зони, което е много голям брой в сравнение с 

останалите държави-членки. От друга страна много от предложените обекти са с малки 

площи и общият процент на териториите от мрежата по Натура покрива 15,45 % от 

територията на страната. Към момента Германия е обозначила 34 местности като Рамсарски 

места като общата им площ е 868 226 ха. 

В Германия няма унифицирано национално законодателството за планиране на 

управлението на защитените зони като се разчита най-вече на директно прилагане на 

европейските директиви. Някои от провинциите прилагат изцяло подхода с планиране на 

управлението. В Саксония например са изготвени подробни планове за управление на 

всички SCI и SPA зони. Други провинции са възприели по-различен подход – изготвят се 

планове за управление само за места по НАТУРА 2000, в които могат да възникнат 

конфликти или се въвеждат договори за опазване на околната среда като основен 

инструмент за управлението на защитените зони.  

Компетентността по опазване на дивата природа и околната среда в Германия е разделена 

между федералното правителство и провинциите. Видовете местообитания са защитени от 

правила, утвърдени в изменението от 1986 г. на федералния Закон за опазване на 

природата (1976). Трябва да се има предвид, че федералният закон позволява на 

провинциите да освободят от защита местообитания, когато неблагоприятните ефекти 

върху защитените зони могат да бъдат компенсирани или където предложената дейност е 

от по-значим обществен интерес. Провинциите имат право и да добавят ново 

местообитание към федералния списък. 

През последните 60 години 57% от торфените почви и блата в Германия са унищожени, 

поради дренажни и селскостопански дейности, горско стопанство и урбанизация. 

4.3. ГЪРЦИЯ 

В Гърция са регистрирани 241 SCI зони и 202 SPA зони. Влажните зони са само 0,4% от 

територията на страната. В страната са регистрирани 10 Рамсарски места като седем от тях 

са в „черния списък“ на конвенцията като места, в които се случват или е възможно да се 

случат значими промени в околната среда. Като цяло мрежата на НАТУРА 2000 в Гърция 

покрива 27,2% от сухоземната територия на страната и 6,1% от териториални ѝ води, което 

поставя Гърция на шесто място в Европа по процент от територията под защитата на НАТУРА 

2000.  

В края на 2014 г. е приета Национална стратегия за биоразнообразието за периода 2014 – 

2029 г. като е разработен и одобрен и петгодишен план за действие. През 2011г. е приет 

Закон № 3937 “Закон за Биоразнообразието“, който заменя старата регулация от 1986г. и 

дава правната рамка за защитата и управлението на зоните в НАТУРА 2000. Законът има за 

цел да модернизира и опрости процедурите за опазване на биоразнообразието. За всяка 

зона се предвижда създаването на петгодишен план за управление, който се одобрява със 



заповед на министъра на околната среда. Планът за управление задължително включва 

описание на необходимите организационни и оперативни мерки за опазването на зоните, 

посочва условията и ограниченията за извършване на дейности, определя насоки и 

приоритети за изпълнение на проекти, дейности и мерки за ефективната защита, 

управление и възстановяване на защитените зони. За всеки план за управление се 

разработва и план за действие. Отделно с указ на президента могат да се определят 

защитени зони със специален статут (напр. влажните зони) като за тяхното управление и 

опазване се разработват специални екологични проучвания или доклади. Конкретни мерки 

за управление и възстановяване на влажните зони са включени в Националните планове за 

управление на речните басейни.  

По досега действащото законодателство, а и по новото, се предвиждат различни форми на 

управление на защитените зони:  

- Създаване на управителни органи за една или повече зони, които се регистрират 

като частноправни юридически лица и работят по надзора на Министерството на 

околната среда, енергията и промените в климата1.  

- Възлагане на отговорности на съществуващи секторни органи на публичната 

администрация;  

- Създаване на специални координационни офиси в рамките на централно 

определените регионални власти.  

Най-популярен е моделът на възлагане на управителни органи, който обаче е съпътстван 

от редица проблеми – дублиране на отговорности със структури на публичната 

администрация, липса на стабилна оперативна и финансова рамка. Към края на 2014г. са 

създадени 28 управителни органа, които отговарят за 55 SACs и 55 SPAs. От всички защитени 

зони само две имат разработени и одобрени планове за управление.  

Новото законодателство и стратегическа рамка предвиждат изграждането на Национална 

система за защитените зони, която да замени управителните органи и другите форми на 

управление, които съществуват в момента и които не успяват да докажат своята 

ефективност. Все още се дискутират структурата и начинът на функциониране на 

Националната система и докато се вземе окончателно решение управителните органи ще 

продължат да изпълняват функциите си.  

4.4. ПОЛША 

В Полша са регистрирани 849 SCI зони и 145 SPA зони, а мрежата на НАТУРА 2000 в Полша 

покрива 20% от територията на страната.2. В страната са регистрирани 13 Рамсарски места 

                                                 
1 От януари 2015г. е част от Министерството на възстановяване на производството, околната среда и 
енергетиката 
2 http://www.gdos.gov.pl/history-of-establishing (Генерална дирекция за защита на околната среда). 

http://www.gdos.gov.pl/history-of-establishing


и нито едно от тях не е в „черния списък“ на конвенцията като места, в които се случват 

или е възможно да се случат значими промени в околната среда.3  

Основните власти, отговорни за управлението на мрежата на НАТУРА 2000, са Генералната 

дирекция за опазване на околната среда и регионалните дирекции за опазване на околната 

среда. Други власти с важни правомощия са директорите на националните планове, 

морската администрация и областните дирекции по горите. Отговорностите и 

правомощията на отделните институции са определени в Закона за защита на природата. 

Генералната дирекция наблюдава функционирането на зоните като поддържа регистър на 

данните, необходими за осигуряване на мерките за защита на зоните. Наблюдението 

включва издаването на препоръки и указания за защитата и функционирането на зоните в 

НАТУРА 2000, изискване и определяне на обхвата на информацията за защитата и 

функционирането на зоните и контролиране на изпълнението на плановете за управление 

и плановете с природозащитни мерки за зоните в НАТУРА 2000.  

Регионалните директори координират функционирането на зоните в техния район на 

отговорност и са надзорници по-голямата част от обектите. Управлението на защитените 

зони, които напълно или частично се припокриват с национални паркове, се осъществява 

от съответната паркова администрация. Управлението на морските зони по НАТУРА 2000 се 

координира от съответния офис на морската администрация.  

Основните инструменти за управлението на зоните в НАТУРА 2000 са системата за оценка 

на въздействието върху околната среда и планирането на мерките за защита. Всяка зона в 

НАТУРА 2000 трябва да има планов документ под формата на план с природозащитни мерки 

или план за управление. Те се разработват от регионалните дирекции за защита на 

околната среда, националните паркове или морската администрация. Като цяло в полското 

общество преобладават негативните нагласи към НАТУРА 2000, която все още се възприема 

като бариера пред развитието на местните общности4. Роля за тези настроения несъмнено 

има и първоначално възприетият подход за налагане на решения „отгоре“ без 

провеждането на ефективни обществени консултации и даване на възможност на 

заинтересованите страни да участват активно във вземането на решения.5  

4.5. ШОТЛАНДИЯ 

В Шотландия са регистрирани 243 SCI зони и 153 SPA зони. Като цяло мрежата на НАТУРА 

2000 в Шотландия покрива 15% от територията на страната6. В страната са регистрирани 51 

                                                 
3 http://www.ramsar.org/wetland/poland. 
4 http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/Natura_2000_booklet_PDF.pdf, Natura 2000 
Management, Regional Development funding as part of the integrated funding approach for biodiversity 
5 http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/38189.pdf, Effectiveness of Nature Conservation – A Case of Natura 2000 
Sites in Poland, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marianna Strzelecka, Sristi Kamal and Justyna Gutowska 
6 http://www.gov.scot/Topics/Environment/Wildlife-Habitats/protectedareas/NATURA 

http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/Natura_2000_booklet_PDF.pdf
http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/38189.pdf
http://www.gov.scot/Topics/Environment/Wildlife-Habitats/protectedareas/NATURA


Рамсарски места и нито едно от тях не е в „черния списък“ на конвенцията като места, в 

които се случват или е възможно да се случат значими промени в околната среда.7  

„Природно наследство на Шотландия“ (Scottish Natural Heritage) е правителствена 

структура, създадена, за да осигури опазването на природата и да насърчава устойчивото 

използване и управление на природните ресурси. Организацията има седем регионални 

структури в цялата страна и предоставя съвети и указания за управлението на защитените 

територии, а също така организира и надзора и наблюдението на управлението на 

защитените територии.  

“Природно наследство на Шотландия“ изпълнява програми за мониторинг на състоянието 

на всяка една от зоните. Те се наблюдават, за да се определи дали характеристиките от 

природозащитен интерес постигат определените за тях цели. Целите се измерими и 

обективно проверими и ако се установи, че не се постигат, се предприемат допълнителни 

проучвания, предписва се извършването на коригиращи действия, препоръчват се промени 

в нормативни изисквания и др. Всички защитени територии са в включени в програмата за 

мониторинг.  

Използват се различни схеми за финансиране на дейности в защитените зони, както и за 

компенсации на собствениците например чрез малки грантове от “Природно наследство на 

Шотландия“, финансиране от Програмата за развитие на селските райони в Шотландия, от 

програма LIFE на Европейския съюз и др. В някои случаи “Природно наследство на 

Шотландия“ е оторизирано да сключва споразумения със собственици и ползватели на земи 

и да ги компенсира за допълнителни разходи или изгубени приходи вследствие на 

съгласуваната програма за управление на територията.  

4.6. МАЛТА  
Мрежата на Натура 2000 в страната покрива 12,97 % (234,00 кв. км) от територията на 

острова. В Малта са регистрирани 32 SCI зони и 13 SPA зони. Към момента Малта е 

обозначила 2 местности като влажни зони от международно значение (Рамсарски места), 

чиято обща площ е 16,00 ха. 

Характерни за Малта са водещата роля на специализираната администрация и 

структурираният процес на работа със заинтересованите групи на местно и национално 

ниво. Плановете за управление на защитените зони се изготвят с разширени обществени 

консултации. Провеждат се семинари със заинтересованите страни по време на периода на 

събиране на информация поотделно за всяка защитена зона. Използват се национални и 

местни обществени събития: интерактивни публични изложения, радио-игри и кръгли 

маси, фасилитатори за насърчаване на гражданите за даване на мнения. След 

разработването на плановете за управление се провежда публично обсъждане на 

последните варианти, което е официалната стъпка към завършването на процеса.  

                                                 
7 http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-montreux-montreux-record/main/ramsar/1-31-
118%5E20972_4000_0__  

http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-montreux-montreux-record/main/ramsar/1-31-118%5E20972_4000_0__
http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-montreux-montreux-record/main/ramsar/1-31-118%5E20972_4000_0__


 
Препоръките в тази част са изведени на базата на констатациите и изводите, 
направени в предходните части на проучването.  
 

5.1. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ И МЕРКИ  

5.1.1. Защитена зона „Златиятa” 

 Проследяване на състоянието на водолюбивите птици, които са обект на опазване и 
самите местообитания и отчитане на ефективността на предприетите действия за 
постигане на повишен природозащитен статус на опазваните видове;  

 Да се разработи план за управление на защитената зона; 
 Поддържане на традиционните за района земеделски култури и на мозаечен 

характер и разнообразие на земеделските земи и земеделските култури;  
 Запазване на минимално разпръснати разпръснато разположени площи със зимни 

култури с общ размер 15-30 ха за 1000 птици с осигуряване на условия за паша на 
водоплаващи птици,  

 Възстановяване на естествената горска и крайречна растителност;  
 Локализиране и премахване на незаконните сметища;  
 Изграждане на проходи за животни при обновяването на съществуващи и 

изграждането на нови пътища;  
 Проследяване състоянието на видовете обект на опазване и на техните 

местообитания и ефективността на предприетите действия за постигане на техния 
благоприятен природозащитен статус. 

5.1.2. Защитена зона „Остров до Горни Цибър“ 

През 2010 г. са започнати първоначални дейности по подобряване на състоянието на 
зоната в рамките на международен проект „Cross-border model for nature conservation 
and sustainable use of the natural resources along the Danube“ („Трансграничен модел за 
опазване на природата и устойчиво ползване на природните ресурси по поречието на р. 
Дунав“) на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) по Програмата за 
трансгранично сътрудничество България-Румъния.  

Необходимите специфични мерки за опазване на защитената зона включват:  

 Мониторинг на орнитофауната;  
 Проследяване на състоянието на водолюбивите птици, които са обект на опазване и 

самите местообитания;  
 Отчитане на ефективността на предприетите действия за постигане на благоприятен 

природозащитен статус на опазваните видове.  

  

5. Препоръки  



5.1.3. Защитена зона „Рибарници Орсоя“  

 Поддържане подходящ воден режим на рибарниците;  
 Запазване екстензивните методи на риборазвъждане;  
 Целогодишно поддържане на минимално водно ниво (70 см) в най-малко 80% от 

общата територия на басейните;  
 Проследяване състоянието на видовете, обект на опазване и на техните 

местообитания;  
 Проследяване на ефективността на предприетите действия за постигане на техния 

благоприятен природозащитен статус. 

5.1.4. Защитена зона „Остров Ибиша“ 

Предстои изготвянето на План за управление на поддържан резерват „Ибиша”. БДЗП 
провежда мониторинг на птиците.  

Необходимите специфични мерки за опазване на защитената зона включват: 

 Опазване на крайбрежните местообитания;  
 Ограничаване на сечите;  
 Ограничаване на залесяването с неместни и инвазивни дървесни и храстови видове 

и постепенна замяна на съществуващите горски култури от неместни видове;  
 Възстановяване на заливни гори;  
 Проучване на възможностите за възстановяване на блатото при с. Долни Цибър, 

осигуряване и поддържане на заливния характер на Горноцибърския разлив (между 
дигата на десния бряг на р. Цибрица и дунавската дига), който е основно място за 
хранене на птици от чапловата колония;  

 Мониторинг на рибните популации, контрол върху риболова; 
 Ограничаване изземането на инертни материали от коритото на р. Дунав, 

ограничаване на строителни дейности в крайбрежната зона на р. Дунав;  
 Поддържане на устойчив воден режим, съобразяване на мерките за подобряване на 

корабоплаването с целите на опазване и избор на оптимален вариант от екологична 
гледна точка.  

5.1.5. Защитена зона „Цибърско блато“ 

 Възстановяване на естествения воден режим на блатото и поддържане на подходящ 
воден режим, който осигурява пълноценното му функциониране като влажна зона;  

 Проследяване на състоянието на видовете обект на опазване и на техните 
местообитания и ефективността на предприетите действия за постигане на техния 
благоприятен природозащитен статут.  

5.1.6. Защитена зона „Остров Голя“ 

 Залесяване с местни дървесни видове на мястото на култури от нетипични за района 
видове; 

 Проследяване на състоянието на видове, които са обект на опазване и техните 
местообитания.  

5.1.7. Защитена зона „Орсоя“ 

 Подобряване на състоянието на водата на р. Дунав чрез изграждане на 
пречиствателни станции; 



 Ограничаване на корекциите на течението, както и пресушаването на крайречните 
влажни зони; 

 Ограничаване на изсичането на крайречната растителност и залесяването с 
нетипични интродуцирани видове;  

 Залесяване на бреговете с естествена растителност (бяла топола и бяла върба), 
която да укрепи бреговете и ще създаде буферна зона между реката и 
селскостопанските площи;  

 Запазване на режима на овлажняване и поддържане на пашата в допустимите 
граници. 

5.1.8. Защитена зона „Козлодуй“ 

 Намаляване на вредите, нанесени чрез изсичане на горите;  
 Прекратяване на бракониерските сечи; 
 Подпомагане на естественото възобновяване на горите; 
 Насърчаване на пашата в контролирана среда, тъй като пълната липса на паша може 

да доведе до развитие на храсти и дървета, които да променят естествения облик 
на защитената зона.  

5.1.9. Защитена зона „Цибър“ 

 Регламентиране на оптимално количество пашуващ добитък на единица площ и 
равномерното използване на пасищата; 

 Контрол върху инвазивните видове; 
 Недопускане на черпене на инертни материали и разораване на площи от 

местообитанието за ниви; 
 Предприемане на консервационни и реставрационни мерки; 
 Възстановяване на връзката с реката и съществувалите в миналото крайречни блата. 

5.1.10. Защитена зона „Островска степ Вадин“ 

 Анализ и преоценка на заеманата територия на посоченото като единствено 
местообитание, тъй като се забелязват сериозни разминавания между стойностите 
в стандартния формуляр и реалните условия;  

 Поради големия брой опожарени терени е необходимо насърчаване на естественото 
възстановяване; 

 В участъците с храсти и инвазивни видове ще бъде необходимо почистването им. 

5.1.11. Защитена зона „Остров“ 

 Предприемане на консервационни и реставрационни мерки;  
 Разработване на антиеутрофизационен план на местообитанията в защитената зона;  
 Намаляване на площта на макрофитите и създаване на площи с „водни огледала“; 
 Ефективно възстановяване на връзката на защитената зона с река Дунав. 

5.1.12. Защитена зона „Река Огоста“ 

 Необходимо е да се запази целостта на горите и да се подобри тяхното управление, 
да се подпомогне естественото им възобновяване с цел намаляване на 
неблагоприятните тенденции, свързани с недобрата възрастовата структура на 
горите и липса на мъртва дървесина. 



5.1.13. Защитена зона „Арчар“ 

 Регулиране на пашата; 
 Прекратяване на добива на инертни материали; 
 Контрол на навлизането на инвазивни растителни видове; 
 Бъдещо разширяване на територията на защитената зона, за да се обхване по-голяма 

част от местообитанията. 

5.1.14. Защитена зона „Острови Козлодуй“ 

 Намаляване на вредите, нанесени чрез изсичане на горите, прекратяване на 
бракониерските сечи; 

 Подпомагане на естественото им възобновяване; 
 Постоянен контрол на разпространението на инвазивни видове; 
 Запазване на нормалния воден режим на река Дунав. 

5.1.15. Защитена зона „Остров Близнаци“ 

 Запазване на близък до естествения воден отток; 
 Ограничаване на еутрофикацията и замърсяването; 
 Запазване в бъдеще на горите без изсичане и стопанисването им съгласно 

съвременните методи в горскостопанската практика; 
 Ограничаване и контрол на разпространението на нетипични за територията на 

защитената зона видове. 

5.1.16. Защитена зона „Остров Кутово“ 

 Намаляване на вредите, нанесени чрез изсичане на горите, прекратяване на 
бракониерските сечи; 

 Подпомагане на естественото им възобновяване; 
 Постоянен контрол на разпространението на инвазивни видове; 
 Запазване на нормалния воден режим на река Дунав.  

5.2. СПЕЦИАЛНО ЗА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ 

5.2.1. Примери за положително въздействие на 
човешката дейност 

1. Създаване на изкуствени влажни зони.  
2. Стопански ползвания на влажните зони, които водят до поддържане на 

благоприятен воден режим. 
3. Природосъобразни практики в други части на речния басейн, които водят до 

ограничаване на ерозията и притока на седименти, притока на биогенни 
елементи, ограничаване на замърсяването и др. 

5.2.2. Примери за отрицателно въздействие на 
човешката дейност  

1. Пресушаване на заливни речни тераси, блата и стари речни корита, прекъсване 
на естествените връзки/коридори на влажни зони с други водни обекти, 
превръщане на влажни зони в обработваеми земи.  



2. Промени във водния режим поради корекции на реки и разнообразни 
хидроморфологични изменения на други естествени водни обекти.  

3. Замърсяване от индустриален, селскостопански и друг характер.  
4. Приток на седименти и биогенни елементи.   
5. Изоставяне на изкуствени или поддържани от човека влажни зони.  
6. Бракониерство и безпокойство на орнитофауната и другите животински групи.  

7. Изменения в климата.  

5.3. ХОРИЗОНТАЛНИ ПРЕПОРЪКИ 

 Ефективното прилагането на няколко режима на опазване едновременно (напр. 
Закона за биологичното разнообразие, директивата за птиците и директивата за 
местообитанията и свързаните с тях правила за НАТУРА 2000, Рамсарската 
конвенция, Закона за защитените територии и др.) налага добра институционална 
координация, както и съгласуване на целите и подходите за постигането им с всички 
заинтересовани страни. Основният инструмент за постигане на тази цел са плановете 
за управление на защитените зони.  

 Да се инициира разработване на планове за управление на зоните с активното 
участие на всички заинтересовани страни. Законодателството ни позволява 
вносители на предложения за разработване на планове за управление да бъдат 
държавни структури, общини или неправителствени организации, които трябва сами 
да осигурят финансирането за разработването и изпълнението на плана. Средства 
за финансирането на тези дейности могат да бъдат потърсени чрез проекти, 
финансирани от програма „Околна среда“, програмата за трансгранично 
сътрудничество Румъния-България, програма LIFE на ЕС и др. 

 Да се популяризират принципите на НАТУРА 2000, екосистемните услуги и ползите 
за местната общност от опазването и поддържането на защитените зони.  

 Да се насърчава развитието на екосистемните услуги чрез различни форми 
екологично образование или чрез малки демонстрационни проекти и 
популяризиране на резултатите от тях.  

 Да се работи за изграждането и обучението на мрежа от местни доброволци (по 
примера на Гърция), които да информират за констатирани проблеми и да 
проследяват тяхното решаване (включително за замърсяване в резултат от 
човешката дейност).  

 Да се предприемат мерки за засилване на вече изградените партньорства и 
създаване на нови, например чрез изпълнението на съвместни проекти, 
установяването на съвместни работни групи за управлението на трансграничните 
защитени зони.  

 Да се капитализира туристическия потенциал на защитените зони като се планират 
капацитета и начините за регулиране на туристопотока, както и чрез изграждане на 
природосъобразна и интерактивна туристическа интерпретативна инфраструктура.  
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