РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Проект!
ЗАПОВЕД
№ ………………./…………………..2021 г.
На основание чл. 16, ал. 4, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 6, ал. 1 от Закона за
биологичното разнообразие и Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 21 от 2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 05.02.2008 г. (ДВ, бр.
14 от 2008 г.) и № 615 от 02.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията
2009/91/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на
втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Алпийския
биогеографски регион (нотифицирано под номер С(2008) 7973) и предвид наличието на нови
данни, отразени в актуалния стандартен формуляр с данни и оценки на защитена зона
BG0000495 „Рила“,
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:
Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100
от 2008 г.) за обявяване на защитена зона BG0000495 „Рила“, както следва:
1. В т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1.1. В основния текст думите „следните видове птици” се заличават;
1.2. В началото на т. 2.1 се добавя „следните видове птици”;
1.3. В началото на т. 2.2 се добавя „следните видове птици”;
1.4. Създават се т. 2.3 и 2.4:
„2.3. типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие:
- 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea
uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea;
- 3160 Естествени дистрофни езера;
- 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion;
- 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества;
- 4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo;
- 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества;
- 6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините;
- 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества;
- 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion
caeruleae);
- 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс;
- 6520 Планински сенокосни ливади;
- 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища;
- 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс;
- 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове;

- 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum;
- 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum;
- 91BA Мизийски гори от обикновена ела;
- 91CAРило-Родопски и Старопланински бялборови гори;
- 91D0 * Мочурни гори;
- 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (VaccinioPiceetea);
- 95A0 Гори от бяла и черна мура;
2.4. местообитанията на видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното
разнообразие:
2.4.1. бозайници – *Кафява мечка (Ursus arctos), *Европейски вълк (Canis lupus),
Видра (Lutra lutra), Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), Лалугер (Spermophilus citellus),
Голям нощник (Myotis myotis), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългоух нощник (Myotis
bechsteinii), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus);
2.4.2. земноводни и влечуги – Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermannï);
2.4.3. риби – Главоч (Cottus gobio);
2.4.4. безгръбначни – *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Кордулегастер
(Балканско воденичарче) (Cordulegaster heros), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus
caloptenoides), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), *Алпийска
розалия (Rosalia alpina), *Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha)
quadripunctaria), Полиоматус (Polyommatus eroides), Еуфидриас (Euphydryas aurinia);
2.4.5. растения – Карпатска тоция (Tozzia carpathica), Buxbaumia viridis, Meesia
longiseta.“
2. В т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
2.1. Точки 3.1 и 3.2 се изменят така:
„3.1. опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2.1 и т. 2.2 видове
птици, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и
поддържане на благоприятното им състояние;
3.2. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.3,
местообитанията на посочените в т. 2.4 видове, техните популации и разпространение в
границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно
състояние в Алпийския биогеографски регион.“;
2.2. Създават се т. 3.3 - 3.5:
„3.3. подобряване на състоянието на местообитанията на видовете Ливаден дърдавец
(Crex crex) и Голям нощник (Myotis myotis);
3.4. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове
3130, 3160, 3260, 6150, 6230 *, 9130, 9170, 91BA, 91CA, 91D0 * и 95A0;
3.5. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове
природни местообитания, посочени в т. 2.3, местообитания на посочени в т. 2 видове и техни
популации.“
3. Създават се т. 3а и 3б:
„3а. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на
защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние
на типовете природни местообитания и видовете по т. 2 в Алпийския биогеографски регион,
както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната, като част от
Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и
прилагане на мерки в защитената зона.
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3б. Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания
и видовете по т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1 и № 2 от ЗБР, видът Meesia
longiseta, както и типовете природни местообитания и видовете, за които са определени цели
за подобряване в т. 3.“
4. Създават се т. 4а, 4б, 4в и 4г:
„4а. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен
материал с границите ѝ са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и
водите, РИОСВ – София, РИОСВ – Пазарджик, РИОСВ – Благоевград и на интернет
страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура
2000.
4б. В границите на защитената зона се забранява паша на домашни животни на 100 м
от границите на разпространение на природни местообитания с кодове 3130 и 3160, както и в
реално заетите местообитания на вида Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica).
4в. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или
могат да се определят също в:
4в.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
4в.2. планове за управление на речните басейни в Западнобеломорски,
Източнобеломорски и Дунавски район за басейново управление на водите;
4в.3. планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии;
4в.4. други планови, програмни и стратегически документи.
4г. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или
необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие
с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат
значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за
съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, съгласно
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и Наредбата по чл. 31а от същия закон.“.
Промените, произтичащи от настоящата заповед, да се отразят в регистрите на
защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ - София, РИОСВ - Пазарджик и РИОСВ –
Благоевград, съгласно чл. 18 от Закона за биологичното разнообразие.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.) за обявяване на защитена
зона BG0000495 „Рила“, която в останалата си част остава непроменена.
Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник”.
На основание чл. 16, ал. 3 във връзка с чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното
разнообразие заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

EМИЛ ДИМИТРОВ: ХХХ
Министър на околната среда и водите
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