РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Проект!
ЗАПОВЕД
№ ..………………./.………………2014 г.
На основание чл.12, ал.6, във връзка с чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното
разнообразие и т.2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.),
изменено с Решение № 52/05.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14/2008 г.):

ОБЯВЯВАМ
1. Защитена зона BG0000116 „Камчия” в землищата на с. Близнаци, с. Дъбравино, с.
Круша, с. Китка, с. Равна гора, с. Садово, община Аврен, област Варна, с. Венелин, с. Горен
чифлик, с. Гроздьово, гр. Долни чифлик, с. Ново Оряхово, с. Нова Шипка, с. Пчелник, с. Старо
Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, с обща площ 129 198.567
дка, от които 7.449кв. км. морски пространства.
2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000116 „Камчия” са:
2.1. Следните типове природни местообитания по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за
биологичното разнообразие:
- 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
- 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини;
- 1130 Естуари;
- 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с
морска вода;
- 1160 Обширни плитки заливи;
- 2110 Зараждащи се подвижни дюни;
- 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни);
- 2130 * Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни);
- 2180 Облесени дюни;
- 2190 Влажни понижения между дюните;
- 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.;
- 8330 Подводни или частично подводни морски пещери;
- 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus
angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris);
- 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus;
- 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;
- 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba.
2.2. Местообитанията на следните видове по чл.6, ал.1, т.2 от Закона за биологичното
разнообразие:
2.2.1. Бозайници: Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Maлък подковонос
(Rhinolophus hipposideros), Дългоух нощник (Myotis bechsteinii), Европейски вълк (Canis lupus),
Видра (Lutra lutra), Добруджански /среден/ хомяк (Mesocricetus newtoni), Муткур /морска
свиня/ (Phocoena phocoena), Лалугер (Spermophilus citellus), Афала (Tursiops truncates), Пъстър
пор (Vormela peregusna);

2.2.2. Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Пъстър смок
(Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена
костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii);
2.2.3. Риби: Карагьоз (Alosa immaculata), Резовски карагьоз (Alosa tanaica), Распер
(Aspius aspius), Маришка мряна (Barbus plebejus), Обикновен щипок (Cobitis taenia),
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Мандренска брияна (Alburnus
mandrensis)/Брияна (Chalcalburnus chalcoides);
2.2.4. Безгръбначни: Бисерна мида (Unio crassus), Вертиго (Vertigo moulinsiana),
Вертиго (Vertigo angustior), *Четириточкова меча пеперуда (Callimorpha quadripunctaria),
Еуфидриас (Euphydryas aurinia), Dioszeghyana schmidtii, Лицена (Lycaena dispar), Cucujus
cinnaberinus, Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко
(Morimus funereus), *Алпийска розалия (Rosalia alpine), Набръчкан пробатикус (Probaticus
subrugosus).
2.2.5. Растения: Татарско диво зеле (Crambe tataria), Обикновена пърчовка
(Himantoglossum caprinum).
3. Защитената зона по т.1 се обявява с цел:
3.1. Опазване на типовете природни местообитания, посочени в т.2.1., местообитанията
на посочените в т.2.2. видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за
постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние;
3.2. Подобряване при необходимост на състоянието на типове природни
местообитания, посочени в т.2.1. и на местообитания на видовете, посочени в т.2.2.;
3.3. Възстановяване при необходимост на типове природни местообитания, посочени в
т.2.1., местообитания на посочени в т.2.2. видове и техните популации.
4. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000116 „Камчия” и координатният регистър на точките, описващи линията, ограничаваща
откъм морето морските пространства, включени в защитената зона, са съгласно Приложение 1
и Приложение 2, неразделна част от настоящата заповед, и са на разположение в МОСВ и
РИОСВ - Варна.
5. В границите на защитена зона BG0000116 „Камчия”, се включват морски
пространства с обща площ 7.449 кв. км.
6. В границите на защитената зона се забранява:
6.1. Отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, блата и други естествени
водни обекти, коригиране на реки, преграждане с диги, с изключение на такива в
урбанизирани територии и при бедствия и аварии;
6.2. Въвеждане на неместни видове в ливади, пасища, мери, дюни, блата, дерета, реки и
горските територии, с изключение на ловни видове;
6.3. Увреждането и унищожаването на естествената растителност в имотите на
крайбрежната плажна ивица, извън активната плажна площ, освен в случаите на почистване от
инвазивни и неместни видове;
6.4. Добив на инертни материали, използването на дънни тралиращи и драгиращи
средства, вкл. биймтралове и смучещи драги, депониране на драгажни маси, пребаластиране
на кораби, изграждане на постоянни конструкции, в това число изкуствени подводни рифове и
острови в акваториалната част на зоната в Черно море;
6.5. Промяна на предназначението и начина на трайно ползване на ливади, пасища,
мери, дюни, блата, дерета, разораването, залесяването и превръщането им в трайни
насаждения, освен за реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник” има
започната или завършена процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната
среда и/или чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, както и за съоръжения (елементи)
на техническата инфраструктура;

6.6. Движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, селски и черни
такива) освен за провеждане на селскостопански, аварийни и контролни дейности;
6.7. Употребата на минерални торове в ливади, пасища, мери и горски територии, както
и на продукти за растителна защита и биоциди, освен при каламитет, епифитотия, епизоотия
или епидемия;
6.8. Отсичането на биотопни дървета с изключение на случаите, когато представляват
опасност за живота и здравето на хората, като отсечените дървета се оставят на място;
6.9. Извеждане на сечи в крайречни естествени гори и крайречни дървесни ивици, с
изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура;
6.10. Промяна на предназначението на горските територии, които са обособени за гори
във фаза на старост;
6.11. 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;
6.12. Паша в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост;
6.13. Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на
земеделските земи като такива;
6.14. Търсене и проучване на подземни богатства, разкриване на нови и разширяване на
концесионните площи на съществуващи кариери за добив на подземни богатства и инертни
материали, с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в
„Държавен вестник” има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или
проучване по ЗПБ и/или за предоставяне на концесия за добив по ЗПБ и по Закона за
концесиите или са съгласувани по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда
и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие;
6.15. Разораване, превръщане в трайни насаждения, извеждане на сечи и строителство,
вкл. ограждане на имоти, в част от територията на защитената зона с обща площ от 4121,744
дка, както следва:
- Имоти с номера 000029, 000057, 000111, 000172, 000228, 000229, 000230, 000231,
000232, 000233, 000556, 000557, 000991 и 000999 съгласно картата на възстановената
собственост към 30.12.2013г. за землището на с. Ново Оряхово, ЕКАТТЕ 52115, община
Долни чифлик, област Варна, с обща площ 3459,411 дка;
- Имоти с номера 009911, 502005, 502006, 502007, 502009 и 502010 съгласно картата на
възстановената собственост към 30.12.2013г. за землището на с. Шкорпиловци, ЕКАТТЕ
83404, община Долни чифлик, област Варна, с обща площ 662.763 дка.
7. За горските типове природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона,
е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските
типове местообитания от Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие”,
утвърдена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
8. Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по
силата на други нормативни и административни актове.
9. Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии,
попадащи изцяло или частично в границата на защитена зона BG0000116 „Камчия”, запазват
статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на
забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.
10. Защитените зони за опазване на дивите птици, попадащи изцяло или частично в
границата на защитена зона BG0000116 „Камчия”, запазват забраните, въведени със
заповедите за обявяването им по реда на Закона за биологичното разнообразие.
11. Защитена зона BG0000116 „Камчия” да се впише в регистрите на защитените зони,
водени в МОСВ и РИОСВ – Варна.

12. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните
разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
13. Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник”.
14. Заповедта не подлежи на обжалване.

МИНИСТЪР:

