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                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

 

Регистър на Зоните за опазване на биологични видове Натура 2000 за птици 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

1 BG0002002 Западен 
Балкан 

за птици РМС № 802 
от 
04.10.2007г./ 
обн. ДВ бр. 
107 от 
18.12.2007г. 

1471,133 1467,724 
 западно от 
Огоста, 
р.Тимок, 
BG1WO100R001  

р.Тимок от гр.Брегово 
до устието й           

16,220 

             западно от 
Огоста, 
р.Арчар, 
BG1WO400R009 

р.Арчар от извора до 
с.Арчар  заедно с 
притоците й 

80,960 

             западно от 
Огоста, 
р.Видбол, 
BG1WO300R008 

 р.Видбол от извора до 
устието  заедно с 
притоците й 

78,690 

             западно от 
Огоста, 
р.Скомля, 
BG1WO500R011 

р.Скомля от извора до 
устието й 

38,350 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=255
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

1 BG0002002 Западен 
Балкан 

за птици РМС № 802 
от 
04.10.2007г./ 
обн. ДВ бр. 
107 от 
18.12.2007г. 

1471,133 1467,724 
западно от 
Огоста, 
р.Нечинска 
бара, 
BG1WO500R012 

р.Лом от извора до 
вливането на 
р.Нечинска бара и 
р.Нечинска бара от 
яз.Смирненски до 
вливане в р.Лом 

155,920 

             западно от 
Огоста, 
р.Нечинска 
бара, 
BG1WO600R013 

р.Нечинска бара от 
извора до вливането й в 
яз.Христо Смирненски 

20,500 

             западно от 
Огоста, 
р.Цибрица, 
BG1WO800R016 

р.Цибрица от извора до 
с.Разград 

95,970 

             

Огоста, 
р.Огоста, 
BG1OG789R001 

р.Огоста от извора до 
вливането в яз.Огоста и 
притоците Превалска и 
Дългоделска 

138,638 

             Огоста, 
р.Златица, 
BG1OG700R002 

р.Златица от извора до 
вливането в яз.Огоста 

22,843 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=255
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№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

1 BG0002002 Западен 
Балкан 

за птици РМС № 802 
от 
04.10.2007г./ 
обн. ДВ бр. 
107 от 
18.12.2007г. 

1471,133 1467,724 

Огоста, 
р.Бързия, 
BG1OG700R003 

р.Бързия от извора до 
вливането в яз.Огоста и 
притоците Берковска и 
Въртешница 

72,358 

             

Огоста, 
р.Огоста, 
BG1OG307R013 

р.Огоста от яз.Огоста до 
с.Сараево, р.Ботуня от 
гр.Криводол до вливане 
в р.Огоста и р.Скът от 
с.Бъркачево до вливане 
в р.Огоста 

222,907 

            Огоста, 
р.Ботуня, 
BG1OG600R006 

р.Ботуня от извор до 
с..Краводер 

61,160 

             
Искър, р.Искър, 
BG1IS135R026 

р.Искър от яз.Панчарево 
до с.Крушовене 

245,887 

             Искър, 
р.Искрецка, 
BG1IS300R018 

р.Искрецка до вливане в 
р.Искър 

20,188 

             Нишава, 
р.Нишава, 
BG1NV200R001 

р.Нишава 51,951 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=255
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№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

2 BG0002009 Златията 

за птици   Заповед 
No.РД-548 

от 
05.09.2008г. 

435,380 435,380 западно от 
Огоста, 
р.Цибрица, 
BG1WO800R017 

р.Цибрица от с.Разград 
до устие 

18,480 

            

Огоста, 
р.Бързия, 
BG1OG700R003 

р.Бързия от извора до 
вливането в яз.Огоста и 
притоците Берковска и 
Въртешница 

72,358 

           
Огоста,  
р.Шугавица, 
BG1OG700R005 

 р.Шугавица от извора 
до вливането в р.Огоста 

43,136 

           

Огоста, 
р.Огоста, 
BG1OG307R013 

р.Огоста от яз.Огоста до 
с.Сараево, р.Ботуня от 
гр.Криводол до вливане 
в р.Огоста и р.Скът от 
с.Бъркачево до вливане 
в р.Огоста 

222,907 

            западно от 
Огоста, 
яз.Аспарухов 
вал, 
BG1WO900L017 

яз.Аспарухов вал,          
на р.Огоста, гр.Козлодуй 

2,06 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=239
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2009
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3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

2 BG0002009 Златията 

за птици   Заповед 
No.РД-548 

от 
05.09.2008г. 

435,380 435,380 

Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

            западно от 
Огоста, 
р.Цибрица, 
BG1WO800R016 

р.Цибрица от извора до 
с.Разград 

95,970 

3 BG0002053 Врачански 
Балкан 

за птици Заповед  
No.РД-801 от 
04.11.2008г. 

309,168 309,168 Огоста, 
р.Ботуня, 
BG1OG600R006 

р.Ботуня от извор до 
с..Краводер 

61,160 

            Огоста,  
р.Ботуня, 
BG1OG600R018 

 р.Ботуня от с.Краводер 
до гр.Криводол 

21,088 

           Огоста,  
р.Въртешница, 
BG1OG600R007 

 р.Въртешница от 
извора  до гр.Криводол 

39,147 

           Искър,        
р.Искър, 
BG1IS135R026 

р.Искър от яз.Панчарево 
до с.Крушовене 

245,887 

4 BG0000332 Карлуковски 
карст  

за птици Заповед  
No.РД-788 

от 
29.10.2008г. 

142,175 142,175 

Искър, р.Искър, 
BG1IS135R026 

р.Искър от яз.Панчарево 
до с.Крушовене 

245,887 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=239
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2009
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=273
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=231
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=332
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=332
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

4 BG0000332 Карлуковски 
карст  

за птици Заповед  
No.РД-788 

от 
29.10.2008г. 

142,175 142,175 
Искър, р.Златна 
Панега, 
BG1IS100R024 

р.Златна Панега до 
вливане в р.Искър 

38,267 

5 BG0002005 Понор 

за птици Заповед  
No.РД-547 

от 
05.09.2008г. 

314,242 314,059 

Искър, р.Искър, 
BG1IS135R026 

р.Искър от яз.Панчарево 
до с.Крушовене 

245,887 

            Искър, 
р.Искрецка, 
BG1IS300R018 

р.Искрецка до вливане в 
р.Искър 

20,188 

            Нишава, 
р.Нишава, 
BG1NV200R001 

р.Нишава 51,951 

6 BG0000113 Витоша 

за птици Заповед  
No.РД-763 

от 
28.10.2008г. 

271,049 158,697 

Искър, р.Искър, 
BG1IS135R026 

р.Искър от яз.Панчарево 
до с.Крушовене 

245,887 

           Искър, 
р.Перловска, 
BG1IS500R009 

р.Перловска до 
гр.София 

12,661 

           

Искър, 
р.Владайска, 
BG1IS500R010 

р.Перловска, 
р.Суходолска, 
р.Владайска,р.Слатинска 
до вливане в р.Искър 

72,312 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=231
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=332
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=332
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=235
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2005
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=6
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=113
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

6 BG0000113 Витоша 

за птици Заповед  
No.РД-763 

от 
28.10.2008г. 

271,049 158,697 
Искър, 
р.Владайска, 
BG1IS500R030 

р.Владайска от извора 
до с.Владая 

12,336 

           Искър, 
р.Бистрица, 
BG1IS700R007 

р.Бистрица (Витошка) 12,720 

           

Искър, р.Искър, 
BG1IS700R006 

р.Искър от яз.Искър до 
яз.Панчарево, 
р.Планщица, р.Егуля и 
р.Матица 

63,563 

           
Искър, 
р.Палакария, 
BG1IS789R004 

р.Искър от гр.Самоков 
до вливане в яз.Искър и 
р.Палакария 

61,941 

7 BG0002109 Васильовска 
планина 

за птици РМС № 802 
от 

04.12.2007г./ 
обн.ДВ бр. 

107 от 
18.12.2007г. 

454,838 454,838 

Искър, р.Малък 
Искър, 
BG1IS200R022 

р.Малък Искър и 
притокът и р.Бебреш от 
яз.Бебреш до вливане 
при с.Своде 

106,367 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=6
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=113
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=329


                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

7 BG0002109 Васильовска 
планина 

за птици РМС № 802 
от 

04.12.2007г./ 
обн.ДВ бр. 

107 от 
18.12.2007г. 

454,838 454,838 

Вит,                   
р.Вит, 
BG1VT789R005 

р.Черни Вит от 
с.Дивчовото до 
гр.Тетевен, р.Бели Вит 
от с.Рибарица до 
гр.Тетевен, р.Калник от 
яз.Сопот до вливане в 
р.Вит, р.Лесидренска и 
р.Вит от гр.Тетевен до 
с.Дерманци 

116,150 

            Вит,              
яз.Сопот, 
BG1VT800L004 

яз.Сопот,  на р.Калник,  
с.Голяма Желязна 

5,35 

            Вит,              
р.Калник, 
BG1VT800R003 

р.Калник до яз.Сопот 11,950 

            
Вит,                   
р.Бели Вит,   
BG1VT900R001 

р.Бели Вит, р.Костина и 
Черна река до 
с.Дивчовото 

38,880 

            
Осъм,         
р.Осъм, 
BG1OS700R001 

р.Осъм  от гр.Троян и 
притоците й р.Команска, 
р.Суха и р.Дрипля 

118,810 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=329
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

7 BG0002109 Васильовска 
планина 

за птици РМС № 802 
от 

04.12.2007г./ 
обн.ДВ бр. 

107 от 
18.12.2007г. 

454,838 454,838 

Осъм,         
р.Осъм, 
BG1OS890R016 

р.Бели Осъм и р.Черни 
Осъм до вливането им 
при гр.Троян 

80,080 

8 BG0002001 Раяновци 

за птици Заповед  
No.РД-569 

от 
05.09.2008г. 

132,018 132,018 
Искър, 
р.Искрецка, 
BG1IS300R018 

р.Искрецка до вливане в 
р.Искър 

20,188 

           
Искър, р.Блато, 
BG1IS400R012 

р.Блато до вливане в 
р.Искър, 
р.Костинбродска и 
р.Сливнишка 

95,415 

           Нишава, 
р.Нишава, 
BG1NV200R001 

р.Нишава 51,951 

9 BG0002004 

Долни 
Богров-

Казичене 

за птици 

Заповед 
No.РД-573 

от 
08.09.2008г. 

22,538 22,538 
Искър, р.Стари 
Искър, 
BG1IS600R016 

р.Стари Искър от 
вливане на 
р.Макоцевска до 
вливане в р.Искър 

60,030 

10 BG0002114 

Рибарници 
Челопечене 

за птици 

Заповед 
No.РД-553 

от 
05.09.2008г. 0,653 0,653 

Искър, р.Стари 
Искър, 
BG1IS600R016 

р.Стари Искър от 
вливане на 
р.Макоцевска до 
вливане в р.Искър 

 
 

60,030 
 
 
 
 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=329
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=232
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2001
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=234
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2004
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2004
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2004
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=327
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2114
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2114
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

11 BG0002101 Мещица 

за птици 

Заповед  
No.РД-809 

от 
06.11.2008г. 

34,225 16,265 
Искър, р.Блато, 
BG1IS400R012 

р.Блато до вливане в 
р.Искър, 
р.Костинбродска и 
р.Сливнишка 

95,415 

12 BG0002084 Палакария за птици 

РМС № 802 
от 
04.12.2007г./ 
обн.ДВ бр. 
107 от 
18.12.2007г. 

158,253 158,253 
Искър, 
р.Палакария, 
BG1IS789R004 

р.Искър от гр.Самоков 
до вливане в яз.Искър и 
р.Палакария 

61,941 

13 BG0000495 Рила 

за птици Заповед           
No.РД-764 

от 
28.10.2008г. 

780,637 206,491 Искър,           
р.Черни Искър, 
BG1IS900R003 

р.Черни Искър, р.Бели 
Искър, р.Леви Искър, 
р.Лъкатница, р.Бистрица 
(Мусаленска) и р.Искър 
до гр.Самоков 

92,872 

           Искър,             
яз. Бели Искър, 
BG1IS900L002 

яз. Бели Искър,          на 
Бели Искър, с.Бели 
Искър 

0,813 

           Искър,                     
р.Бели Искър, 
BG1IS900R001 

р.Бели Искър от извора 
до яз.Бели Искър 

7,538 

14 BG0002089 Ноевци 

за птици 

Заповед 
No.РД-808 

от 
06.11.2008г. 

85,200 3,419 
Ерма,           
р.Ерма, 
BG1ER100R001 

р.Ерма 25,633 

15 BG0002112 Руй 

за птици Заповед 
No.РД-554 

от 
05.09.2008г. 

174,387 173,938 
Ерма,           
р.Ерма, 
BG1ER100R001 

р.Ерма 25,633 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=316
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2101
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=298
http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=118
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=495
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=304
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2089
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=326
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2112
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                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

15 BG0002112 Руй 

за птици Заповед 
No.РД-554 

от 
05.09.2008г. 

174,387 173,938 западно от 
Огоста, 
яз.Ярловци,  
BG1WO100L001 

яз.Ярловци,  на р.Ерма,              
с.Ярловци 

1,078 

16 BG0000240 Студенец 

за птици Заповед 
No.РД-800 

от 
04.11.2008г. 

280,567 280,567 
Вит,  
р.Тученица, 
BG1VT200R008 

р.Тученица 26,340 

           

Вит,                   
р.Вит, 
BG1VT307R007 

р.Вит  до с.Дерманци и 
притоците й 
р.Дъбнишка бара и 
р.Чернелка 

124,580 

           Вит,           
р.Каменка, 
BG1VT600R006 

р.Каменка и притокът й 
р.Катунецка 

86,900 

           Осъм,          
р.Бара, 
BG1OS600R005 

р.Пелишатска бара от 
извор до яз.Каменец 

23,070 

17 BG0002095 Горни 
Дъбник-
Телиш 

за птици Заповед 
No.РД-557 

от 
05.09.2008г. 

33,996 33,996 

Вит,                   
р.Вит, 
BG1VT307R007 

р.Вит  до с.Дерманци и 
притоците й 
р.Дъбнишка бара и 
р.Чернелка 

124,580 

           Вит,             
яз.Горни 
Дъбник, 
BG1VT300L012 

яз.Горни Дъбник, на 
р.Дъбнишка бара, 
с.Горни Дъбник  

11,800 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=326
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2112
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=56
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=240
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=310
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2095
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2095
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2095
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

17 BG0002095 Горни 
Дъбник-
Телиш 

за птици Заповед 
No.РД-557 

от 
05.09.2008г. 

33,996 33,996 
Вит,             
яз.Телиш, 
BG1VT300L010 

яз.Телиш,  на 
р.Дъбнишка бара, 
с.Телиш 

2,320 

18 BG0002088 Микре 

за птици Заповед 
No.РД-752 

от 
24.10.2008г. 

123,873 123,873 
Вит,           
р.Каменка, 
BG1VT600R006 

р.Каменка и притокът й 
р.Катунецка 

86,900 

           

Вит,                   
р.Вит, 
BG1VT789R005 

р.Черни Вит от 
с.Дивчовото до 
гр.Тетевен, р.Бели Вит 
от с.Рибарица до 
гр.Тетевен, р.Калник от 
яз.Сопот до вливане в 
р.Вит, р.Лесидренска и 
р.Вит от гр.Тетевен до 
с.Дерманци 

116,150 

           Вит,              
р.Калник, 
BG1VT800R003 

р.Калник до яз.Сопот 11,950 

           
Осъм,         
р.Осъм, 
BG1OS700R001 

р.Осъм  от гр.Троян и 
притоците й р.Команска, 
р.Суха и р.Дрипля 

118,810 

           Янтра,  
р.Крапец, 
BG1YN400R004 

р.Крапец от извора до 
яз.Крапец 

11,640 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=310
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2095
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2095
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2095
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=303
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2088
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

18 BG0002088 Микре 

за птици Заповед 
No.РД-752 

от 
24.10.2008г. 

123,873 123,873 
Янтра, 
р.Видима, 
BG1YN400R031 

р.Видима от с.Велчево 
до вливане в р.Росица 

61,190 

19 BG0000494 Централен 
Балкан  

за птици Заповед          
No.РД-559 

от 
05.09.2008г. 

718,263 312,208 

Вит,                   
р.Вит, 
BG1VT789R005 

р.Черни Вит от 
с.Дивчовото до 
гр.Тетевен, р.Бели Вит 
от с.Рибарица до 
гр.Тетевен, р.Калник от 
яз.Сопот до вливане в 
р.Вит, р.Лесидренска и 
р.Вит от гр.Тетевен до 
с.Дерманци 

116,150 

           
Вит,               
р.Черни Вит,      
BG1VT900R002 

р.Черни Вит, р.Косица и 
р.Свинска до с.Рибарица 

30,460 

           
Вит,                   
р.Бели Вит,   
BG1VT900R001 

р.Бели Вит, р.Костина и 
Черна река до 
с.Дивчовото 

38,880 

           
Осъм,         
р.Осъм, 
BG1OS890R016 

р.Бели Осъм и р.Черни 
Осъм до вливането им 
при гр.Троян 

80,080 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=303
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2088
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=117
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=494
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=494
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

19 BG0000494 Централен 
Балкан  

за птици Заповед          
No.РД-559 

от 
05.09.2008г. 

718,263 312,208 
Янтра,  
р.Росица, 
BG1YN400R002 

р.Росица от извора до 
с.Карамичевци, 
р.Багарещица и 
р.Негойчовица 

40,310 

           Янтра, 
р.Видима, 
BG1YN400R001 

р.Видима от извора до 
с.Велчево, р.Острешка и           
р.Зла река 

48,550 

20 BG0002096 Обнова 

за птици Заповед 
No.РД-555 

от 
05.09.2008г. 

54,209 54,209 
Осъм,         
р.Осъм, 
BG1OS130R015 р.Осъм от гр.Левски до 

устие 

65,910 

           Осъм, 
р.Тръстенишка 
бара, 
BG1OS300R013 

р.Тръстенишка бара 7,070 

           Осъм, 
р.Пордимска 
бара, 
BG1OS300R012 

р.Пордимска бара 17,130 

           

Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

21 BG0002074 Никополско 
плато 

за птици Заповед 
No.РД-841 

от 
17.11.2008г. 

222,569 222,313 
Осъм,         
р.Осъм, 
BG1OS130R015 р.Осъм от гр.Левски до 

устие 

65,910 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=117
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=494
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=494
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=311
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2096
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=291
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2074
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2074
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

21 BG0002074 Никополско 
плато 

за птици Заповед 
No.РД-841 

от 
17.11.2008г. 

222,569 222,313 
Осъм,         
р.Мечка, 
BG1OS200R014 

р.Мечка 19,340 

           

Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

22 BG0002102 Деветашко 
плато 

за птици Заповед 
No.РД-576 

от 
08.09.2008г. 

78,918 78,918 
Осъм,            
р.Осъм, 
BG1OS700R011 

р.Осъм от гр.Левски до 
с.Дойренци 

47,550 

           Осъм, 
р.Берница, 
BG1OS700R004 

р.Берница от 
яз.Александрово до 
вливане в р.Осъм 

4,250 

           
Осъм,         
р.Осъм, 
BG1OS700R001 

р.Осъм  от гр.Троян и 
притоците й р.Команска, 
р.Суха и р.Дрипля 

118,810 

23 BG0002111 Велчево 

за птици Заповед 
No.РД-773 

от 
28.10.2008г. 

23,100 23,100 
Осъм,         
р.Осъм, 
BG1OS700R001 

р.Осъм  от гр.Троян и 
притоците й р.Команска, 
р.Суха и р.Дрипля 

118,810 

           Янтра, 
р.Видима, 
BG1YN400R031 

р.Видима от с.Велчево 
до вливане в р.Росица 

61,190 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=291
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2074
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2074
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=317
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2102
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2102
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=325
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2111
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                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

23 BG0002111 Велчево 

за птици Заповед 
No.РД-773 

от 
28.10.2008г. 

23,100 23,100 
Янтра, 
р.Видима, 
BG1YN400R001 

р.Видима от извора до 
с.Велчево, р.Острешка и           
р.Зла река 

48,550 

24 BG0002070 

Рибарници 
Хаджи 

Димитрово  

за птици 

Заповед 
No.РД-785 

от 
29.10.2008г. 

4,463 4,463 
Янтра,  
р.Студена, 
BG1YN200R028 

р.Студена от извора до 
вливане в р.Янтра 

46,020 

25 BG0002110 Априлци 

за птици Заповед 
No.РД-563 

от 
05.09.2008г. 

19,422 19,422 
Янтра, 
р.Видима, 
BG1YN400R031 

р.Видима от с.Велчево 
до вливане в р.Росица 

61,190 

            
Янтра, 
р.Видима, 
BG1YN400R001 

р.Видима от извора до 
с.Велчево, р.Острешка и           
р.Зла река 

48,550 

26 BG0002029 Котленска 
планина 

за птици Заповед 
No.РД-910 

от 
11.12.2008г. 

991,829 196,895 
Янтра, 
р.Лефеджа, 
BG1YN600R022 

р.Лефеджа от извора до 
с.Майско 

22,430 

            

Янтра, 
р.Лефеджа, 
BG1YN600R034 

р.Лефеджа от с.Майско 
до вливане на р.Голяма 
река и притокът й 
р.Карадере 

75,770 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=325
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2111
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=287
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2070
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2070
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2070
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=324
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2110
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=257
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2029
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2029
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                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

27 BG0002025 Ломовете  

за птици Заповед 
No.РД-562 

от 
05.09.2008г. 

43,080 43,080 
Русенски Лом, 
р.Русенски 
Лом, 
BG1RL120R013 

р.Бели Лом от с.Нисово, 
р.Черни Лом от 
с.Табачка и р.Русенски 
Лом от Иваново до 
устие 

107,890 

            

Русенски Лом, 
р.Бели Лом 
BG1RL900R012 

р.Бели Лом от яз.Бели 
Лом и р.Малки Лом от 
яз.Ломци  до вливане 

202,960 

28 BG0002062 Лудогорие 

за птици Заповед 
No.РД-837 

от 
17.11.2008г. 

913,148 913,148 Дунавски 
Добруджански 
реки, река без 
име, 
BG1DJ100R006 

от с.Долно Абланово до 
с.Просена 

7,795 

           Дунавски 
Добруджански 
реки,река без 
име, 
BG1DJ100R004 

от с.Стражец до 
с.Киченица 

5,948 

            Дунавски 
Добруджански 
реки, 
р.Топчийска, 
BG1DJ100R005 

р.Топчийска от с.Топчии 
до с.Каменово 

12,138 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=253
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2025
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=278
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2062
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

28 BG0002062 Лудогорие 

за птици Заповед 
No.РД-837 

от 
17.11.2008г. 

913,148 913,148 Дунавски 
Добруджански 
реки,       
р.Чаирлек, 
BG1DJ200R003 

р.Чаирлек от с.Ясеновец 
до вливане в р.Царацар 

38,003 

            
Дунавски 
Добруджански 
реки, 
р.Царацар, 
BG1DJ149R002 

р.Царацар от с.Хърсово 
до с.Стефат Караджа и 
р.Лудня от с.Самуил до 
вливане на р.Царацар 

139,331 

           Дунавски 
Добруджански 
реки, 
р.Сенкьовица, 
BG1DJ109R001 

р.Сенкьовица от 
с.Кривица до с.Яким 
Груево 

43,289 

           

Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

           Дунавски 
Добруджански 
реки, 
р.Хърсовска, 
BG1DJ100R008 

р.Хърсовска 34,359 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=278
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2062
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
3.5.2 

№ 

Европейски 
индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

29 BG0002030 Комплекс 
Калимок 

за птици Заповед 
No.РД-831 

от 
17.11.2008г. 

94,241 92,204 Дунавски 
Добруджански 
реки, река без 
име, 
BG1DJ100R006 

от с.Долно Абланово до 
с.Просена 

7,795 

           

Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

           
Дунавски 
Добруджански 
реки, 
р.Царацар, 
BG1DJ149R002 

р.Царацар от с.Хърсово 
до с.Стефат Караджа и 
р.Лудня от с.Самуил до 
вливане на р.Царацар 

139,331 

30 BG0002018 

Остров 
Вардим  

за птици 

Заповед 
No.РД-560 

от 
05.09.2008г. 

11,675 11,660 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

31 BG0002083 

Свищовско-
Беленска 

низина 

за птици 

Заповед 
No.РД-768 

от 
28.10.2008г. 

54,393 54,393 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=258
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2030
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2030
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=247
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2018
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2018
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=299
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2083
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2083
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2083
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№ 
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защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

32 BG0002017 

Комплекс 
Беленски 
острови  

за птици 
Заповед 

No.РД-82 от 
12.02.2008г. 

68,950 66,833 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

33 BG0002024 

Рибарници 
Мечка 

за птици 

Заповед 
No.РД-561 

от 
05.09.2008г. 

27,365 27,108 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

34 BG0002091 

Остров 
Лакът 

за птици 

Заповед 
No.РД-512 

от 
22.08.2008г. 

12,607 12,607 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

35 BG0002008 

Остров до 
Горни 
Цибър 

за птици 

Заповед 
No.РД-552 

от 
05.09.2008г. 

2,185 2,185 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

36 BG0002006 

Рибарници 
Орсоя  

за птици 

Заповед 
No.РД-565 

от 
05.09.2008г. 

4,762 4,762 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=246
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2017
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2017
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2017
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=252
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2024
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2024
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=306
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2091
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2091
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=238
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2008
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2008
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2008
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=236
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2006
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2006
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2
)  

37 BG0002007 Остров 
Ибиша 

за птици Заповед 
No.РД-514 

от 
22.08.2008г. 

3,997 1,631 

Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

           западно от 
Огоста, 
р.Цибрица, 
BG1WO800R017 

р.Цибрица от с.Разград 
до устие 

18,480 

38 BG0002104 

Цибърско 
блато 

за птици 

Заповед 
No.РД-558 

от 
05.09.2008г. 

9,108 9,108 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

39 BG0002039 

Хърсовска 
река 

за птици 

Заповед 
No.РД-767 

от 
28.10.2008г. 

353,996 353,996 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

40 BG0002048 Суха река 
за птици 

Заповед 
No.РД-853 

от 
15.11.2007г. 

257,498 257,356 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=237
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2007
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2007
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=319
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2104
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2104
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=260
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2039
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2039
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=269
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2048
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индификационен 

код на 
защитената зона 

Наименование 
на защитената 

зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 

обявяване 
на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 

Дължина на 
воднните тела 
категория реки 
(km) или площ 

на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

41 BG0000237 

Остров 
Пожарево 

за птици 

Заповед 
No.РД-838 

от 
17.11.2008г. 

9,750 9,749 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

42 BG0002067 Остров Голя 

за птици 

Заповед 
No.РД-511 

от 
22.08.2008г. 

4,152 4,010 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

43 BG0002065 

Блато 
Малък 

Преславец 

за птици 

Заповед 
No.РД-568 

от 
05.09.2008г. 

3,747 3,747 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

44 BG0002064 Гарванско 
блато  

за птици Заповед 
No.РД-567 

от 
05.09.2008г. 

3,245 3,245 

Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

           Дунавски 
Добруджански 
реки, 
р.Сенкьовица, 
BG1DJ109R001 

р.Сенкьовица от 
с.Кривица до с.Яким 
Груево 

43,289 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=230
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=237
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=237
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=285
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2067
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=283
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2065
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2065
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2065
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=282
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2064
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2064
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Наименование 
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зона 

Тип на 
защитената 

зона 

Документ 
за 
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на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
име, код на 

водното тяло 

Описание на водното 
тяло 
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2
)  

45 BG0000241 Сребърна  

за птици 

Заповед 
No.РД-564 

от 
05.09.2008г. 

14,469 14,469 
Дунав,         
р.Дунав, 
BG1DU000R001 

р.Дунав от границата 
при с.Ново село до 
границата при 
гр.Силистра 

650,650 

46 BG0002031 Стената 

за птици 

Заповед 
No.РД-566 

от 
05.09.2008г. 

0,797 0,797 

Дунавски 
Добруджански 
реки, 
р.Царацар, 
BG1DJ149R002 

р.Царацар от с.Хърсово 
до с.Стефат Караджа и 
р.Лудня от с.Самуил до 
вливане на р.Царацар 

139,331 

47 BG0002048 Суха река 

за птици Заповед 
No.РД-853 

от 
15.11.2007г. 

254,378 254,378 Дунавски 
Добруджански 
реки, 
р.Добричка, 
BG1DJ200R013 

р.Добричка 55,301 

           Дунавски 
Добруджански 
реки, 
р.Хърсовска, 
BG1DJ100R008 

р.Хърсовска 34,359 

           Дунавски 
Добруджански 
реки, р.Суха, 
BG1DJ345R009 

р.Суха и притока й 
Караман от яз.Одринци 

106,486 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=57
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=241
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=259
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2031
http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=269
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2048
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зона 
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защитената 

зона 

Документ 
за 
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на 

защитената 
зона 

Площ на 
цялата 

защитена 
зона, km

2
 

Площ на 
частта от 

защитената 
зона 

попадаща 
в БДДР, 

km
2
 

Поречие, 
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водното тяло 
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тяло 
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на водните тела 
категория          

езера  (km
2
)  

48 BG0002039 

Хърсовска 
река 

за птици 

Заповед 
No.РД-767 

от 
28.10.2008г. 

354,286 354,286 

Дунавски 
Добруджански 
реки, 
р.Хърсовска, 
BG1DJ100R008 

р.Хърсовска 34,359 

49 BG0002085 Чаиря 

за птици 

Заповед 
No.РД-551 

от 
05.09.2008 

14,512 14,512 Граничен район 

 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=260
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2039
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2039
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=300
http://eea.government.bg/zpo/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2085

