
№
катег

ория 
име РИОСВ

площ по 

заповед ha

населено 

място
община област

документи за 

обявяване 
цел на обявяване Режим на дейности

1 ЗМ

АЛДОМИРОВСКО 

БЛАТО София 129,40 Алдомировци Сливница София 506/09.05.1989

 естествените 

местообитания на 

защитени и редки 

видове водолюбиви 

птици и растителните 

асоциации на 40 вида 

висши растения

 1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или 

ВОДНИЯ и режим

2. Забранява се унищожаване на блатната растителност, опожаряване на тръстиката и др.

3. Забранява се замърсяване водите на блатото и прилежащите площи

4. Забранява се ловуване

5. Забранява се безпокоене на птиците през размножителния период, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им

6. Забранява се внасянето и развъждането на видове гръбначни животни без съгласуване с Комитета за опазване на 

природната среда и БАН

7. Разрешава се разумно ползване на водите за напояване и мероприятия за поддържане на естественото водно ниво в 

блатото

8. Разрешава се възстановяване на ихтиофауната

9. Разрешава се провеждане на спортен риболов от брега на езерото в периода 1 август - 30 март

10. Разрешава се пашуване с пастир на овце и едър рогат добитък единствено в прилежащите ливади

2 ПЗ

АЛЕКСАНДРИЙСКА

ТА ГОРА Варна 71,00 Александрия Крушари Добрич 656/13.09.1979

 естествена липова 

гора

 1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията

3. Забранява се пашата на домашни животни

4. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на ВОДНИЯ и режим

6. Забранява се извеждането на сечи, освен ландшафтни, след съгласуване със съответната районна инспекция за 

опазване на природната среда

7. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

природната забележителност

3 ПР АРДАЧЛЪКА Бургас 122,80 Боринци Котел Сливен 1394/27.02.1950 Естествена елова гора

 1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. 

Извеждане на санитарни сечи; 2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 3. Използване на биологични средства 

за растителна защита.

4 ЗМ БАЧИЩЕ София 216,60 Етрополе Етрополе София 753/13.08.1981

живописен природен 

изглед и характерна за 

района растителност

 1. Забраняват се всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други, които биха довели до 

повреждане на дърветата

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на кози

5. Забранява се безпокоенето на дивите животни, вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на 

гнездата и леговищата им

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на ВОДНИЯ и режим

7. Забранява се извеждането на сечи , освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената местност

9. Разрешава се паша, като броя и вида на домашните животни се определят по годишни планове

5 Р БЕЛИ ЛОМ Русе 773,00

Цар Калоян 

Ветово Кривня

Цар 

Калоян 

Ветово

Разград 

Русе 393/12.05.1980

Характерни за 

Лудогорието горски 

екосистеми

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите;

РЕГИСТЪР на защитени територии обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване 

категория на защитената територия:

Национален парк - НП; Природен парк - ПП; Резерват - Р; Поддържан резерват - ПР; Защитена местност - ЗМ; Природна забележителност - ПЗ

Приложение 3.5.3
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6 ЗМ БЕЛИКАТА София 132,70 Етрополе Етрополе София 754/13.08.1981

 естествено находище 

на бреза

 1. Забраняват се всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други, които биха довели до 

повреждане на дърветата

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на кози

5. Забранява се безпокоенето на дивите животни, вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на 

гнездата и леговищата им

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на ВОДНИЯ и режим

7. Забранява се извеждането на сечи , освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената местност

9. Разрешава се паша, като броя и вида на домашните животни се определят по годишни планове

7 ПЗ

БЕЛОГРАДЧИШКИ 

СКАЛИ Монтана 598,70

Белоградчик 

Боровица 

Чифлик 

Върбово

Белоградч

ик 

Чупрене Видин

998/ 27.01.1949 

601/ 01.07.1987 

283/ 03.04.2012 

142/ 18.02.2014  скални образувания

 1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естественият облик на 

местността или ВОДНИЯ и режим;

2. Забранява се паша на домашни животни;

3. Забранява се ловуване;

4. Забранява се късане и изкореняване на растенията, бране на билки;

5. Забранява се палене на огън и опожаряване на растителността;

6. Забраняват се сечи, освен отгледни и санитарни;

7. Забранява се провеждане на тренировки по алпинизъм и организирани алпийски прояви;

8. Разрешава се извеждане на отгледни и санитарни сечи извън гнездовия период (1 март - 15 август);

9. Разрешава се залесяване с присъщи за района дървесни видове;

10. Разрешава се изграждане на алеи, погледни площадки и др. с оглед експониране на обекта и развитие на 

познавателния туризъм по изготвен за целта устройствен проект;

8 ЗМ

БЕЛОКРАВИЩНИЦ

А

Велико 

Търново 226,80 Костел Елена

Велико 

Търново РД-511/12.07.2007

 1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;

3. Забранява се използване но химически средства за растителна защита;

4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;

5. Забранява се ловуване;

6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;

7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;

8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;

9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект пасищни площи и в 

поземления фонд;

10. Разрешава се косене на сено.

9 Р

БИСТРИШКО 

БРАНИЩЕ София 1061,60 София Столична София

15422/27.10.1934 

106/24.01.1968 

230/04.04.1980 

66/25.01.1991 Смърчови гори

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите

10 ЗМ

БЛАТАТА - с. 

Долни Богоров София 14,80 Долни Богров Столична София 1065/24.11.1993

 естествените 

местообитания на 

защитени и редки 

видове птици

 1. Забранява се убиване, улавяне, опръстеняване и безпокоене на гнедещите птици, разваляне на гнездата, събиране 

на яйца или малките им

2. Забранява се строителство и всякакви други дейности, които увреждат естествения облик на местността или променят 

неблагоприятно ВОДНИЯ и режим

3. Забраняват се всякакъв вид сечи

4. Забранява се залесяване с неприсъщи за района видове

5. Забранява се лов и риболов през време на размножителния период на птиците от 1 април до 30 юли

6. Забранява се замърсяване на водите и терена с отпадъци
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11 ЗМ

БЛАТОТО КРАЙ С. 

МАЛЪК 

ПРЕСЛАВЕЦ Русе 147,30

Малък 

Преславец Главиница Силистра

РД-310/10.04.1986 

РД-411/28.04.2004 

РД-815/15.09.2010

характерната за района 

екосистема, както и 

местообитанията на 

редки и застрашени 

растителни и 

животински видове

 1. Забранява се строителството, както и други дейности, с които се нарушава ВОДНИЯ режим на блатото и се изменя 

естественият облик на местността;

2. Забранява се палене на огън, опожаряване на тръстиката и друга растителност;

3. Забранява се замърсяване на водите и земите с битови, промишлени и други отпадъци;

4. Забранява се ловуване, с изключение на едър дивеч през периода ноември - декември, на разстояние не по-малко от 

150 м от брега;

5. Забранява се използване на лодки и мрежени уреди за спортен риболов;

6. Забранява се промишлен риболов;

7. Забранява се спортен риболов от западния бряг на блатото, а от източния бряг в периода от 15 април до 15 юни;

8. Забранява се навлизане с автомобили и други превозни средства, освен при извеждането на планирани сечи в 

района на западния бряг на блатото;

9. Забранява се лагеруване и бивакуване в района на западния бряг на блатото;

10. Забранява се късане и изкореняване на растения, бране на липов цвят и други билки;

11. Забранява се внасяне и развъждане на неприсъщи за района растителни и животински видове;

12. Забранява се паша на домашни животни извън имот №2119;

13. Забранява се извеждане на голи сечи;

14. Забранява се извеждане на санитарни и отгледни сечи в периода 15 февруари - 31 юли

12 Р БОАТИН

ДНП 

Централен 

Балкан 1597,20 Дивчовото Тетевен Ловеч

7285/12.06.1948 

1171/24.09.1951 Биосферен резерват

Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), кафява мечка (Ursus arctos), вълк 

(Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis silvestris), бялка (Martes foina), златка (Martes martes), благороден 

елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), сокол скитник (Falco peregrinus), полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), червеногуша мухоловка (Ficedula parva), бухал (Bubo bubo), 

пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), уралска улулица (Strix uralensis);

Режим на дейности:

1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите;

13 ЗМ БОГДАНОВ ДОЛ

Велико 

Търново 4,10 Коевци Сухиндол

Велико 

Търново

РД-283/04.05.1979 

РД-

1312/27.12.2002

 находище на червен 

божур

 1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията

3. Забранява се пашата на домашни животни

4. Забранява се безпокоене на дивите животни или вземането на техните малки или яйцата им,както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на ВОДНИЯ и режим

7. Забранява се повреждането на скалните образувания и драскането по стените на пещерите

8. Забранява се безконтролното посещение на пещерите

9. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
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14 ЗМ БОЖЕНЦИ

Велико 

Търново 227,10

Боженците 

Бижовци

Габрово 

Трявна Габрово 4526/17.11.1975

 характерна смесена 

широколистна гора;

 1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, засичане, 

боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на 

растителността

2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време

3. Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места

4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и унищожаване яйцата на 

птиците и повреждане гнездата им

5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства

6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни

7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или скалните образувания, 

намиращи се на границите на обекта

8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както и преминаването на 

каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци

9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка

10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и обществени постройки

11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана за благоустрояването на 

защитените местности

12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните надписи, табели, пътеводни 

знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива без разрешението на съответните горски стопанства

13. Разрешава се залесяване на голите площи

14. Разрешава се стопанисването на селскостопанските земи по досегашния начин

15. Разрешава се бране на някои растения с научна цел в ограничени количества

16. Разрешава се извеждане на санитарни, отгледни илиформировъчни сечи

17. Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна, групово-изборна и постепенна сечи 

с удължен период на възобновяване

18. Разрешава се в насаждения предвидени за реконструкция, залесяванията да се извършват с ценни от горско-

стопанско и украсено гледище дървесни видове с мозаична структура на културите с оглед разнообразяването на 

ландшафта

19. Разрешава се размерът на ползването и режимът да се провеждат така, че защитните, украсните и стопанските им 

функции да се подобряват

15 ЗМ БОЖУР ПОЛЯНА

Велико 

Търново 19,60 Първомайци

Горна 

Оряховица

Велико 

Търново

РД-

1573/02.09.1968 

РД-

1316/27.12.2002 

РД-54/30.01.2008 

 находище на червен 

божур

 1. Забранява се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се допускане на паша на всякакъв вид добитък през всяко време

3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата и леговищата на 

същите

4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на 

местността, включително и на ВОДНИТЕ течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи

7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на прастарели и с влошени декоративни качества дървета

16 ЗМ БОЖУРИТЕ Русе 3,10 Подайва Исперих Разград

РД-534/25.09.1978 

РД-

1199/24.09.2003 

РД-557/12.07.2007

 естествено находище 

на червен божур 

(Paeonia peregrina Mill)

 1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата;

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията;

3. Забранява се пашата на домашни животни;

4. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата;

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности,с които поврежда или 

изменя, както естественият облик на местността, така и на ВОДНИЯ и режим;

6. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената територия;
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17 ЗМ БОЖУРЛУКА

Велико 

Търново 3,50 Горна Студена Свищов

Велико 

Търново

РД-

3039/03.10.1974 

РД-

1315/27.12.2002 

РД-60/30.01.2008

 находище на 

теснолистен божур

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери за камък, пясък или пръст, увреждането или изменението на естествения 

облик на местността, включително и на ВОДНИТЕ течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се извеждането на голи и интензивни главни сечи

7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

18 ЗМ БОРОВ КАМЪК Монтана 1,30 Боровица

Белоградч

ик Видин

1187/19.04.1976 

РД-806/27.11.2009  скално образувание

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително ВОДНИТЕ течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

19 ЗМ БОСТАНЧЕТАТА

Велико 

Търново 0,30 Боженци Габрово Габрово

РД-

1141/15.12.1981 

РД-

1305/27.12.2002 

РД-351/13.05.2014  вековна букова гора

 1. Забранява се извеждането на сечи освен санитарни и отгледни;

2. Забранява се пашата на домашни животни;

3. Забранява се повреждането на скалните образувания;

4. Забранява се всякакво строителство;

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя 

естествения облик на местността, ВОДНИЯ и режим, или се нарушава цялостта на пещерите;

6. Забранява се ловуването;

7. Забранява се безпокоенето на птиците и събиране на яйцата или малките им;

8. Забранява се влизане в пещерите;

20 ЗМ

БРЕСТИШКО 

БРАНИЩЕ Плевен 20,00 Тодорово Плевен Плевен

РД-97/13.03.1978 

РД-715/10.06.2003

 уязвими съобщества - 

вековна дъбова гора

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на домашни животни

3. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на ВОДНИЯ и режим

5. Забранява се воденето на сечи, освен санитарни

6. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената територия
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21 ЗМ БУКОВА ГОРА

Велико 

Търново 151,90 Костел Елена

Велико 

Търново РД-528/12.07.2007

 1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;

3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита;

4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;

5. Забранява се ловуване;

6. Забранява се залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;

7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;

8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;

9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект пасищни площи;

10. Разрешава се косене на сено и селскостопанска дейност традиционно провеждана в района.

22 ЗМ БУКОВА УСОЙКА София 16,20 Доспей Самоков София 3700/29.12.1972  вековна букова гора

 1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, засичане, 

боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на 

растителността

2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време

3. Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места

4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и унищожаване яйцата на 

птиците и повреждане гнездата им

5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства

6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни

7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или скалните образувания, 

намиращи се на границите на обекта

8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както и преминаването на 

каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци

9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка

10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и обществени постройки

11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана за благоустрояването на 

защитените местности

12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните надписи, табели, пътеводни 

знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива без разрешението на съответните горски стопанства

13. Разрешава се залесяване на голите площи

14. Разрешава се бране на някои растения с научна цел

15. Разрешава се провеждане на санитарна сеч в горите

16. Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна и групово-изборна сечи

23 ЗМ БУЛИН ДОЛ Плевен 0,50 Плевен  Плевен Плевен

РД-233/04.04.1980 

РД-713/10.06.2003 

РД-140/18.02.2014

 уязвими съобщества - 

вековна церова гора

 1. Забраняват се всякакви дейности, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха 

довели до повреждане на дърветата;

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства;

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията;

4. Забранява се пашата на домашни животни;

5. Забранява се безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването 

на гнездата и леговищата им;

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на ВОДНИЯ и режим;

7. Забранява се извеждането на сечи, освен ландшафтни, след съгласуване със съответната районна инспекция за 

опазване на природната среда;

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената местност;
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24 ПП БЪЛГАРКА

Велико 

Търново 21772,20

Габрово 

Чарково 

Плачковци 

Престой 

Радевци 

Станчов хан

Габрово 

Трявна Габрово РД-775/09.08.2002

Опазване, 

възстановяване и 

поддържане на букови 

екосистеми и 

ландшафти в 

Габровския и 

Тревненския дял на 

Централна Стара 

планина

 1. Забранява се извеждане на голи сечи във високостъблени гори, с изключение на тополовите, а в издънкови гори - с 

площ по-голяма от 3 хектара;

2. Забранява се внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

3. Забранява се паша на кози освен на определени за това места;

4. Забранява се събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;

5. Забранява се замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;

6. Забранява се бивакуване и палене на огън извън определените места;

7. Забранява се добив на полезни изкопаеми по открит способ;

8. Забранява се добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез прилагане на 

химически и химико-бактериологични методи и цианиди;

9. Забраняват се дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за 

управление на парка и устройствените и технически планове и проекти;

10. Забранява се събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели

25 Р БЯЛА КРАВА

Велико 

Търново 93,50 Костел Елена

Велико 

Търново

508/28.03.1968 

20/05.01.1974 РД-

642/05.09.2006

Вековна букова гора, 

флористично и 

фаунистично богатство, 

карстови извори "Бяла 

крава"

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите

26 ЗМ ВАРЕНИТЕ

Велико 

Търново 6,10 Млечево Севлиево Габрово

РД-198/19.03.1981 

РД-

1311/27.12.2002

 характерна за района 

вековна букова гора

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, чупене на клоните и други, които биха довели до 

повреждане на дърветата

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията

3. Забранява се безпокоене на дивите животни или вземането на техните малки или яйцата им,както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

4. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни

5. Забранява се преминаването и паркиране на моторни превозни средства

6. Забранява се пашата на домашни животни

7. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на ВОДНИЯ и режим

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената местност

27 ПЗ ВАРОВИТЕЦ София 0,10 Рибарица Етрополе София 3796/11.10.1965 водопад

 1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на ВОДНИТЕ течения

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които 

замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада

6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване украсните 

и защитни функции на гората

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за правилното ползване и 

стопанисване на защитените природни обекти
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28 ЗМ

ВЕКОВНА ДЪБОВА 

ГОРА Русе 7,00 Гороцвет Лозница Разград

РД-

1187/19.04.1976 

РД-

1190/19.09.2003 

РД-542/12.07.2007

 вековна гора от зимен 

дъб

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им

4. Забранява се разкриване на кариери за всякакви инертни и други материали, повреждането или изменението на 

естествения облик на местността, включително и на ВОДНИТЕ течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактитите, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

29 ЗМ

ВЕКОВНА ЦЕРОВА 

ГОРА Русе 0,20 Церовец Иваново Русе

РД-17/08.01.1981 

РД-

1196/24.09.2003 

РД-401/18.06.2009 

РД-401/18.06.2009

 вековна гора от цер 

(Quercus cerris L)

 1. Забранява се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха 

довели до повреждане на дърветата

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на домашни животни

5. Забранява се безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата или леговищата им

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на ВОДНИЯ и режим

7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената местност

9. Забранява се повреждането на вековните дървета;

10. Забранява се извеждането на отгледни и санитарни сечи в периода март - август;

11. Забранява се залесяването с неместни за района дървесни видове;

12. Забранява се лагеруването, бивакуването и паленето на огън.

30 ПЗ ВИКАНАТА СКАЛА

Велико 

Търново 0,49

Плачковци 

Радевци Трявна Габрово

995/ 21.04.1971 РД-

53 / 30.01.2008 СКАЛЕН ФЕНОМЕН

 1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно състояние и облик

2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите

3. Забранява се отбиване на водните течения

4. Забранява се сечене или чупене на дърветата и храстите, изкореняване или бране на цветя и др.

31 ПП ВИТОША

Перник 

София 27079,11

Боснек 

Кладница 

Рударци 

Чуйпетлово 

Горна Диканя 

Ковачевци 

Ярлово София 

Бистрица 

Владая 

Железница 

Мърчаево

Перник 

Радомир 

Самоков 

Столична

Перник 

София

План за 

управление с 

Решение No.305 от 

22.04.2005 г., бр. 

38/2005 на 

Държавен вестник 

Да се обявят за строго 

охранителен 

периметър и природен 

парк с резерватите в 

него, горите и 

пасбищата-яйлаци в 

планина Витоша.

• Да се съхрани естественото състояние, биологичния потенциал и разнообразие на уникалните торфени съобщества, 

крайречни местообитания и другите влажни зони в парка;

• Да се осигури трайно съществуване на биокоридори между парка и околните планини – Плана, Верила и Люлин, и по 

речните долини на р. Искър и р. Струма;

• Да се опазва естественото състояние и биологичен потенциал на лечебните растения, на горските плодове, на рибните 

ресурси, на пасищата и ливадите;

• Да се опазват водните ресурси, като ползването се осъществява по начини, осигуряващи нормалното съществуване на 

екосистемите в парка;
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32 ПЗ ВОДНИЯ СКОК Монтана 0,10 Копиловци

Георги 

Дамяново Монтана

233/04.04.1980 РД-

474/06.08.2008 водопад

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха 

довели до повреждане на дърветата

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на домашни животни

5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на ВОДНИЯ и режим

7. Забранява се извеждането на сечи, освен ландшафтни, след съгласуване със съответната районна инспекция за 

опазване на природната среда

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

природната забележителност

33 ПЗ

ВОДОПАД 

БАНОВСКИ СКОК Плевен 0,50 Троян Троян Ловеч 3796/11.10.1965 водопад

 1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на ВОДНИТЕ течения

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които 

замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада

6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване украсните 

и защитни функции на гората

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за правилното ползване и 

стопанисване на защитените природни обекти

34 ПЗ

ВОДОПАД 

БРЪМБАР СКОК Плевен 0,30 Троян Троян Ловеч

3796/11.10.1965 

РД-688/09.09.2013 водопад

 1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на ВОДНИТЕ течения

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които 

замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада

6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване украсните 

и защитни функции на гората

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за правилното ползване и 

стопанисване на защитените природни обекти

35 ПЗ ВОДОПАД КОМАН Русе 0,20  Балабанско Троян Ловеч

РД-228 от 

06.04.2015 ВОДОПАД

 1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на водните течения

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които 

замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада

6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване украсните 

и защитни функции на гората

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за правилното ползване и 

стопанисване на защитените природни обекти
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36 ПЗ

ВОДОПАД 

КОТЛИТЕ София 1,00

Букоровци 

Разбоище Годеч София 1141/15.12.1981 водопад

 1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни

2. Забранява се пашата на домашни животни

3. Забранява се повреждането на скалните образувания

4. Забранява се всякакво строителство

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим, или се нарушава цялостта на пещерите

6. Забранява се ловуването

7. Забранява се безпокоенето на птиците и събиране на яйцата или малките им

8. Забранява се влизането в пещерите

37 ПЗ

ВОДОПАД НА РЕКА 

СТАКЕВСКА В 

МЕСТНОСТТА 

БЕЛАТА ВОДА Монтана 1,00 Стакевци

Белоградч

ик Видин

1187/19.04.1976 

No.РД-

544/12.07.2007 водопад

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

38 ПЗ

ВОДОПАД СИНИЯ 

ВИР

Стара 

Загора 0,50 Губислав Своге София 379611.10.1965 водопад

 1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на водните течения

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които 

замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада

6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване украсните 

и защитни функции на гората

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за правилното ползване и 

стопанисване на защитените природни обекти

39 ПЗ ВОДОПАД СКАКЛЯ София 1,00 Заселе Своге София 379611.10.1965 водопад

 1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на водните течения

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които 

замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада

6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване украсните 

и защитни функции на гората

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за правилното ползване и 

стопанисване на защитените природни обекти
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40 ПЗ

ВОДОПАД СКОКА 

В МЕСТНОСТТА 

КОЗНИЦА Плевен 2,00 Тетевен Тетевен Ловеч 1799/30.06.1972 водопад

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 

облик на месността, включително и на ВОДНИТЕ течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и 

други формиции в пешерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на 

престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

41 ПЗ

ВОДОПАД СКОКА 

НА РЕКА 

БЕЛИЛКАТА Плевен 0,20 Реселец

Червен 

бряг Плевен 1635/27.05.1976 водопад

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на 

естествения облик на местността, включително и на ВОДНИТЕ течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

42 ПЗ

ВОДОПАДЪТ НА 

РЕКА МИЙКОВСКА

Велико 

Търново 3,00

Руховци 

Христовци Елена

Велико 

Търново

1427/13.05.1974 

РД-59/30.01.2008 водопад

 1. Забранява се сеченето, кастренета на дърветата, както и късането и изкореняването на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества
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43 ПП

ВРАЧАНСКИ 

БАЛКАН

Враца 

Монтана 

София 30129,90

Враца Бели 

извор 

Згориград 

Лютаджик 

Паволче 

Челопек 

Криводол 

Главаци 

Краводер 

Елисейна 

Зверино 

Лютиброд 

Очиндол Горна 

Бела речка 

Горно Озирово 

Долна Бела 

речка Долно 

Озирово 

Стояново 

Дружево 

Миланово 

Оплетня

Враца 

Криводол 

Мездра 

Вършец 

Своге

Враца 

Монтана 

София

План за 

управление с 

Решение No.750 от 

14.10.2011 г., бр. 

82/2011 на 

Държавен вестник 

• Опазване и поддържане на естественото състояние на водните местообитания в ПП и установяване източника на 

замърсяване на р. Черна;

• Опазване на карстовите феномени, уникални и типични за парка особености на ландшафта – пещери, скални 

образувания, водопади и т.н.;

• Опазване, поддържане и възстановяване на реките и стоящите водоеми в парка

44 Р ВРАЧАНСКИ КАРСТ Враца 1438,90 Паволче Враца Враца

854/10.08.1983 

9/09.01.1985 

1449/21.12.1989

Уникален карстов 

комплекс с живописни 

пейзажи

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите;

45 ЗМ ВРЪШКА ЧУКА Монтана 67,60 Извормахала Кула Видин

РД-

1022/04.11.1986 

РД-

1079/21.08.2003 

РД-925/17.12.2008 

РД-822/04.12.2009

 редки, защитени и 

уязвими растителни 

видове (томасиниев 

минзухар, 

тъмнопурпурна 

метличина, ничичово 

прозорче)

 1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на 

местността или водния режим

2. Забранява се късане и изкореняване на растенията, бране на липов цвят и други билки

3. Забранява се палене на огън и опожаряване на растителността

4. Забранява се реконструкция на широколистните насаждения и залесяване на поляните и други открити площи

5. Забранява се паша на домашни животни и добив на сено

6. Разрешават се отгледни и санитарни сечи в периода от 1 септември до 30 декември

7. Разрешава се събиране на хербариен материал или на живи растения и репродуктивни органи с писмено разрешение 

на Комитета за опазване на природата

46 ЗМ ГАРВАНИЦА Плевен 32,70 Върбица Плевен Плевен РД-468/30.12.1977

 уязвимо съобщество - 

липбова гора

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на домашни животни

3. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим

5. Забранява се воденето на сечи, освен санитарни

6. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената територия
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47 ЗМ ГАРВАНСКИ БЛАТА Русе 280,00 Гарван Попина Ситово Силистра

РД-856/06.08.1985 

РД-

1205/24.09.2003

 естествени 

местообитания на 

редки водоплаващи 

птици и растителни 

видове

 1. Забранява се провеждане на дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията

3. Забранява се палене на огън и опожаряване на тръстиката и другата растителност

4. Забранява се внасяне и развъждане на различни видове животни или растения без съгласуване с Министерството на 

околната среда и БАН

5. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им

6. Забранява се ловуването

7. Забранява се замърсяване на водите

8. Забранява се всякакво строителство

9. Разрешава се косене на тръстиката и папура от ДИП Камъшит - гр. Силистра, в периода от 15 октомври до 15 февруари

10. Разрешава се засаждане на хидрофилна дървесна растителност с цел подобряване условията за гнездене на птиците

11. Разрешава се регулиране числеността на дивата свиня и хищниците в периода от 1 октомври до 31 януари

12. Разрешава се спортен риболов в периода от 1 август до 15 февруари

13. Разрешават се мероприятия за поддържане на необходимото водно ниво в блатния комплекс, съгласувано с 

Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет и БАН

48 ПЗ

ГИНИНАТА 

ПЕЩЕРА Плевен 2,50 Садовец

Долни 

Дъбник Плевен 1427/13.05.1974 пещера

 1. Забранява се сеченето, кастренета на дърветата, както и късането и изкореняването на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

49 ЗМ ГЛАВИТЕ

Велико 

Търново 291,00

Войнежа,Дрен

та,Тодювци

Елена 

Велико 

Търново

Велико 

Търново

РД-510 от 

12.07.2007

 1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;

3. Забранява се използване но химически средства за растителна защита;

4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;

5. Забранява се ловуване;

6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;

7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;

8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;

9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект пасищни площи и в 

поземления фонд;

50 ПЗ

ГЛОЖЕНСКИЯТ 

ВОДОПАД Плевен 1,10 Гложене Тетевен Ловеч 707/09.03.1970 водопад

 1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно състояние и облик

2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите

3. Забранява се отбиване на водните течения

4. Забранява се сечене или чупене на дърветатаи храстите, изкореняване или бране на цветя и др.
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51 ЗМ ГОЛА БАРА Враца 2,00 Селановци Оряхово Враца

РД-

2109/20.12.1984 

РД-643/26.05.2003

 находище на водна 

лилия

 1. Забраняват се всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други, които биха довели до 

повреждане на дърветата

2. Забранява се късане или изкореняване на растенията

3. Забранява се пашата на домашни животни

4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства

5. Забранява се безпокоене на дивите животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

6. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя 

естествения облик на местността или водния режим

7. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство

52 ПЗ ГОЛЕМИЯТ ЮГ Русе 47,30 Разград  Разград Разград

3702/29.12.1972 

РД-402/18.06.2009 

РД-402/18.06.2009  земни образувания

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време;

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им;

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения;

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите;

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи;

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества;

8. Забранява се промяната в начина на трайно ползване и предназначението на земите;

9. Забранява се извеждането на сечи, които могат да доведат до промяна на видовете и местообитанието;

10. Забранява се пашата на домашни животни в горския фонд;

11. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;

12. Забранява се провеждането на горскостопански мероприятия в периода април - август;

13. Забранява се паленето на огън.

53 Р ГОРНАТА КОРИЯ Монтана 161,00 Берковица Берковица Монтана

508/28.03.1968 

15/08.01.1981 РД-

562/12.07.2007

Естествено находище 

на първични букови 

гори

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите;

54 ПЗ ГРОХОТАКА София 118,50 Етрополе  Етрополе София 750/13.08.1981

вековна букова гора 

със скални 

образувания

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха 

довели до повреждане на дърветата

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на домашни животни

5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

природната забележителност
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55 ЗМ ГУЩЕРА Враца 6,40 Горталово Плевен Плевен

РД-

1187/19.04.1976 

РД-722/10.06.2003 

РД-403/24.04.2013

 уязвими съобщества - 

вековна гора от цер и 

летен дъб

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата и леговищата им

4. Забранява да се разкриват на кариери за всякакви инертни и други материали, повреждането или изменянето на 

естествения облик на местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

56 ПЗ

ГЪРБАВАТА 

ЧЕШМА Шумен 0,20 Стараречка Антоново Търговище 1187/19.04.1976

СКАЛА-

ВАРОВИК,ОТЛОЖЕН ОТ 

ТЕЧАЩА ВОДА

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

57 ЗМ ДАНЕВА МОГИЛА Враца 4,90 Софрониево Мизия Враца 413/10.05.1982

 характерен речен 

пейзаж и група 

вековни дървета

 1. Забраняват се всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други, които биха довели до 

повреждане на дърветата

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на кози

5. Забранява се безпокоенето на дивите животни, вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на 

гнездата и леговищата им

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим

7. Забранява се извеждането на сечи , освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

природната забележителност

58 ЗМ ДЕДЕРИЦА Русе 199,30

Дебелцово 

Кормянско 

Крушево Севлиево Габрово

2107/20.12.1984 

РД-

1320/27.12.2002

 характерен горски 

ландшафт във 

водосбора на яз "Ал 

Стамболийски"

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха 

довели до повреждане на дърветата

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията

3. Забранява се паша на домашни животни

4. Забранява се влизането, лагеруването, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство
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59 Р ДЖЕНДЕМА

ДНП 

Централен 

Балкан 4220,20

Местообитания на 

диви кози

Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), ела (Abies alba), ахтарово шапиче 

(Alchemilla achtarovii), юмрукчалско шапиче (Alchemilla jumrukczalica), старопланинска иглика (Primula frondosa), 

Нарцисова съсънка (Anemone narcissiflora), вълк (Canis lulus), Кафява мечка (Ursusu arctos), Благороден елен (Cervus 

elaphus), дива коза (Rupicapra rupicapra), Царски орел (Aquila heliaca), Скален орел (Aquila chrysaetos); 1. В резервата се 

забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на 

хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и 

животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения 

в екосистемите;

60 ЗМ ДЖОЛЮНГЬОЛ

Велико 

Търново 18,20 Драганово

Горна 

Оряховица

Велико 

Търново

РД-1/05.01.1982 

РД-

1317/27.12.2002 

РД-58/30.01.2008

 находище на дяволски 

орех и сребрист папур

 1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни

2. Забранява се провеждането на каквито и да е дейности, с които се нарушава водния режим

3. Забранява се обработване на територията с пестициди

4. Забранява се приготвянето на работни разтвори и зареждането на селскостопанските мешини с пестициди на 

разстояние, по- малко от 100 м от защитения обект

5. Забранява се замърсяването по какъвто и да е начин на водите на блатото

6. Забранява се повреждането на блатната растителност

7. Забранява се провеждането на минно-геолижки и други дейности, с които се изменя ландшафта

61 ПЗ ДИКИЛИ ТАШ Русе 2,00 Мечка Иваново Русе

707/09.03.1970 РД-

952/28.12.2007  скално образувание

 1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно състояние и облик

2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите

3. Забранява се отбиване на водните течения

4. Забранява се сечене или чупене на дърветатаи храстите, изкореняване или бране на цветя и др.

62 ЗМ ДОЙЧОВ ОСТРОВ Русе 16,05 Батин Борово Русе

РД-919 от 

27.12.2007

 1. Опазване и 

поддържане на 

крайречни заливни 

гори, доминирани от 

бяла върба (Salix alba), 

бяла топола (Populus 

alba) и черна топола 

(Populus nigra), места 

(затони) за 

размножаване на 

консервационно 

значими видове риба;

2. Опазване на 

местообитанията на 

морския орел 

(Haliaeetus albicilla), 

малка бяла чапла 

(Egretta garzetta), сива 

чапла (Ardea cinerea), 

червена чапла (Ardea 

pupurea), нощна чапла 

(Nycticorax nycticorax);

 1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите;

2. Забраняват се посещения с изключение на такива, свързани със научноизследователска и образователна цел и 

провеждане на дейности по стопанисване и охрана;

3. Забранява се всякакво строителство, включително и временно;

4. Забранява се разкриване на кариери и добив на инертни материали на острова и в периметър 500 м около острова;

5. Забраняват се всякакви дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим;

6. Забранява се провеждането на всякакъв вид сечи, с изключение на сечи за премахване на неместни дървесни и 

храстови видове, извън гнездовия период на птиците (1 януари - 1 септември);

7. Забранява се събиране на растителни и животински видове;

8. Забранява се ловуването, освен санитарен отстрел на дива свиня;

9. Забраняват се горскостопански мероприятия с изключение на сечи за премахване на неместни дървесни и храстови 

видове, извън гнездовия период на птиците (1 януари - 1 септември);

10. Забранява се внасяне на неместни растителни и животински видове;

11. Забранява се заравняване, разрушаване или прекъсване на връзката на съществуващите затони с главното течение 

на река Дунав;

12. Забранява се палене на огън и опожаряване на растителността;

13. Забранява се риболов във временни и постоянни затони, както и от брега на остров
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63 ПЗ

ДУРШИН 

ВОДОПАД Монтана 0,10 Копиловци

Георги 

Дамяново Монтана

282/04.05.1979 РД-

409/07.07.2008 водопад

 1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията

3. Забранява се пашата на домашни животни

4. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

6. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

7. Забранява се повреждането на скалните образувания и драскането по стените на пещерите

8. Забранява се безконтролното посещение на пещерите

9. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

64 ЗМ

ДЪЛГАТА БАРА - 

ПАМЕТНИКА Плевен 1,60 Беглеж Плевен Плевен

РД-97/13.03.1978 

РД-716/10.06.2003

 уязвими съобщества - 

вековна гора от летен 

дъб

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на домашни животни

3. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим

5. Забранява се воденето на сечи, освен санитарни

6. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената територия

65 ПЗ ЕЗЕРО БИЛЯКОВЕЦ

Велико 

Търново 14,20 Здравковец Габрово Габрово

233/04.04.1980 РД-

350/13.05.2014 ЕЗЕРО

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха 

довели до повреждане на дърветата

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на домашни животни

5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

7. Забранява се извеждането на сечи, освен ландшафтни, след съгласуване със съответната районна инспекция за 

опазване на природната среда

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

природната забележителност

66 ЗМ ЕЛЕНИНА БАРА София 5,00 МалоБучино Столична София

РД-

1120/02.07.1968 

РД-

1049/18.08.2003 

Опадване на склопена 

култура от сребрист 

смърч - рядък вид

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на всякакъв вид добитък през всяко време

3. Забранява се да се преследват на дивите животни и техните малки и да се развалят на гнездата и леговищата им

4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на 

местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактитите, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи

7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

67 ПЗ ЗАСКОГО София 88,00 Гинци Годеч София 1141/15.12.1981 

скален комплекс с 

карстова пропаст

 1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни

2. Забранява се пашата на домашни животни

3. Забранява се повреждането на скалните образувания

4. Забранява се всякакво строителство

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим, или се нарушава цялостта на пещерите

6. Забранява се ловуването

7. Забранява се безпокоенето на птиците и събиране на яйцата или малките им

8. Забранява се влизането в пещерите
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68 ПР ИБИША Монтана 34,30 Долни Цибър

Вълчедръ

м Монтана

794/08.10.1984 

394/15.10.1999 РД-

602/15.06.2010

Характерни дунавски 

островни съобщества - 

заливни гори и блата, 

обитавани от защитени 

видове растения и 

животни

1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на дейности по 

поддържане условията на местообитанието

69 ЗМ КАЙКУША

Велико 

Търново 155,40 Ореш Свищов

Велико 

Търново 438/02.08.1978  блатна екосистема;

 1. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда 

или изменя ландшафта

2. Забранява се всякакво строителство освен ако е предвидено в устройствения проект на защитената територия

3. Забранява се замърсяванета на водите с каквито и да е вредни вещества

4. Забранява се паленето на огън и опожаряването на тръстиката и другата растителност

5. Забранява се внасянето и развъждането на нови видове животни и птици без съгласуване с БАН

6. Забранява се повреждането и унищожаването с каквито и да е средства и по какэвто и да е начин служебните знаци и 

табели означаващи границите на защитената местност

7. Разрешава се окосяването на тръстиката и папура от комбината за услуги Кирил Пушкаров - гр. Свищов, което да става 

от 15 октомври на текущата година до 15 февруари следващата година

8. Разрешава се ползването на земята за селскостопански нужди около 20 дка в района на отводнителните канали, без 

да се внасят минерални торове, хербициди и други химични препарати

9. Разрешава се следенето и при нужда подпомагането на опресняването на водите от р.Дунав

10. Разрешава се внасянето на хидрофилна дървесна растителност с цел да се подобрят условията за гнездене на 

птиците

11. Разрешава се зарибяването с определени проучени видове

12. Разрешава се риболовът в периода от 15 февруари до 15 септември само в откритите водни площи, а в останалото 

време на годината без ограничение

13. Разрешава се ловът в периода от 1 октомври на текущата година до 31 януари следващата го

70 ЗМ

КАЙЛЪКА /ВКЛ. 

БОХОТСКАТА 

ГОРА/ Плевен 1000,00

Плевен Бохот 

Радишево 

Тученица Плевен Плевен

3700/29.12.1972 

РД300/17.05.2001 

РД300/17.05.2001 

РД-206/28.03.2011

 каньоновидна долина 

на р Тученица

 1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, засичане, 

боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на 

растителността

2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време

3. Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места

4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и унищожаване яйцата на 

птиците и повреждане гнездата им

5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства

6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни

7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или скалните образувания, 

намиращи се на границите на обекта

8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както и преминаването на 

каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци

9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка

10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и обществени постройки

11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана за благоустрояването на 

защитените местности

12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните надписи, табели, пътеводни 

знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива без разрешението на съответните горски стопанства

13. Разрешава се залесяване на голите площи

14. Разрешава се бране на някои растения с научна цел

15. Разрешава се провеждане на санитарна сеч в горите

16. Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна и групово-изборна сечи
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71 ЗМ

КАЛИМОК - 

БРЪШЛЕН Русе 5952,30

Бабово 

Бръшлен 

Голямо 

Враново 

Ряхово 

Тутракан Нова 

Черна Старо 

село Цар 

Самуил

Сливо 

поле 

Тутракан

Русе 

Силистра

РД451 /04.07.2001 

РД-886 /07.12.2007

 разнообразието на 

характерни за района 

екосистеми и 

ландшафти;  

местообитанията на 

редки и застрашени 

растителни и 

животински видове

 1. Забранява се дейности, свързани със или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим на 

съществуващите влажни зони, определени като такива по начина на трайно ползване съгласно земеразделителните 

планове на съответните землища;

2. Забранява се превръщане на ливадите и пасищата от държавния и общинския поземлен фонд в обработваеми земи;

3. Забранява се намаляване на залесената площ в горския фонд;

4. Забранява се намаляване на горския фонд чрез смяна на предназначението на земята;

5. Забранява се нНамаляване на площта на естествените гори, собственост на държавата и общините;

6. Забранява се извеждането на сечи в гнездовите колонии на защитени видове птици;

7. Забранява се извеждането на сечи през периода март - юли (вкл.) на разстояние по-малко от 300 м от гнездовите 

колонии на защитени видове птици;

8. Забранява се добив на полезни изкопаеми по открит способ.

72 ЗМ

КАЛУГЕРСКИ ГРАД - 

ТОПОЛИТЕ Плевен 0,20 Селановци Оряхово Враца

РД-2109 

/20.12.1984 РД-644 

/26.05.2003

 растението алоевиден 

стратиотес

 1. Забраняват се всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други, които биха довели до 

повреждане на дърветата

2. Забранява се късане или изкореняване на растенията

3. Забранява се пашата на домашни животни

4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства

5. Забранява се безпокоене на дивите животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

6. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя 

естествения облик на местността или водния режим

7. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство

73 ПЗ

КАПИНОВСКИ 

ВОДОПАД

Велико 

Търново 0,20 Велчево

Велико 

Търново

Велико 

Търново 3796 /11.10.1965 водопад

 1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на водните течения

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които 

замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада

6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване украсните 

и защитни функции на гората

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за правилното ползване и 

стопанисване на защитените природни обекти

74 ПЗ

КАРСТОВ ИЗВОР 

ЗЛАТНА ПАНЕГА Плевен 1,50 Златна Панега Ябланица Ловеч 3384 /08.12.1966 КАРСТОВ ИЗВОР

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата и леговищата на 

същите

3. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

75 ПЗ

КАРСТОВО 

ЖДРЕЛО 

ЧЕРНЕЛКА Плевен 449,20

Петърница 

Горталово 

Къртожабене 

Тодорово

Долни 

Дъбник 

Плевен Плевен

1422 /21.06.1969 

РД212 /09.08.1994 

РД342 /30.05.2001

КАРСТОВА 

КАНЬОНОВИДНА 

ДОЛИНА НА Р 

ЧЕРНЕЛКА

 1. Забранява се строителството, разкриването на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на 

местността или водния режим на реката с изключение на изграждането на водоснабдителни мрежи и съоражения за 

питейни нужди.

2. Забранява се разораването на ливадите и пасищата.

3. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове.

4. Забранява се пашата на кози.

5. Забранява се ловуването, освен в отдели 20, 192, 194, L IV, в периода 1 октомври - 31 декември.

6. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни;

7. Забранява се повреждането, по какъвто и да е начин, на скалните образувания.
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76 ЗМ КАТИНАТА Плевен 28,00 Загражден Гулянци Плевен

РД-468 /30.12.1977 

РД-721 /10.06.2003 

РД-932 /10.12.2013

 находище на рядко 

съобщесто на 

ракитовица (Tamarix 

ramosissima Ledeb)

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на домашни животни

3. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим

5. Забранява се воденето на сечи, освен санитарни

6. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената територия

77 ПЗ КАЯ БУНАР

Велико 

Търново 80,00 Хотница

Велико 

Търново

Велико 

Търново 995 /21.04.1971

ВОДОПАД И ПРОЛОМ 

НА Р БОХОТ

 1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно състояние и облик

2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите

3. Забранява се отбиване на водните течения

4. Забранява се сечене или чупене на дърветатаи храстите, изкореняване или бране на цветя и др.

78 ЗМ КИСЕЛЕЦ Плевен 10,00 Кулинавода Белене Плевен

РД-1187 

/19.04.1976 РД-705 

/10.06.2003 РД-884 

/25.11.2013

 находище на уязвим 

вид - червен божур 

(Paeonia peregrina Mill)

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им

4. Забранява да се разкриват на кариери за всякакви инертни и други материали, повреждането или изменянето на 

естествения облик на местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се извеждането на голи и интензивни главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се извеждането на сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

79 Р КИТКА Плевен 25,40 Белене  Белене Плевен

1106 /02.12.1981 

РД-814 /15.09.2010

Първична характерна 

растителност и 

съществуващо гнездо 

на морски орел

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите;

80 ЗМ КИТКАТА Враца 2,00 Бяла Слатина

Бяла 

Слатина Враца

РД-425 /18.05.1987 

РД-645 /26.05.2003

  група от 15 вековни 

дървета от космат дъб

  характерен ландшафт

 1. Забраняват се всякакви дейности, които водят до повреждане или унищожаване на дърветата

2. Забранява се късане или изкореняване на тревисти растения и храсти

3. Забранява се влизане, преминаване или паркиране на моторни превозни средства

4. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя 

естествения облик на местността или водния режим

5. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни

6. Забранява се паша на домашни животни

7. Забранява се всякакво строителство

81 ЗМ КИТКАТА Монтана 1,80 Вирове Монтана Монтана

РД-206 /23.03.1981 

РД-1078 

/21.08.2003 РД-823 

/04.12.2009

 уязвими и редки 

растителни съобщества 

- вековна гора от летен 

дъб

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха 

довели до повреждане на дърветата

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на домашни животни

5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата

6. Забранява се безконтролното посещение на пещерите

7. Забранява се повреждането на пещерните образувания по какъвто и да било начин

8. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

9. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни

10. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

природната забележителност



№
катег

ория 
име РИОСВ

площ по 

заповед ha

населено 

място
община област

документи за 

обявяване 
цел на обявяване Режим на дейности

82 ПЗ КОЗИ ДОЛ София 193,80 Етрополе  Етрополе София 751 /13.08.1981 вековна букова гора

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха 

довели до повреждане на дърветата

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на домашни животни

5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

природната забележителност

83 Р КОЗЯ СТЕНА

ДНП 

Централен 

Балкан 904,30

Рибарица 

Чифлик

Тетевен 

Троян Ловеч

1048 /22.12.1987 

67 /25.01.1991

Естествени букови и 

буково-елови 

формации Предмет на  

(видове и 

местообитания):

Съгл Заповед за 

обявяване / План за 

управление: 

Обикновен бук (Fagus 

silvatica), ела (Abies 

alba), благаево бясно 

дърво (Daphne 

blagayana), рохелова 

каменоломка (Saxifraga 

marginata), 

старопланинска 

лазаркиня (Asperula 

capitata), мечка (Ursus 

arctus), златка (Martes 

martes), дива котка 

(Felix silvestris), голям 

ястреб (Accipiter 

gentilis), малък ястреб 

(Accipiter nisus), осояд 

(Peris apivorus), черен 

кълвач (Dryocopus 

martius), уралска 

улулица (Strix 

uralensis);

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите

84 ЗМ

КОМИТСКИТЕ 

ДУПКИ

Велико 

Търново 1,00 Мусина Павликени

Велико 

Търново

158 /04.03.1985 РД-

1302 /27.12.2002

 характерна вековна 

габърова гора

 1. Забранява се паша на домашни животни;

2. Забранява се преследване на дивите животни, вземане на техните малки и разрушаване на гнездата или леговищата;

3. Забранява се кастрене и повреждане на дървета;

4. Забранява се късане или изкореняване на растителността;

5. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естественият облик на местността, така и водния и режим;

6. Забранява се извеждане на сечи освен отгледни и санитарни;
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85 ЗМ

КОПРЕН-РАВНО 

БУЧЕ-

КАЛИМАНИЦА-

ДЕЯНИЦА Монтана 536,40

Копиловци 

Чипровци

Георги 

Дамяново 

Чипровци Монтана 3751 /30.11.1973  характерен ландшафт

 1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, засичане, 

боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на 

растителността

2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време

3. Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места

4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и унищожаване яйцата на 

птиците и повреждане гнездата им

5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства

6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни

7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или скалните образувания, 

намиращи се на границите на обекта

8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както и преминаването на 

каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци

9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка

10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и обществени постройки

11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана за благоустрояването на 

защитените местности

12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните надписи, табели, пътеводни 

знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива без разрешението на съответните горски стопанства

13. Разрешава се залесяване на голите площи

14. Разрешава се бране на някои растения с научна цел

15. Разрешава се провеждане на санитарна сеч в горите

16. Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна и групово-изборна сечи

86 ЗМ КОРИДОРИТЕ Плевен 27,49 Биволаре

Долна 

Митропол

ия Плевен

РД-404 от 

07.07.2008

 1. Опазване на влажна 

зона и прилежащите й 

територии като 

местообитание на 

защитени и редки 

растителни видове, 

като: обикновена 

мехунка (Utricularia 

vulgaris);

2. Опазване на 

защитени и редки 

животински видове: 

голям гмурец-Podiceps 

cristatus, малък гмурец-

Tachybaptus ruficollis, 

тръстиково шаварче-

Acrocephalus 

arundinaceus, 

торбогнезд синигер-

Remiz pendulinus, 

нощна чапла-Nycticorax 

nycticorax, малка бяла 

чапла-Egretta garzetta, 

гривеста чапла-Ardeola 

ralloides, голяма бяла 

чапла-Egretta alba, сива 

чапла-Ardea cinerea, 

ръждива чапла-Ardea 

purpurea, малък 

корморан-

Phalacrocorax pygmeus, 

 1. Забраняват се дейности, които биха довели до промяна във водния режим на езерото;

2. Забранява се риболов в езерото с използването на лодки;

3. Забранява се риболов в периода 15 април - 15 юли;

4. Забранява се лов в периода 1 февруари - 30 септември;

5. Забранява се промяна на предназначението на земята и начина на трайно ползване;

6. Забранява се намаляване на площите, заети с естествена дървесна растителност, включително и изсичане на 

единични дървета;

7. Забранява се внасяне на неместни за района растителни и животински видове;

8. Забранява се извършване на дейности в гнездовите колонии на защитени видове птици, както и на разстояние 100 м 

от тези колонии през гнездовия период на птиците;

9. Забранява се всякакво строителство, включително изграждане на нови съоръжения за рибопроизводство и 

аквакултури;

10. Забранява се добив на инертни материали;

11. Забранява се третиране с химически препарати.
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87 ЗМ КОРИТАТА Враца 2,00 Софрониево Мизия Враца

РД-407 /07.05.1982 

РД-641 /26.05.2003

  естествено находище 

на червен божур  

забележителен 

ландшафт

 1. Забраняват се всякакви действия като нараняване на стъблата, чупене на клоните и други, които биха до повреждане 

на дърветата;

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства;

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на домашни животни;

5. Забранява се безпокоене на дивите животни или вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им;

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим;

7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни;

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената територия;

88 ПЗ КОСТАДИН ТЕПЕ Шумен 5,00 Черни бряг Антоново Търговище 1635 /27.05.1976 СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на 

естествения облик на местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

89 ПЗ КОТЛИТЕ София 0,20

Осиковска 

Лакавица Правец София 1187/19.04.1976 пещера

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

90 ЗМ КОЧУМИНА Враца 2,50 Селановци Оряхово Враца

РД-2109 

/20.12.1984 РД-642 

/26.05.2003

 находище на водна 

лилия

 1. Забраняват се всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други, които биха довели до 

повреждане на дърветата

2. Забранява се късане или изкореняване на растенията

3. Забранява се пашата на домашни животни

4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства

5. Забранява се безпокоене на дивите животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

6. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя 

естествения облик на местността или водния режим

7. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство
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91 ПЗ КУПЕНИТЕ Плевен 4,30 Реселец

Червен 

бряг Плевен 3702 /29.12.1972 СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

92 ЗМ

ЛАКАТНИШКИ 

СКАЛИ София 83,60 Миланово Своге София

407 /09.02.1966 

1449 /21.12.1989  скални образувания

 1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, засичане, 

боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на 

растителността

2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време

3. Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места

4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и унищожаване яйцата на 

птиците и повреждане гнездата им

5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства

6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни

7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или скалните образувания, 

намиращи се на границите на обекта

8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както и преминаването на 

каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци

9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка

10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и обществени постройки

11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана за благоустрояването на 

защитените местности

12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните надписи, табели, пътеводни 

знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива без разрешението на съответните горски стопанства

13. Разрешава се залесяване на голите площи

14. Разрешава се бране на някои растения с научна цел

15. Разрешава се намаляване на вредния дивеч, когато се умножи много, но по предварително удобрен план

16. Разрешава се провеждане на санитарна сеч в горите

93 ЗМ ЛАФТИН

Велико 

Търново 18,00 Кормянско Севлиево Габрово

РД-2109 

/20.12.1984 РД-353 

/13.05.2014

 редки и застрашени 

птици - черен щъркел, 

бухал

 1. Забраняват се всякакви дейности, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клони и други, които довеждат 

до повреждане на дърветата;

2. Забранява се късане или изкореняване на растенията;

3. Забранява се паша на домашни животни;

4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства;

5. Забранява се безпокоене на дивите животни и вземане на техните малки или яйцата им, както разрушаване на 

гнездата и леговищата им;

6. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим;

7. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни;

8. Забранява се всякакво строителство;
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94 ПЗ

ЛЕВИ И ДЕСНИ 

СУХИ ПЕЧ. - 

ПЕЩЕРИ Монтана 0,20 Долни Лом Чупрене Видин 1187 /19.04.1976 пещера

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

95 ЗМ ЛОМИЯ Русе 277,51

Цар Калоян 

Ветово Кривня

Цар 

Калоян 

Ветово

Разград 

Русе

РД-520 от 

12.07.2007 РД-606 

от 18.08.2011 РД-

703 от 23.10.2015

 1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;

3. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;

4. Забранява се ловуване;

5. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;

6. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;

7. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;

8. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените пасищни площи;

9. Разрешава се селскостопанска дейност традиционно провеждана в района; 

96 ЗМ ЛЪГЪТ

Велико 

Търново 0,90 Батошево Севлиево Габрово

РД-16 /08.01.1981 

РД-1310 

/27.12.2002 РД-352 

/13.05.2014

 характерна вековна 

благунова гора

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, чупене на клоните и други, които биха довели до 

повреждане на дърветата

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията

3. Забранява се безпокоене на дивите животни или вземането на техните малки или яйцата им,както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

4. Забранява се преминаването и паркиране на моторни превозни средства

5. Забранява се пашата на домашни животни

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

7. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената местност

97 ЗМ

ЛЪГЪТ - 

ДРЪМКАТА Плевен 39,00 Божурица

Долна 

Митропол

ия Плевен

РД-1422 

/24.06.1969 РД-706 

/10.06.2003 РД-137 

/19.02.2013

 находище на уязвим 

вид - червен божур 

(Paeonia peregrina Mill)

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата и леговищата на 

същите

4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на 

местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи

7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

98 ПЗ МАМУЛА Русе 1,00 Писанец Ветово Русе

70709.03.1970 РД-

55212.07.2007  скални образувания

 1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно състояние и облик

2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите

3. Забранява се отбиване на водните течения

4. Забранява се сечене или чупене на дърветатаи храстите, изкореняване или бране на цветя и др.
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99 ЗМ

МАНАСТИРСКА 

КОРИЯ София 40,00 Овча Купел Столична София

71730.07.1987 РД-

105918.08.2003

 уникална букова гора 

около манастир "Св Св 

Кирил и Методий" на 

възраст между 120 и 

140 години

 1. Забранява се извеждането на сечи освен отгледни и санитарни;

2. Забранява се строителство освен предвиденото в устройствения проект на обекта;

3. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя естествения облик на местността или на водния и режим;

4. Забранява се пашата на домашни животни;

5. Забранява се унищожаване или повреждане на растителността;

6. Забранява се ловуване;

7. Забранява се залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;

8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;

9. Разрешава се косене на сено;

100 ЗМ МАНАСТИРСКОТО

Велико 

Търново 21,30 Къпиново

Велико 

Търново

Велико 

Търново

158 04.03.1985 РД-

1308 27.12.2002

 характерна дъбова 

гора

 1. Забранява се паша на домашни животни;

2. Забранява се преследване на дивите животни, вземане на техните малки и разрушаване на гнездата или леговищата;

3. Забранява се кастрене и повреждане на дървета;

4. Забранява се късане или изкореняване на растителността;

5. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естественият облик на местността, така и водния и режим;

6. Забранява се извеждане на сечи освен отгледни и санитарни;

101 ПЗ

МАРАТА - 

КАРСТОВИ 

ОБРАЗУВАНИЯ Плевен 5,70 Крушуна Летница Ловеч

РД-41814.11.1995 

РД-47128.05.2013

КАРСТОВИ 

ОБРАЗУВАНИЯ /ВКЛ 

ВОДОПАД/ ОКОЛО 

ИЗВОРА НА Р МАРАТА

 1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на 

местността или водният й режим;

2. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания;

3. Забранява се улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата, събиране на яйцата и малките им;

4. Забранява се увреждане и унищожаване на естествената растителност, бране на цветя за букети, събиране на билки;

5. Забранява се залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;

6. Забранява се извеждане на сечи освен санитарни и отгледни;

7. Забранява се паша на домашни животни;

102 ЗМ МАРКОВ БУК

Велико 

Търново 182,00 Буйновци Елена

Велико 

Търново

РД-506 от 

12.07.2007 

 1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;

3. Забранява се използване но химически средства за растителна защита;

4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;

5. Забранява се ловуване;

6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;

7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;

8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;

9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект пасищни площи и в 

поземления фонд;

10. Разрешава се косене на сено.

103 Р МИЛКА Плевен 30,00 Белене Белене Плевен

849 28.03.1948 

2245 30.12.1956 РД-

638 14.08.2012

Първични върбови 

гори

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите;



№
катег

ория 
име РИОСВ

площ по 

заповед ha

населено 

място
община област

документи за 

обявяване 
цел на обявяване Режим на дейности

104 ПЗ МОМИН СКОК

Велико 

Търново 0,20 Михалци Павликени

Велико 

Търново 3796 11.10.1965 водопад

 1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на водните течения

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които 

замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада

6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване украсните 

и защитни функции на гората

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за правилното ползване и 

стопанисване на защитените природни обекти

105 ПЗ

МРАМОРНАТА 

ПЕЩЕРА Монтана 16,30 Берковица

 

Берковица Монтана

995 21.04.1971 РД-

547 12.07.2007

 пещера и вековни 

дървета от питомен 

кестен

 1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно състояние и облик

2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите

3. Забранява се отбиване на водните течения

4. Забранява се сечене или чупене на дърветатаи храстите, изкореняване или бране на цветя и др.

106 ПЗ МУСИНА - ПЕЩЕРА

Велико 

Търново 0,30 Мусина Павликени

Велико 

Търново 1799 30.06.1972 пещера

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 

облик на месността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и 

други формиции в пешерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на 

престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

107 ЗМ МУХАЛНИЦА София 1,90 Ботевград  Ботевград София 32808.05.1992

  блато и прилежащите 

територии - 

местообитание на 

планинска жаба (Rana 

jemporaria L)

 1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността

2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове

3. Забранява се голи сечи и реконструкции

4. Забранява се бране на цветя за букети и събиране на билки

5. Забранява сестроителството на масивни прегради, които пречат на миграциите на жабите

6. Забранява се пресушаване на блатото Мухалница и нарушаване на водния режим

108 ЗМ МЮЩЕРЕКА Русе 5,00 Беловец Кубрат Разград

РД-118719.04.1976 

РД-119524.09.2003 

РД-205.01.2009

 естествено находище 

на червен божур 

(Paeonia peregrina Mill)

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им

4. Забранява се разкриване на кариери за всякакви инертни и други материали, повреждането или изменението на 

естествения облик на местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактитите, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета



№
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ория 
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площ по 

заповед ha
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109 ЗМ

НАХОДИЩЕ НА 

ОБИКНОВЕН 

СЛАДНИК Русе 0,20 Белцов Ценово Русе

РД-163527.05.1976 

РД-119824.09.2003 

РД-54012.07.2007

 естествено находище 

на редкия растителен 

вид обикновен 

сладник (Glycyrrhiza 

glabra L)

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви 

растения;

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им;

4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на 

естествения облик на местността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образования, на 

сталактитите и други формации в пещерите;

6. Забранява се извеждането на голи и интензивни главни сечи;

7. Забранява се всякакво строителство;

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета;

110 ПЗ

НАХОДИЩЕ НА 

ОКРЕМЕННИ 

СТЪБЛА И ПЪНОВЕ 

ОТ ВЕКОВНА 

ИГЛОЛИСТНА 

ГОРА ОТ СЕМ. 

ТАКСОДИЕВИ В М. 

КАЛЕТО Плевен 5,05 Ставерци

Долна 

Митропол

ия Плевен 1187 от 19.04.1976 

ОПАЗВАНЕ НА 

ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И 

ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА 

ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ 

СЕМ. ТАКСОДИЕВИ

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

111 ПЗ

НАХОДИЩЕ НА 

ОКРЕМЕННИ 

СТЪБЛА И ПЪНОВЕ 

ОТ ВЕКОВНА 

ИГЛОЛИСТНА 

ГОРА ОТ СЕМ. 

ТАКСОДИЕВИ В М. 

ТАШКОВОТО Плевен 1,50 Ореховица

Долна 

Митропол

ия Плевен 1187 от 19.04.1976 

ОПАЗВАНЕ НА 

ОКРЕМЕННИ СТЪБЛА И 

ПЪНОВЕ ОТ ВЕКОВНА 

ИГЛОЛИСТНА ГОРА ОТ 

СЕМ. ТАКСОДИЕВИ

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

112 ЗМ

НАХОДИЩЕ НА 

ПРОЛЕТНО 

БОТУРЧЕ Русе 61,80 Осенец Разград Разград

РД-87925.11.1980 

РД-120224.09.2003 

РД-55312.07.2007 

РД-70303.11.2011

ходище на редкия за 

страната растителен 

вид пролетно 

(иберийско) ботурче 

(Ciclamen coum Mill)

 1. Забранява се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха 

довели до повреждане на дърветата

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на домашни животни

5. Забранява се безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването 

на гнездата и леговищата им

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим

7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената местност
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113 ПЗ

НАХОДИЩЕ НА 

ТЕРЦИЕРНИ 

/ТОРТОНСКИ/ 

ВКАМЕНЕЛОСТИ Плевен 429,10

Дисевица 

Търнене Ясен Плевен Плевен

179930.06.1972 РД-

37207.06.2007  ФОСИЛИ

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 

облик на месността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и 

други формиции в пешерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на 

престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

114 ЗМ

НАХОДИЩЕ НА 

ТУРСКА ЛЕСКА Русе 5,60 Задруга Кубрат Разград

РД-65613.09.1979 

РД-120124.09.2003  

РД-54312.07.2007

 естествено находище 

на турска леска (Corylus 

colurna L)

 1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията

3. Забранява се пашата на домашни животни

4. Забранява се безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата или леговищата им

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим

6. Забранява се извеждането на сечи, освен ландшафтни, след съгласуване със съответната районна инспекция за 

опазване на природната среда

7. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената местност

115 ЗМ

НАХОДИЩЕ НА 

ХВОЙНА В 

МЕСТНОСТТА 

ЛЪГЪТ

Велико 

Търново 0,80 Шумата Севлиево Габрово

РД-1608.01.1981 

РД-131427.12.2002 

РД-5130.01.2008

 находище на 

обикновена хвойна

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, чупене на клоните и други, които биха довели до 

повреждане на дърветата

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията

3. Забранява се безпокоене на дивите животни или вземането на техните малки или яйцата им,както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

4. Забранява се преминаването и паркиране на моторни превозни средства

5. Забранява се пашата на домашни животни

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

7. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената местност

116 ЗМ

НАХОДИЩЕ НА 

ЧЕРВЕН БОЖУР Русе 5,00 Печеница Исперих Разград

РД-53425.09.1978 

РД-8130.01.2004 

РД-55812.07.2007

 естествено находище 

на червен божур 

(Paeonia peregrina Mill)

 1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата;

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията;

3. Забранява се пашата на домашни животни;

4. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата;

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности,с които поврежда или 

изменя, както естественият облик на местността, така и на водния и режим;

6. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарна;

7. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената територия;
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117 ЗМ

НИКОЛИНСКИ 

КЛАДЕНЕЦ

Велико 

Търново 0,20 Ветринци

Велико 

Търново

Велико 

Търново

РД-210920.12.1984 

РД-130627.12.2002

 характерна вековна 

дъбова гора

 1. Забранява се всякакви дейности, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клони и други, които довеждат до 

повреждане на дърветата

2. Забранява се късане или изкореняване на растенията

3. Забранява се паша на домашни животни

4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства

5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство

118 ПЗ ОПАНСКИ БАИР Плевен 53,00 Опанец Плевен Плевен 142224.06.1969  ФОСИЛИ

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

119 ПЗ

ОРЛОВ КАМЪК - 

ЧЕРВЕНАТА СТЕНА София 45,10 Лопян Етрополе София

370229.12.1972 РД-

75613.08.1981

скален комплекс 

обитаван от редки 

птици

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

120 ЗМ ОРЛОВА МОГИЛА Варна 42,70 Орлова могила

Добрич-

селска Добрич

РД-19719.03.1981 

РД-81923.08.2002

 находище на божур и 

останки от степни гори 

в Южна Добруджа

 1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията

3. Забранява се паша на домашни животни

4. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

6. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

7. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената територия
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121 ПЗ ОРЛОВА ЧУКА Русе 80,00

Пепелина 

Табачка

Две 

могили 

Иваново Русе

2810/10.10.1962 

РД-663/21.08.2007 

РД-421/24.06.2009 пещера

 1. Забранява се замърсяване на стените, таваните или пода на пещерата, на въздуха и водите в нея;

2. Забранява се пробиване и разширяване на отвори в стените, таваните или пода на пещерата, освен при 

провеждането на спасителни акции;

3. Забранява се използване на експлозиви, освен при провеждането на спасителни акции;

4. Забранява се предизвикване на шум, който надвишава стойностите 45 Leq (dBA);

5. Забранява се предизвикване на вибрации;

6. Забранява се изхвърляне и складиране на всякакви предмети, на токсични и радиоактивни вещества или други 

отпадъци;

7. Забранява се паленето на огън и опушване с дим;

8. Забранява се използване на осветление с открит пламък, с изключение на ацетиленови, газови и бензинови лампи;

9. Забранява се действия, които водят до унищожаване, повреждане и отстраняване на праисторически рисунки, 

надписи, археологически и други артефакти, освен при провеждане на спасителни акции;

10. Забранява се унищожаване, увреждане или преместване на обекти от пещерната инфраструктура;

11. Забранява се изнасяне от пещерата на елементи от пещерната структура;

12. Забранява се унищожаване, повреждане или отстраняване на елементи от пещерната структура, освен при 

провеждането на спасителни акции;

13. Забранява се унищожаване, повреждане или изнасяне от пещерата на растения или на части от тях;

14. Забранява се безпокоенето, упойването, улавянето, убиването, пренасянето, задържането в плен в пещерата, 

изнасяне на животните, които обитават пещерите постоянно или временно през всички фази на тяхното развитие;

15. Забранява се унищожаване, повреждане, събиране или пренасяне на гнезда или леговища на животни, които 

постоянно или временно обитават пещерите;

16. Забранява се разкопаване на седиментите, изнасяне, пренасяне или повреждане на палеонтологически и 

археологически находки, освен при провеждане на регламентирани с надлежно разрешение археологически и 

палеонтологически изследвания, осъществявани от правоспособни професионални изследователи;

17. Забранява се изхвърлянето на живи или мъртви животни или части от тях;

18. Забранява се засипване, запушване и разрушаване на входовете на пещерата и нейните галерии;

19. Забранява се поставянето на каквито и да е трайни надписи или знаци по стените, тавана или пода, с изключение за 

целите на картографирането;

20. Забранява се благоустрояване на галерии и използването им за посещения, с изключение на вече благоустроената 

част на пещерата;

21. Забранява се използването на пещерата за приютяване на домашни животни, складово помещение, производство 

122 ЗМ ОРНИЦИТЕ Плевен 50,00 Бохот Плевен Плевен

РД-46830.12.1977 

РД-71710.06.2003

 уязвими съобщества - 

вековна дъбова гора

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на домашни животни

3. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим

5. Забранява се воденето на сечи, освен санитарни

6. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената територия

123 ПЗ ОСТРАТА КАНАРА Русе 1,00 Добротица Ситово Силистра

114115.12.1981 РД-

71129.07.2010  скално образувание

 1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни

2. Забранява се пашата на домашни животни

3. Забранява се повреждането на скалните образувания

4. Забранява се всякакво строителство

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим, или се нарушава цялостта на пещерите

6. Забранява се ловуването

7. Забранява се безпокоенето на птиците и събиране на яйцата или малките им

8. Забранява се влизането в пещерите



№
катег

ория 
име РИОСВ

площ по 

заповед ha

населено 

място
община област

документи за 

обявяване 
цел на обявяване Режим на дейности

124 ПЗ ОСТРАТА СКАЛА Русе 34,20 Сеново Ветово Русе

РД-30910.04.1986 

РД-120624.09.2003 

РД-42424.06.2009

 характерни карстови 

скални форми и 

пещерни образувания

 1. Забранява се строителство освен предвиденото в устройствените проекти

2. Забранява се сечи, освен отгледни и санитарни, или съгласно устройствените проекти

3. Забранява се разкриването на кариери, минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както 

естествения облик на местността, или водния и режим

4. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

5. Забранява се ловуване

6. Забранява се повреждане или унищожаване на скалните и пещерните образувания, археологичните и исторически 

обекти

7. Разрешават се мероприятия за подхранване на дивеча

8. Разрешава се зарибяване на реките и спортен риболов

9. Разрешава се ползване на сенокосните площи за добив на сено

10. Разрешава се залесяване с характерни за районите дървесни видове

11. Разрешава се паша на домашни животни (без кози) регулирана в зависимост от състоянието на насажденията и 

тревната покривка

125 ЗМ

ОСТРОВ 

ПОЖАРЕВО Русе 71,00

Дунавец 

Пожарево Тутракан Силистра РД26017.07.1995 

 естествените 

местообитания на 

защитени и редки 

видове птици, 

включени в Червена 

книга на РБ и в списъка 

на застрашените 

видове в Европа

 1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, които увреждат естествения облик на местността или водния и 

режим

2. Забранява се провеждане на горскостопански мероприятия в периода 1 януари - 30 август

3. Забранява се залесяване с неприсъщи за района видове

4. Забранява се паша на кози и свине

5. Забранява се безпокоене, улавяне и опръстеняване на гнездещите птици и взимането на яйцата и малките им

6. Разрешава се провеждане на горскостопански мероприятия за поддържане на дървесната растителност, при 

максимално осигуряване на биологичните изисквания на видовете по специален устройствен проект, съгласуван с РИОС 

- Бургас

7. Разрешава се ловуване на едър дивеч, както и регулиране численоста на хищниците, в периода 1 септемри - 30 

декември

126 ЗМ ПАЛАЗА Плевен 0,50 Коиловци Плевен Плевен

РД-118719.04.1976 

РД-72310.06.2003 

РД-39824.04.2013

 находище на редкия 

вид гол сладник 

(Glycyrrhiza glabra L)

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата и леговищата им;

4. Забранява да се разкриват на кариери за всякакви инертни и други материали, повреждането или изменянето на 

естествения облик на местността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи;

7. Забранява се всякакво строителство;

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета.

127 ЗМ ПАНТАТА София 0,10 Стъргел

Горна 

Малина София

163427.05.1976 РД-

105818.08.2003

 територия с 

характерен ландшафт, 

който е резултат на 

хармонично 

съжителство на човека 

и природата

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на 

естествения облик на местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета
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128 Р ПЕЕЩИ СКАЛИ

ДНП 

Централен 

Балкан 1465,70

Кръвеник 

Стоките Севлиево Габрово 50211.07.1979

Вековни първични 

девствени букови гори

Предмет на опазване (видове и местообитания):

1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), ела (Abies alba), планински явор 

(Acer heldreichii) , еделвайс (Leontopodum alpinum), Жълт планински крем (Lilium jankae), родопски силивряк (Haberlea 

rhodopensis), старопланинска иглика (Primula frondosa), старопланинска теменуга (Viola balcanica), Кафява мечка (Ursus 

arctos), златка (Martes martes), Дива коза (Rupicapra rupicapra), Благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus 

capreolus), Дива котка (Felis silvestris), Скален орел (Aquila chrysaetos), Черен кълвач (Dryocopus martius), Белогръб 

кълвач (Dendrocopos leucolos);

Режим на дейности:

1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите;

129 ПП ПЕРСИНА

Велико 

Търново 21762,20

Свищов Ореш 

Белене 

Никопол 

Драгаш 

войвода

Свищов 

Белене 

Никопол

Велико 

Търново 

Плевен

РД-68404.12.2000 

28711.04.2012

Международен статус:

Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:

, възстановяване и 

поддържане на 

разнообразието на 

местните екосистеми и 

ландшафти, местните 

видове диви растения 

и животни, както и на 

местните сортове и 

породи

 Възстановяване на 

заливни гори и влажни 

зони в Свищовско-

Беленската низина и 

съседни дунавски 

острови

 1. Забраняват се дейности, свързани със или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим на 

съществуващите влажни зони;

2. Забранява се превръщане на ливадите и пасищата от държавния и общинския поземлен фонд в обработваеми земи;

3. Забранява се намаляване на залесената площ в горския фонд;

4. Забранява се намаляване на горския фонд чрез смяна на предназначението на земята;

5. Забранява се намаляване на площта на естествените гори, собственост на държавата и общините;

6. Забранява се извеждането на сечи в гнездовите колонии на защитени видове птици, както и на безопасно разстояние 

от тези колонии, определено от държавното лесничейство и парковата дирекция през размножителния период на 

птиците -март-юли (вкл.);

7. Забранява се регулиране на дивечовите запаси на островите през периода март-юли (вкл.).

130 ПР

ПЕРСИНСКИ 

БЛАТА Плевен 385,20 Белене  Белене Плевен

РД-110602.12.1981 

39315.10.1999

Образци на островната 

природа на долен 

Дунав, съхраняване 

местообитанията и 

популациите на редки 

и застрашени от 

изчезване водолюбиви 

растения и животни

 1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. 

Възстановяване на водния режим; 2. Възстановяване и поддържане на местообитанието - влажните зони.
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131 ПЗ

ПЕТРОВ ЦЕРАК - 

ВОДОПАД Монтана 0,20 Тополовец Кула Видин

40707.05.1982 РД-

37621.06.2006 водопад

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха 

довели до повреждане на дърветата

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на домашни животни

5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

природната забележителност

132 ПЗ

ПЕЩЕРА В 

МЕСТНОСТТА 

ВОДНАТА ПЕЩ София 0,30 Липница Ботевград София 1187/19.04.1976 прилепи

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително ВОДНИТЕ течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

133 ПЗ

ПЕЩЕРА 

ГОВЕДАРНИКА Плевен 2,50 Царевец Мездра Враца 1799 от 30.06.1972 ПЕЩЕРА

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 

облик на местността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и 

други формации в пещерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на 

престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

134 ПЗ

ПЕЩЕРА 

ГЪЛЪБАРНИКА Плевен 3,50 Кунино Роман Враца 1799 от 30.06.1972 ПЕЩЕРА

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 

облик на местността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и 

други формации в пещерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на 

престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

135 ПЗ

ПЕЩЕРАТА ВЕНЕЦ 

В МЕСТНОСТ 

Чукара Монтана 1,00 Орешец Димово Видин

99521.04.1971 РД-

31930.05.2006 пещера

 1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно състояние и облик

2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите

3. Забранява се отбиване на водните течения

4. Забранява се сечене или чупене на дърветатаи храстите, изкореняване или бране на цветя и др.
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136 ПЗ

ПЕЩЕРАТА 

ЛЯСТОВИЦА Плевен 0,50 Гложене Тетевен Ловеч 1120 /02.07.1968 пещера

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

137 ПЗ

ПЕЩЕРАТА 

РАЗБИТИЦА Плевен 0,50 Плевен Бохот Плевен Плевен

142224.06.1969 РД-

20628.03.2011 пещера

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

138 ПЗ ПЕЩЕРАТА ТОПЛЯ Плевен 0,90

Голяма 

Желязна Троян Ловеч 179930.06.1972 пещера

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 

облик на месността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и 

други формиции в пешерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на 

престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

139 ПЗ

ПЕЩЕРИ 

САМУИЛИЦА 

ЕДНО И ДВЕ Враца 3,50 Кунино Роман Враца 179930.06.1972 пещера

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 

облик на месността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и 

други формиции в пешерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на 

престарелите и с влошени декоративни качества дървета.



№
катег

ория 
име РИОСВ

площ по 

заповед ha

населено 

място
община област

документи за 

обявяване 
цел на обявяване Режим на дейности

140 ЗМ ПЕЩЕРИТЕ Плевен 16,00 Петърница

Долни 

Дъбник Плевен 452617.11.1975

 карстова долина на р 

Петърнишка бара

 1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, засичане, 

боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на 

растителността

2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време

3. Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места

4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и унищожаване яйцата на 

птиците и повреждане гнездата им

5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства

6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни

7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или скалните образувания, 

намиращи се на границите на обекта

8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както и преминаването на 

каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци

9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка

10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и обществени постройки

11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана за благоустрояването на 

защитените местности

12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните надписи, табели, пътеводни 

знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива без разрешението на съответните горски стопанства

13. Разрешава се залесяване на голите площи

14. Разрешава се стопанисването на селскостопанските земи по досегашния начин

15. Разрешава се бране на някои растения с научна цел в ограничени количества

16. Разрешава се извеждане на санитарни, отгледни илиформировъчни сечи

17. Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна, групово-изборна и постепенна сечи 

с удължен период на възобновяване

18. Разрешава се в насаждения предвидени за реконструкция, залесяванията да се извършват с ценни от горско-

стопанско и украсено гледище дървесни видове с мозаична структура на културите с оглед разнообразяването на 

ландшафта

19. Разрешава се размерът на ползването и режимът да се провеждат така, че защитните, украсните и стопанските им 

функции да се подобряват

141 ЗМ ПЛАВАЛА Плевен 28,10 Никопол  Никопол Плевен

РД-118719.04.1976 

РД-70209.06.2003

 находище на редкия 

вид гол сладник 

(Glycyrrhiza glabra L)

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им

4. Забранява да се разкриват на кариери за всякакви инертни и други материали, повреждането или изменянето на 

естествения облик на местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се извеждането на голи и интензивни главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се извеждането на сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

142 ЗМ

ПРЕОБРАЖЕНСКИ 

МАНАСТИР

Велико 

Търново 17,10 Самоводене

Велико 

Търново

Велико 

Търново

РД-303903.10.1974 

РД-130727.12.2002 

 естествено находище 

на дървовидна /турска/ 

леска

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък по всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери за камък, пясък или пръст, увреждането или изменението на естествения 

облик на местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се извеждането на голи и интензивни главни сечи
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143 ЗМ

РЕЧКА-НАХОДИЩЕ 

НА РЕДКИ ПТИЦИ 

И РАСТИТЕЛНИ 

ВИДОВЕ Враца 94,10

Веслец 

Костелево Враца Враца 170/16.02.1990

 естествените 

местообитания на 

защитени и редки 

видове птици

 1. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата, събиране на яйцата на малките им;

2. Забранява се ловуването;

3. Забраняват се сечи освен санитарни;

4. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на 

местността или водния режим;

144 ЗМ

РИБАРНИЦИ 

ОРСОЯ Монтана 150,30

Веслец 

Костелево Враца Враца 170/16.02.1990

 естествените 

местообитания на 

защитени и редки 

видове птици

 1. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата, събиране на яйцата на малките им;

2. Забранява се ловуването;

3. Забраняват се сечи освен санитарни;

4. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на 

местността или водния режим;

145 НП РИЛА ДНП Рила 107924,00

Самоков Бели 

Искър 

Говедарци 

Маджаре 

Мала църква 

Радуил Самоков София

114/24.02.1992 

План за 

управление с 

Решение 

No.52204.07.2001

Да се запазят завинаги 

в полза на обществото 

комплекси от 

саморегулиращи се 

екосистеми и 

присъщото им видово 

разнообразие, 

местообитания на 

редки и застрашени 

видове и съобщества, 

характерни и 

забележителни 

пейзажи и обекти на 

неживата природа, 

които имат световно 

значение за науката и 

културата

Предмет на опазване (видове и местообитания):

1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Смърч (Picea abies), бял бор (Pinus sylvestris), обикновенна ела 

(Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica), горска светлика (Luzula sylvatica), черна боровинка (Vaccinium myrtilus), 

златиста кандилка (Aquilegia aurea), жълт планински крем (Lilium jankae), витошко лале (Trolius europaeus), жълта 

тинтява (Gentiala lutea), белодробен лишей (Lobaria pulmonaria), клек (Pinus mugo), петниста тинтява (Gentiana punctata), 

български омайник (Geum bulgaricum), божествена иглика (Primula deorum), крайснежно звънче (Soldanella pusilla), 

златовръх (Rhodiola rosae), картъл (Nardus stricta), хвойна (Juniperus sibirica), червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), 

мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), лисица (Vulpes 

vulpes), дива свиня (Sus scrofa), катерица (Sciurus vulgaris), черен кълвач (Dryocopos martius), глухар (Tetrao urogalus), 

лещарка (Bonasa bonasia), скален орел (Aquila chrysaetos), усойница (Vipera berus), живороден гущер (Lacerta vivipara), 

балканска пъстърва (Salmo trutta fario);

Режим на дейности:

1. Поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;

2. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;

3. Територии с режим на строга защита резервати - 20%

4. Територии с временен статут на строга защита - 3,1%

5. Територии с направляван режим

6. Предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и реакреационни дейности и развитие на 

екоторизъм

146 ПЗ РИТЛИТЕ Враца 123,30 Лютиброд Мездра Враца

973327.05.1938 

144921.12.1989 скали

 1. Забраняват се всякакви дейности, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клони и други, които довеждат 

до повреждане на дърветата

2. Забранява се късане или изкореняване на растенията

3. Забранява се паша на домашни животни

4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства

5. Забранява се безпокоене на дивите животни и вземане на техните малки и яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

6. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, които повреждат или 

изменят както естествения облик на местността, така и водния режим

7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство
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147 ЗМ РОМАНИЯ София 0,10 Рашково Ботевград София

163427.05.1975 РД-

105718.08.2003

 територия с 

характерен ландшафт, 

който е резултат на 

хармонично 

съжителство на човека 

и природата

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви 

растения;

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им;

4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на 

естествения облик на местността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите;

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи;

7. Забранява се всякакво строителство;

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета;

148 ЗМ РУСАЛКА

Велико 

Търново 213,00

Алеково 

Хаджидимитро

во Свищов

Велико 

Търново 92424.10.2005 

  разнообразни и 

характерни за района 

екосистеми и 

ландшафти, 

местообитания на 

редки и застрашени 

животински и 

растителни видове,;

 Устойчиво съчетаване 

на дейности по  

околната среда с 

различни форми на 

местен поминък;

 1. Забранява се извършването на дейности, свързани с или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим 

на съществуващите влажни зони, с изключение на отводняване на рибовъдни басейни, определени за интензивна 

риборазвъдна дейност съгласно т. 4 и след съгласуване с МОСВ;

2. Забранява се превръщане на влажните зони в обработваеми земи;

3. Забранява се безпокоене и ловуване на диви животни и увреждане на местата за тяхното размножаване;

4. Забранява се любителския риболов извън местата, определени и обозначени от лицата, стопанисващи рибовъдното 

стопанство;

5. Забранява се стопанския риболов извън басейните, определени по т. 4;

6. Забранява се строителство, с изключение на такова, свързано с нуждите на риборазвъдната дейност, включително за 

възстановяване и поддържане на рибните популации и за целите на екотуризма;

7. Забранява се използване на изкуствени торове и биоцидни вещества;

8. Забранява се замърсяване с отпадъци;

9. Забраняват се сечи на съществуващата горска растителност;

10. Забранява се косенето на тръстика във водните басейни, с изключение на тези, определени за интензивна 

риборазвъдна дейност съгласно т. 4 и след съгласуване с МОСВ;

149 ПП РУСЕНСКИ ЛОМ Русе 3408,00

Писанец 

Иваново 

Кошов Нисово 

Сваленик 

Табачка 

Червен 

Щръклево

Ветово 

Иваново Русе

РД-56726.02.1970 

РД-58608.06.1983 

58017.06.1986 РД-

79419.08.2002 

53906.06.2005

биологичното и 

ландшафтно 

разнообразие и 

културно-

историческото 

наследство

 1. Забранява се ловуване с изключение на подборен лов в периода септември-януари в отдели по ландшафтна 

таксация - 2001 г., на площите на природния парк от ДЛ Русе: 36,37,68,69,70, и лов на хищници - лисици, чакали, скитащи 

кучета;

2. Забраняват се менногеоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността и/или водния й 

режим;

3. Забранява се пашата на кози;

4. Забранява се късането на цветя, събирането на билки и горски плодове за търговски и промишлени цели;

5. Забранява се повреждането на скалните църкви и други исторически обекти;

6. Забранява се създаването на пчелини и паленето на огън извън местата, определени с плана за управление;

7. Забранява се използване на химически средства за растителна защита.

150 ПР САВЧОВ ЧАИР

Велико 

Търново 103,50 Войнежа

Велико 

Търново

Велико 

Търново

508/28.03.1968 

3818/12.12.1974 

388/15.10.1999 РД-

590/04.07.2002 РД-

643/05.09.2006

Вековна букова гора, 

около 100 год, от 

естествен произход, с 

участие на габър, явор, 

дива череша, ива, 

зимен дъб, дрян, 

шипка и др 

насаждения от смърч, 

ела, черен бор от 

изкуствен произход 

Фаунист ично богатство

 1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. 

Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Поддържащи и възстановителни 

мероприятия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита; 4. Извеждане на отгледни сечи в културите.
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151 ЗМ САМАРИТЕ Монтана 107,15 Берковица Берковица Монтана

РД-887 от 

02.10.1986

 1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;

3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита

4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;

5. Забранява се ловуване;

6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;

7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;

8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;

9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект пасищни площи;

10. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект

152 Р

СЕВЕРЕН 

ДЖЕНДЕМ

ДНП 

Централен 

Балкан 1610,00 Априлци  Априлци Ловеч

995/30.09.1983 

9/09.01.1985

Субалпийски скални 

местообитания на 

ендемични редки и 

застрашени видове и 

уникални 

геоморфоложки и 

хидроложки обекти

Предмет на опазване (видове и местообитания):

1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), ела (Abies alba), Алпийска роза 

(Rhododendron myrtifolium), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), сокол скитник (Falco 

peregrinus), Дива коза (Rupicapra rupicapra), Кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), Скален орел (Aquila 

chrysaetos), скалолазка (Tichodroma muraria);

Режим на дейности:

1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите;

153 ПР СИНИ БРЯГ

Стара 

Загора 395,10

Божевци 

Изгрев Сливен Сливен

508/28.03.1968 

374/15.10.1999 РД-

641/05.09.2006

Вековна девствена 

букова гора

 1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. 

Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Изваждане на паднала маса в резултат на 

природни бедствия; 3. Използване на биологични средства за растителна защит.

154 ПЗ

СКАЛЕН ВЕНЕЦ-

МЕСТНОСТ 

МЪХНАТИТЕ 

СКАЛИ

Велико 

Търново 7,40 Плачковци Трявна Габрово

689/22.07.1987 РД-

875/22.11.2013 СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ

 1. Забранява се кастренето,чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели 

до повреждане или унищожаване на вековните дървета

2. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им

3. Забранява се ловуване

4. Забранява се всякакво строителство

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

6. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

7. Забранява се паша на домашни животни в периода от 1 март до 30 юни

8. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

9. Разрешава се провеждането на ловностопански мероприятия

10. Разрешава се косене на сено и селскостопанска дейност традиционно провеждана в района

155 ПЗ

СКАЛЕН МОСТ 

СЕДЛАРКАТА В 

МЕСТНОСТТА 

ЕЗЕРОТО Плевен 0,50 Ракита

Червен 

бряг Плевен 1799/30.06.1972 СКАЛЕН МОСТ

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 

облик на месността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и 

други формиции в пешерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на 

престарелите и с влошени декоративни качества дървета.



№
катег

ория 
име РИОСВ

площ по 

заповед ha

населено 

място
община област

документи за 

обявяване 
цел на обявяване Режим на дейности

156 ПЗ

СКАЛНАТА 

ЦЪРКВА Плевен 1,00 Никопол  Никопол Плевен

1634/27.05.1976 

РД-709/10.06.2003

 забележителен 

ландшафт

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви 

растения;

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им;

4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на 

естествения облик на местността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите;

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи;

7. Забранява се всякакво строителство;

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета;

157 ПЗ

СКАЛНИТЕ КУКЛИ 

В МЕСТНОСТТА 

ПЛАДНИЩЕТО Плевен 64,20 Реселец

Червен 

бряг Плевен 3702/29.12.1972 СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

158 ПЗ

СКАЛНО 

ОБРАЗУВАНИЕ 

КАМАРАТА Враца 1,00 Бресте

Червен 

бряг Плевен 1427 от 13.05.1974 СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ

 1. Забранява се сеченето, кастренето на дърветата, както и късането и изкореняването на всякакви растения;

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и 

леговищата им;

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на 

местността и включително водните течения;

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите;

6. Забранява се воденето на интензивни и голи главни сечи;

7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества.

159 ПЗ

СКАЛНО 

ОБРАЗУВАНИЕ 

КУКЛИТЕ В 

МЕСТНОСТТА УЛЕЯ Плевен 10,90 Реселец

Червен 

бряг Плевен 1799 от 30.06.1972 СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 

облик на местността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и 

други формации в пещерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на 

престарелите и с влошени декоративни качества дървета.
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160 ПЗ

СКАЛНО 

ОБРАЗУВАНИЕ 

ЧЕРВЕНИЦА Враца 3,00 Кунино Роман Враца 3039 от 03.10.1974 СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 

облик на местността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и 

други формации в пещерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на 

престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

161 ПЗ

СКАЛНО 

ОБРАЗУВАНИЕ 

ЧУКЛИТЕ Враца 1,00 Камено поле Роман Враца 1427 от 13.05.1974 СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 

облик на местността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и 

други формации в пещерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на 

престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

162 ПР СРЕБЪРНА Русе 892,10 Сребърна Силистра Силистра

11931/20.09.1948 

581/28.06.1993 

367/15.10.1999 РД-

958/11.12.2001 РД-

1135/07.11.2005

Влажна зона, 

изключително голямо 

богатство на 

орнитофауната

 1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. 

Косене на тръстика; 2. Поддържане на водния режим; 3. Спортен риболов на определени места; 4. Зарибяване; 5. 

Регулиране числеността на чакал, енотовидно куче и диво прасе извън размножителния период на птиците.

163 ПЗ

СРУПАНИЦА - 

СКАЛНИ 

ОБРАЗУВАНИЯ Плевен 13,20 Карлуково Луковит Ловеч 535 от 25.09.1978 СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ

 1. Забранява се късането или изкореняването на растенията

2. Забранява се пашата на домашни животни

3. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

5. Забранява се повреждането на скалните образувания и драскането по стените на пещерите

6. Забранява се безконтролното посещение на пещерите

164 ЗМ СТАРИЯТ ДЪБ

Велико 

Търново 86,30 Вардим Свищов

Велико 

Търново

939/22.07.1988 РД-

883/25.11.2013

 островна заливна 

екосистема вардимски 

дъб и колонии 

водолюбиви птици;

 1. Забранява се строителство и други дейности, с които се влошава водния режим на обекта

2. Забранява се извеждане на сечи в насажденията от вардимски дъб, освен отгледни и санитарни

3. Забранява се ловуване в периода 28 февруари - 1 септември

4. Забранява се паша на домашни животни

5. Забранява се безпокоене, улавяне и опръстеняване на птиците

6. Разрешава се извеждане на голи сечи на малки площи до 5 дка в тополовите насаждения през периода от 1 

септември до 28 февруари

7. Разрешава се залесяване на сечищата с вардимски дъб и върба

8. Разрешава се провеждане на научно-изследователска дейност със съгласие на Комитета за опазване на природната 

среда

9. Разрешава се провеждане на мероприятия за подобряване водния режим на обекта, съгласувано с Комитета за 

опазване на природната среда



№
катег

ория 
име РИОСВ

площ по 

заповед ha

населено 

място
община област

документи за 

обявяване 
цел на обявяване Режим на дейности

165 Р СТЕНЕТО

ДНП 

Централен 

Балкан 3578,80 Черни Осъм Троян Ловеч

214/05.04.1979 

280/04.05.1979 

44/15.01.1991

Биосферен резерват 

Вековни букови и 

смърчови гори

Предмет на опазване (видове и местообитания):

1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), смърч (Picea abies), родопски 

силивряк (Haberlea rhodopensis), тис (Taxus baccata), лавровишна (Laurocerasus officinalis), Скален орел (Aquila 

chrysaetos), Ловен сокол (Falco cherrug), Bpaбчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Уралска улулица (Strix uralensis), 

Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucolos), кафява мечка (Ursus arctos), вълк 

(Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis silvestris), бялка (Martes foina), златка (Martes martes), благороден 

елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), Дива коза (Rupicapra rupicapra);

Режим на дейности:

1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите;

166 ЗМ СТОЛИЩА

Велико 

Търново 1,70 Плачковци Трявна Габрово

РД-68922.07.1987 

РД-40124.04.2013 

РД-40124.04.2013 

 група вековни букови 

дървета

 1. Забранява се кастрене, чупене на клони и всякакви други действия, които биха довели до повреждане или 

унищожаване на вековните дървета;

2. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им;

3. Забранява се ловуване;

4. Забранява се всякакво строителство;

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим;

6. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни;

7. Забранява се влизане, преминаване или паркиране на моторни превозни средства, извън съществуващия горски път;

8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;

9. Разрешава се косене на сено и селскостопанска дейност традиционно провеждана на района.

167 ПЗ СТУДЕНЕЦ Плевен 350,00 Садовец

Долни 

Дъбник Плевен

1799/30.06.1972 

РД159/16.06.1994

КАНЬОНОВИДНАТА 

ДОЛИНА НА Р ВИТ 

ОКОЛО СТАРОТО КАЛЕ 

И МАНАСТИРА

 1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения;

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък по всяко време;

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите;

4. Забранява се разкриването на кариери за камъни, пясък или пръст, с което да се поврежда и изменя естествения 

облик на месността, включително и на водните течения;

5. Забранява се чупене, драскането повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания, сталактитите и 

други формиции в пешерите;

6. Забранява се воденето на голи и интензивни сечи. Разрешава се извеждането на санитарни сечи и отсичането на 

престарелите и с влошени декоративни качества дървета.

168 ЗМ

СТУДЕНИЯТ 

КЛАДЕНЕЦ

Велико 

Търново 64,30

Райковци 

Станчов хан

Велико 

Търново 

Трявна

Велико 

Търново 

Габрово 25/09.01.1989 

 местообитание на 

редки и застрашени 

растения и животни

 1. Забранява се разкриването на кариери, минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както 

естествения облик на местността или водния и режим

2. Забранява се всякакво строителство

3. Забранява се късане или изкореняване на тревисти растения и храсти

4. Забранява се извеждане на сечи освен отгледни и санитарни

169 ЗМ ТАРАКЛЪКА Плевен 35,00 Градище Левски Плевен

РД-468/30.12.1977 

РД-718/10.06.2003 

РД-145/19.02.2013

 уязвими растителни 

съобщества - вековна 

дъбова гора

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на домашни животни

3. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим

5. Забранява се воденето на сечи, освен санитарни

6. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената територия



№
катег

ория 
име РИОСВ

площ по 

заповед ha

населено 
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цел на обявяване Режим на дейности

170 Р

ТОРФЕНО 

БРАНИЩЕ София 784,10 София Столична София

16362/01.10.1935 

602/12.08.1980 

82/08.02.1991 РД-

565/12.07.2007 РД-

225/06.04.2015 Субалпийски торфища

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите

171 ЗМ ТРЕСКАВЕЦ София 1097,30 Бов Желен Своге София 452617.11.1975

образец на перфектно 

проведено 

противоерозионно 

мероприятие

 1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, засичане, 

боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на 

растителността

2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време

3. Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места

4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и унищожаване яйцата на 

птиците и повреждане гнездата им

5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства

6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни

7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или скалните образувания, 

намиращи се на границите на обекта

8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както и преминаването на 

каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци

9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка

10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и обществени постройки

11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана за благоустрояването на 

защитените местности

12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните надписи, табели, пътеводни 

знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива без разрешението на съответните горски стопанства

13. Разрешава се залесяване на голите площи

14. Разрешава се стопанисването на селскостопанските земи по досегашния начин

15. Разрешава се бране на някои растения с научна цел в ограничени количества

16. Разрешава се извеждане на санитарни, отгледни илиформировъчни сечи

17. Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна, групово-изборна и постепенна сечи 

с удължен период на възобновяване

18. Разрешава се в насаждения предвидени за реконструкция, залесяванията да се извършват с ценни от горско-

стопанско и украсено гледище дървесни видове с мозаична структура на културите с оглед разнообразяването на 

ландшафта

19. Разрешава се размерът на ползването и режимът да се провеждат така, че защитните, украсните и стопанските им 

функции да се подобряват

172 ЗМ ТУРЧЕНИЦА София 3,50

Нови Искър 

Локорско Столична София

РД-

1120/02.07.1968 

РД-

1104/03.09.2003

  иглолистна култура от 

бял и черен бор, 

зелена дугласка и 

сребрист смърч 

Културата 

представлява сбор от 

географски произходи 

от бял и черен бор, с 

които са залесявани 

южните склонове на 

Стара планина

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се допускане на паша на всякакъв вид добитък през всяко време

3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата и леговищата на 

същите

4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на 

местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактитите, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи

7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета
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173 ПР УЧИЛИЩНА ГОРА София 135,10 Боженица Ботевград София

4019/12.06.1963 

383/15.10.1999 РД-

685/09.09.2013 Вековна дъбова гора

 1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. 

Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Поддържащи и възстановителни 

мероприятия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.

174 ПЗ

ФОСИЛНО 

НАХОДИЩЕ НА 

БАДЕНСКА ФАУНА 

В МЕСТНОСТТА 

МОСТА НА РЕКА 

ВИТ Плевен 3,20 Плевен  Плевен Плевен

689/22.07.1987 РД-

876/22.11.2013  ФОСИЛИ

 1. Забранява се кастренето,чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели 

до повреждане или унищожаване на вековните дървета

2. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им

3. Забранява се ловуване

4. Забранява се всякакво строителство

5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

6. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

7. Забранява се паша на домашни животни в периода от 1 март до 30 юни

8. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

9. Забранява се събиране на фосилни образувания без разрешение на КОПС, съгласувано с БАН

10. Разрешава се провеждането на ловностопански мероприятия

11. Разрешава се косене на сено и селскостопанска дейност традиционно провеждана в района

175 ПЗ

ХАЙДУШКАТА 

ПЕЩЕРА Плевен 0,30 Девенци

Червен 

бряг Плевен 1635/27.05.1976 пещера

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на 

естествения облик на местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

176 ПЗ

ХАЙДУШКИ 

ВОДОПАДИ Монтана 1,00 Берковица

 

Берковица Монтана

99521.04.1971 РД-

54512.07.2007 водопад

 1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на водните течения

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които 

замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада

6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване украсните 

и защитни функции на гората

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за правилното ползване и 

стопанисване на защитените природни обекти

177 ПР ХАЙДУШКИ ЧУКАР

Велико 

Търново 33,90 Буйновци Елена

Велико 

Търново

508/28.03.1968 

389/15.10.1999 РД-

707/29.07.2010

Вековна букова гора, 

около 180 год, с 

участие на явор, смърч, 

бор, шестил, зимен 

дъб, папрати и д р 

Фаунистично богатство

 1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. 

Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Изваждане на паднала маса в резултат на 

природни бедствия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.



№
катег

ория 
име РИОСВ

площ по 

заповед ha

населено 

място
община област

документи за 

обявяване 
цел на обявяване Режим на дейности

178 Р ЦАРИЧИНА

ДНП 

Централен 

Балкан 3418,70 Рибарица Тетевен Ловеч

4942/18.07.1949 

1171/24.09.1951 

2245/30.12.1956 

2809/10.10.1962

Единствено естествено 

находище на бяля мура 

в Стара планина

Предмет на опазване (видове и местообитания):

1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), ела (Abies alba), смърч (Picea abies), 

бяла мура (Pinus peuce), старопланинската теменуга (Viola balcanica) , панчичевата пищялка (Angelica pancicii), 

кернеровата метличина (Centaurea kernerana), мечка (Ursus arctos), вълк ( Canis lupus), златка (Martes martes), дива 

котка( Felix silvestris), видра (Lutra lutra), благороден елен (Cervus elaphus), осояд (Pernis apivorus), планински кеклик 

(Alectotis graeca graeca), лещарка (Bonasa bonasia), белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), червеногуша мухоловка 

(Ficedula parva), бухал (Bubo bubo), пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), уралска улулица (Strix uralensis), 

пернатонога кукумявка (Aegolius funereus);

Режим на дейности:

1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите;

179 НП

ЦЕНТРАЛЕН 

БАЛКАН

ДНП 

Централен 

Балкан 73261,80

Кръвеник 

Стоките 

Априлци 

Дивчовото 

Рибарица 

Черни Вит

Севлиево 

Априлци 

Тетевен 

Троян

Габрово 

Ловеч

843/31.10.1991 

396/15.10.1999 

396/15.10.1999  

522/04.07.2001

 Да се запазят завинаги 

в полза на обществото 

комплекси от 

саморегулиращи се 

екосистеми и 

присъщото им видово 

разнообразие, 

местобитания на редки 

и застрашени видове и 

съобщества, 

характерни и 

забележителни 

пейзажи и обекти на 

неживата природа, 

които имат световно 

значение за науката и 

културата

Предмет на опазване (видове и местообитания):

1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Голям подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), 

Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Остроух нощник (Myotis blythi), 

Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям нощник (Myotis myotis), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Лалугер 

(Citellus citellus), Европейски вълк (Canis lupus), Кафява мечка (Ursus arctos), Видра (Lutra lutra), Пъстър пор (Vormela 

peregusna), Рис (Felis lynx = Lynx lynx), Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica),Обикновен бук (Fagus silvatica), Черен 

щъркел (Ciconia nigra), Осояд (Pernis apivorus), Opeл змияр (Circaetus gallicus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), 

Mалък креслив орел (Aquila pomarina), Царски орел (Aquila heliaca), Скален орел (Aquila chrysaetos), Mалък орел 

(Hieraaetus pennatus), Ловен сокол (Falco cherrug), Сокол скитник (Falco peregrinus), Лещарка (Bonasa bonasia), Планински 

кеклик (Alectoris graeca graeca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Bpaбчова кукумявка (Glaucidium 

passerinum), Уралска улулица (Strix uralensis), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Козодой (Caprimulgus 

europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач 

(Dryocopus martius), Cирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Cреден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 

Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), 

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), Mалък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), 

Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Пчелояд (Merops apiaster), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Главоч 

(Cottus gobio), Бръмбър рогач (Lucanus cervus), Алпийска розалиа (Rosalia alpina);

180 Р

ЦЕНТРАЛЕН 

РИЛСКИ РЕЗЕРВАТ ДНП Рила 12393,70

Самоков Бели 

Искър Мала 

църква Самоков София 114/24.02.1992

Обширни горски 

формации

Предмет на опазване (видове и местообитания):

1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Бяла мура (Pinus peuce), смърч (Picea abies), клек (Pinus mugo), 

петниста тинтява (Gentiana punctata), български омайник (Geum bulgaricum), божествена иглика (Primula deorum), 

крайснежно звънче (Soldanella pusilla), златовръх (Rhodiola rosae), картъл (Nardus stricta), хвойна (Juniperus sibirica), 

червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), мечка (Ursus arctos), вълк (Canis 

lupus), златка (Martes martes), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), черен кълвач (Driocopusartius), глухар 

(Tetrao urogalus), лещерка (Bonasa bonasia), усойница (Vipera berus), зелен гущер (Lacerta viridis), живороден гущер 

(Lacerta vivipara), балканска пъстърва (Salmo trutta fario);

Режим на дейности:

1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите;
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181 ЗМ ЧЕРВЕНИЯТ БРЯГ Плевен 0,20 Долни Вит Гулянци Плевен

РД-

1187/19.04.1976 

РД-703/09.06.2003  

РД-35/19.01.2015 

 находище на редкия 

вид гол сладник 

(Glycyrrhiza glabra L)

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им

4. Забранява да се разкриват на кариери за всякакви инертни и други материали, повреждането или изменянето на 

естествения облик на местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се извеждането на голи и интензивни главни сечи

7. Забранява се всякакво строителство

8. Разрешава се извеждането на сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

182 ЗМ ЧЕРНИЯТ РЪТ Плевен 293,20 Рибарица Тетевен Ловеч

РД-760/13.08.1981 

РД-712/10.06.2003 

  първична 

предпланинска горска 

екосистема във 

Васильовска планина 

Опазжане на 

местообитания на 

голям брой редки и 

застрашени от 

изчезване в страната 

животински видове

1. Забранява се кастренето или повреждането на дърветата

2. Забранява се късането или изкореняването на растенията

3. Забранява се безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата или леговищата

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим

5. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на 

защитената местност

6. Разрешава се косенето на поляните

7. Разрешава се преминаването на домашни животни до пасищата

8. Разрешава се извеждането на отгледни и изборни сечи в отдели 5, 6 и 9 без прокарването на въжени линии и горски 

пътища

183 ПЗ ЧЕРТИ ГРАД София 193,30 Брусен Лопян Етрополе София 755/13.08.1981 

Покрити с горска 

растителност скални 

комплекси, обитавани 

от редки бозайници и 

птици

 1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха 

довели до повреждане на дърветата

2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства

3. Забранява се късането или изкореняването на растенията

4. Забранява се пашата на домашни животни

5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата

6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или 

изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим

7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни

8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на 

природната забележителност

184 ЗМ ЧЕШМАТА Плевен 0,20 Байкал

Долна 

Митропол

ия Плевен

РД-9713.03.1978 

РД-71410.06.2003

 находище на редкия 

вид гол сладник 

(Glycyrrhiza glabra L)

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на домашни животни

3. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим

5. Забранява се воденето на сечи, освен санитарни

6. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената територия



№
катег

ория 
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185 ЗМ ЧОЛАШКИ ОРМАН Плевен 82,50 Ореховица

Долна 

Митропол

ия Плевен

РД-303903.10.1974 

РД-70710.06.2003

 находище на уязвим 

вид - червен божур 

(Paeonia peregrina Mill)

 1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на всякакви растения

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата и леговищата им

4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на 

местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на 

сталактитите и други формации в пещерите

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи

7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървет

186 Р ЧУПРЕНЕ Монтана 1439,20

Стакевци 

Горни Лом 

Репляна 

Чупрене

Белоградч

ик 

Чупрене Видин

35809.02.1973 

50611.07.1979 РД-

10121.02.2011

Единствените 

компактни естествени 

смърчови реликтни 

гори в Западна Стара 

планина

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. 

преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, 

диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, 

изключващи нарушения в екосистемите;

187 ЗМ ЧУПРЕНСКИ БУКИ Монтана 553,06

Стакевци 

Горни Лом 

Репляна 

Чупрене

Белоградч

ик 

Чупрене Видин

РД-509 от 

12.07.2007 РД-216 

от 12.03.2012

 1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на местността;

3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита;

4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;

5. Забранява се ловуване;

6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;

7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;

8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;

9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект пасищни площи;

10. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект

188 ЗМ ЩЪРКА Плевен 1,00 Реселец

Червен 

бряг Плевен

РД-468/30.12.1977 

РД-720/10.06.2003 

 находище на уязвим 

вид - червен божур 

(Paeonia peregrina Mill)

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на домашни животни

3. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на 

гнездата и леговищата им

4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат 

или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим

5. Забранява се воденето на сечи, освен санитарни

6. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената територия

189 ЗМ ЮПЕРСКА КОРИЯ Русе 23,20 Юпер Кубрат Разград

РД-

3702/29.12.1972 

РД-

1197/24.09.2003 

РД-550/12.07.2007 

РД-702/03.10.2011 

 вековна гора от цер 

(Quercus pubescens 

Willd )

 1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се да се допуска пашата на каквито и да е добитък през всяко време

3. Забранява се да се преследват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата или леговищата на 

същите

4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на 

местността, включително и на водните течения

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактитите, сталагмити и други скални 

образувания в пещерите

6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи

7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

190 ПЗ ЮРУКОВОТО София 12,00 Ковачевци Самоков София 707/09.03.1970 вековна букова гора

 1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно състояние и облик

2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите

3. Забранява се отбиване на водните течения

4. Забранява се сечене или чупене на дърветатаи храстите, изкореняване или бране на цветя и др.


