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Приложение 5.3.5.3 

Цели за опазване на околната среда на водозависими защитени зони за опазване на птици в ДРБУ 
 

№ 
Код на ЗЗВ по 
Директивата 

за птици 

Име на ЗЗВ по 
Директивата за птици 

Наличие на актуален 
план за управление 

на ЗЗ по директивата 
за птици (да/не) 

Цели в План за управление на ЗЗ по директивата 
за птици свързани със стътоянието на водите 

Цел  

1 BG0002110 Априлци не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

2 BG0002090 Берковица да Опазване и мониторинг на ливаден дърдавец, 
червеногърба сврачка, сив кълвач;Опазване и 
мониторинг за състояние на местообитанията на 
ливаден дърдавец, червеногърба сврачка, сив кълвач; 
Провеждане на целеви мониторинг по проблеми за 
които липсва достатъчно информация – влиянието 
върху целевите видове на електропроводите и трафика 
по пътната мрежа;Проследяване за практическото 
прилагане на направените предписания в ПУ за 
опазване на целевите видове птици и техните 
местообитания;Подобряване на информираността на 
различни целеви групи от местни жители 

Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

3 BG0002065 Блато Малък 
Преславец 

не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

4 BG0000399 Българка не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

5 BG0002109 Васильовска планина не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

6 BG0002111 Велчево не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  
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№ 
Код на ЗЗВ по 
Директивата 

за птици 

Име на ЗЗВ по 
Директивата за птици 

Наличие на актуален 
план за управление 

на ЗЗ по директивата 
за птици (да/не) 

Цели в План за управление на ЗЗ по директивата 
за птици свързани със стътоянието на водите 

Цел  

7 BG0000113 Витоша не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

8 BG0002053 Врачански Балкан не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

9 BG0002064 Гарванско блато не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

10 BG0002095 Горни Дъбник - 
Телиш 

не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

11 BG0002102 Деветашко плато не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

12 BG0002004 Долни Богров - 
Казичене 

не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

13 BG0002002 Западен Балкан не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

14 BG0002009 Златията не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  
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15 BG0000332 Карлуковски карст не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

16 BG0002017 Комплекс Беленски 
острови 

не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

17 BG0002030 Комплекс Калимок не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

18 BG0002029 Котленска планина не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

19 BG0002025 Ломовете не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

20 BG0002062 Лудогорие не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

21 BG0002101 Мещица да  Осигуряване на устойчиво стопанисване на земите, 
горите и водните обекти в защитената зона чрез 
подпомагане на природосъобразни стопански дейности 
и повишаване на обществената 
информираност;Опазване и поддържане на 
популациите на видовете птици – предмет на опазване, 
чрез преодоляване и ограничаване на установените 
заплахи;Осигуряване на достатъчни по площ и качество 
местообитания на видовете птици, предмет на 
опазване; 

Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  
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22 BG0002088 Микре не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

23 BG0002074 Никополско плато не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

24 BG0002089 Ноевци не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

25 BG0002096 Обнова не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

26 BG0002018 Остров Вардим не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

27 BG0002067 Остров Голя не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

28 BG0002008 Остров до Горни 
Цибър 

не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

29 BG0002007 Остров Ибиша не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  
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30 BG0002091 Остров Лакът не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

31 BG0000237 Остров Пожарево не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

32 BG0002084 Палакария не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

33 BG0002005 Понор не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

34 BG0002001 Раяновци не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

35 BG0002024 Рибарници Мечка не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

36 BG0002006 Рибарници Орсоя не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

37 BG0002070 Рибарници Хаджи 
Димитрово 

не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  
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38 BG0002114 Рибарници 
Челопечене 

не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

39 BG0000495 Рила не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

40 BG0002112 Руй не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

41 BG0002083 Свищовско-Беленска 
низина 

не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

42 BG0000241 Сребърна не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

43 BG0002031 Стената не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

44 BG0000240 Студенец не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

45 BG0002048 Суха река не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  
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46 BG0002039 Хърсовска река не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

47 BG0000494 Централен Балкан не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

48 BG0002128 Централен Балкан 
буфер 

не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

49 BG0002104 Цибърско блато не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

50 BG0002085 Чаиря не   Опазване на водите с оглед подобряване и 
опазване на предмета на опазване в защитената 
зона  

 
 


