
 
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  

 
Проект! 

 
 

ЗАПОВЕД 
 

№ ..………………./.………………2020 г. 
 

На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното 
разнообразие и т. 1 от Решение № 177 от 03.04.2019 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 29 от 
2019 г.): 
 

ОБЯВЯВАМ: 
 
 1. Защитена зона BG0002129 „Рила буфер”  в землищата на с. Бистрица, община 
Благоевград, област Благоевград, гр. Белица, община Белица, област Благоевград, с. Бачево, с. 
Добърско, с. Годлево, с. Горно Драглище, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с. 
Градево, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, гр. Якоруда, община 
Якоруда, област Благоевград, с. Бадино, община Бобошево, област Кюстендил, с. Бистрица, с. 
Джерман, с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, ман. Рилски манастир, с. 
Смочево, с. Падала, с. Пастра, гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, с. Сапарево, с. 
Овчарци, с. Ресилово, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, гр. Белово, 
с. Габровица, с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, с. Пашови, община Велинград, 
област Пазарджик, гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, с. Костенец, община 
Костенец, Софийска област, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Радуил 
и гр. Самоков, община Самоков, Софийска област, с обща площ 384 004.044 дка.   
 2. Предмет на опазване в защитена зона BG0002129 „Рила буфер” са следните видове 
птици по чл.6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие: 
Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Сокол 
скитник (Falco peregrinus), Лещарка (Bonasa bonasia), Глухар (Tetrao urogallus), Ливаден 
дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), 
Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Козодой (Caprimulgus europaeus), Черен кълвач 
(Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач 
(Dendrocopos leucotos), Трипръст кълвач (Picoides tridactylus), Горска чучулига (Lullula 
arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio).  
 3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел: 

3.1. опазване на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици, техните популации 
и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им 
състояние; 

3.2. подобряване на състоянието на местообитанията на видовете птици Лещарка 
(Bonasa bonasia), Глухар (Tetrao urogallus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Белогръб кълвач 
(Dendrocopos leucotos) и Трипръст кълвач (Picoides tridactylus) до постигане на благоприятното 
им състояние; 
 3.3. поддържане на местообитанията на останалите видове птици, посочените в т. 2; 



 3.4. възстановяване при необходимост на местообитания на посочените в т. 2 видове и 
техните популации.  

4. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона 
BG0002129 „Рила буфер”, е посочен в Приложение № 1, неразделна част от настоящата 
заповед. 

5. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен 
материал с границите на защитената зона са налични и се съхраняват в Министерство на 
околната среда и водите, РИОСВ – Благоевград, РИОСВ – Перник, РИОСВ – София, РИОСВ - 
Пазарджик и на интернет страницата на информационната система за защитените зони от 
екологична мрежа Натура 2000. 
 6. В границите на защитената зона се забранява:   

6.1. промяната на начина на трайно ползване, разораването, залесяването и 
превръщането в трайни насаждения на ливади, пасища, мери, както и на други тревни площи 
(обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или повече години), при 
ползването на земеделските земи като такива; 
 6.2. употребата на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на 
биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична 
регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на земеделието, 
храните и горите, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и 
водите; 

6.3. употребата на минерални торове в пасища, мери, изоставени орни земи и горски 
територии, както и на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба 
освен при каламитет и епифитотия; 

6.4. използването на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци 
за внасяне в земеделските земи;  

6.5. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха растителност; 
6.6. косенето на ливадите от периферията към центъра, с бързо движеща се техника и 

преди 15 юли; 
 6.7. въвеждане в природата и умишлено разпространяване на неместни видове; 
 6.8. търсене и проучване на  общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и 
скално-облицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи 
за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скално-облицовъчни 
материали) с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в 
„Държавен вестник” има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или 
проучване и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по 
Закона за концесиите или е започнала процедура за съгласуването им по реда на Глава шеста от 
Закона за опазване на околната среда и/или чл.31 от Закона за биологичното разнообразие или 
е подадено заявление за регистриране на търговско откритие; 

6.9. движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, селскостопански, 
ведомствени такива) в неурбанизирани територии, освен за провеждане на селскостопански, 
горскостопански, аварийни и контролни дейности или по предварително съгласувани със 
съответната РИОСВ маршрути; 

6.10. промяна на предназначението на горските територии, които са обособени за гори 
във фаза на старост;  

6.11. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост, освен в случаи на 
увреждане на повече от 50% от запаса на съответната горска територия, вследствие на 
природни бедствия;   

6.12. отсичането на биотопни дървета с изключение на случаите, когато представляват 
опасност за живота и здравето на хората, като отсечените биотопни дървета се оставят на 
място;  

6.13. паша в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост; 



6.14. умишлено повреждане или унищожаване на токовища на глухара и провеждане на 
горскостопански, строителни и ремонтни работи в района на трайно установените места за 
размножаване на глухар през размножителния период (март - юли); 

6.15. залагане на капани, примки и отрови. 
7. Минимум 10 % от горските територии в зоната да се определят като гори във фаза на 

старост. 
8. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат 

да се определят също в: 
8.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 
8.2. горскостопанските планове и програми; 
8.3. плановете за управление на речните басейни в Дунавски, Западнобеломорски и 

Източнобеломорски райони за басейново управление на водите; 
8.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници; 
8.5. планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии. 
9. Режим на дейности подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими 
за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други 
планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително 
отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им 
с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, съгласно чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие и Наредбата по чл. 31а от същия закон.  

10. Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по 
силата на други нормативни и административни актове. 

11. Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, 
попадащи изцяло или частично в границата на защитена BG0002129 „Рила буфер”, запазват 
статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на 
забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.  

12. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните 
разпоредби на Закона за биологичното разнообразие. 

13. Защитена зона BG0002129 „Рила буфер” да се впише в регистрите на защитените 
зони, водени в МОСВ,  РИОСВ – Благоевград, РИОСВ – Перник, РИОСВ – София и РИОСВ - 
Пазарджик. 
 14. Заповедта влиза в сила от обнародването ѝ в „Държавен вестник”. 
 15. Заповедта не подлежи на обжалване. 
 
  
 
ЕМИЛ ДИМИТРОВ 

Министър на околната среда и водите 

              


