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Проект! 

 

ЗАПОВЕД 

№ ..………………./.………………2022 г. 

 

На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие и т. ІІІ от Решение № 660 от 01.11.2013 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 97 от 

2013 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) 

и № 615 от 02.09.2020г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2375 

на Комисията от 26 ноември 2015 г. за приемане на трета актуализация на списъка на 

териториите от значение за Общността в Черноморския биогеографски регион (нотифицирано 

под номер С (2015) 8226), 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

1. Защитена зона BG0001502 „Отманли“ в морските пространства на Република 

България, с обща площ 88,297 дка. 

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0001502 „Отманли“ са: 

2.1. типът природно местообитание 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и 

тинести плитчини по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); 

 2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: 

2.2.1. бозайници – Муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena), Афала (Tursiops truncatus); 

2.2.2. риби – Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata). 

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел: 

3.1. опазване и поддържане на типа природно местообитание, посочен в т. 2.1, 

местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в 

границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно 

състояние в Черноморския биогеографски регион; 

3.2. подобряване при необходимост на състоянието на посочения в т. 2.1 тип природно 

местообитание, на местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техни популации; 

3.3. възстановяване при необходимост на типа природно местообитание, посочен в т. 2.1, 

местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техни популации. 

4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената 

зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типа природно 

местообитание и видовете по т. 2 в Черноморския биогеографски регион, както и за свързаността 

и целостта на мрежата от защитени зони в страната, като част от Европейската екологична мрежа 

Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената 

зона. 

5. Приоритетeн за опазване в защитената зона е типът природно местообитание с код 

1110. 
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6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона 

BG0001502 „Отманли“ е посочен в Приложението, неразделна част от настоящата заповед. 

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал 

с границите ѝ са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ 

– Бургас и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от 

екологичната мрежа Натура 2000. 

8. В границите на защитената зона се забранява: 

8.1. умишлено внасяне на неместни видове; 

8.2. изграждане на постоянни конструкции, изкуствени подводни рифове и острови; 

изключения се допускат при бедствия и аварии или за дейности, подобряващи 

природозащитното състояние на местообитанията; 

8.3. използване на дънни тралиращи и драгиращи средства, включително смучещи драги, 

депониране на драгажни маси и пребаластиране на кораби; 

8.4. стопански и любителски риболов на миди от видовете Donacilla cornea, Donax 

trunculus, Chamelea gallina, както и улова на десетокраките ракообразни Upogebia pusilla с 

Callianassa candida; 

8.5. умишлено унищожаване и добив на морски треви от видовете Zostera marina, Zostera 

noltei, Zannichellia palustris, Potamogeton pectinatus от техните естествени находища; 

8.6. добив на пясък, чакъли и камъни. 

9. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да 

се определят също в: 

9.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР; 

9.2. плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново 

управление на водите;  

9.3. морската стратегия на Република България; 

9.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници; 

9.5. планове за действие за видове; 

9.6. други планови, програмни и стратегически документи. 

10. 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 ЗБР и Наредбата по чл. 31а 

от същия закон. 

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по 

силата на други нормативни и административни актове. 

Нарушителите на забраните и ограниченията по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно 

административнонаказателните разпоредби от ЗБР. 

Защитена зона BG0001502 „Отманли“ да се впише в регистрите на защитените зони, 

водени в МОСВ и РИОСВ – Бургас, съгласно чл. 18 от ЗБР. 

Заповедта влиза в сила от обнародването ѝ в „Държавен вестник”. 

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване. 

 

 

БОРИСЛАВ САНДОВ: ХХХ 

Министър на околната среда и водите 


