
 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 

№ ..………………./.………………2014 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.2 от Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г.), 

изменено с Решениe № 52/05.02.2008 г. на Министерския съвет. (ДВ, бр. 14/2008 г): 

 

ОБЯВЯВАМ 

 

 1. Защитена зона BG0000593 „Билерниците” в землищата на с. Ботуня, община 

Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана, с обща площ 

649.066 дка.  

 2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000593 „Билерниците” са: 

 2.1. Следните типове природни местообитания по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за 

биологичното разнообразие: 

 - 3260  Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Batrachion; 

 - 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества; 

 - 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския 

пояс; 

 - 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 

 - 8310 Неблагоустроени пещери; 

 - 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 

 2.2. Местообитанията на следните видове по чл.6, ал.1, т.2 от Закона за биологичното 

разнообразие:  

 2.2.1. Бозайници - Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Голям подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinum), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Остроух нощник (Myotis 

blythii), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), 

Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям нощник (Myotis myotis), Видра (Lutra lutra); 

 2.2.2. Земноводни и влечуги - Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Шипобедрена 

костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Обикновена блатна 

костенурка (Emys orbicularis); 

 2.2.3. Риби - Черна /балканска/ мряна (Barbus meridionalis), Балкански щипок (Sabanejewia 

aurata); 

 2.2.4. Безгръбначни - Бисерна мида (Unio crassus), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), 

Алпийска розалия (Rosalia alpina), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus 

funereus). 

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

 3.1. Опазване на типовете природни местообитания, посочени 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;  

 3.2. Подобряване при необходимост на състоянието на типове природни местообитания, 

посочени в т.2.1. и на местообитания на видовете, посочени в т.2.2.; 

 3.3. Възстановяване при необходимост на типове природни местообитания, посочени в 

т.2.1., местообитания на посочени в т.2.2. видове и техните популации.  



 

 4. В границите на защитена зона BG0000593 „Билерниците” се включват поземлени имоти 

с номера, както следва: 

 4.1. 000004, 000005, 000084, 000134, 000135, 000136, 000137, 000141, 000142, 000156, 

000157, 000158, 000159, 000162 - част (37.033 дка), 000163, 000164, 000165, 000166, 000167, 

000170, 000176, 000180, 000181, 000196, 000222, 000245, 000260, 000264, 000363, 000364, 000365, 

000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 020007, 020008, 020009, 020010, 020011, 020012, 020013, 

020014, 020015, 020016, 020017, 020018, 020019, 020020, 063001, 063002, 063003, 063004, 063005, 

063006, 063007, 063008, 063010, 063011, 063012, 063013, 063014, 063018 с обща площ 620.365 

дка, съгласно актуална към януари 2014 г. Картата на възстановената собственост за землището 

на с. Ботуня, ЕКАТТЕ 05894, община Криводол, област Враца;  

 4.2. имоти с номера 000081 - част (18.887 дка), 000086, 000096, 010029, 010030 с обща 

площ 28.701 дка,  съгласно актуална към януари 2014 г. Картата на възстановената собственост за 

землището на с. Стояново, ЕКАТТЕ 69537, община Вършец, област Монтана.  

 5. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона 

BG0000593 „Билерниците” и координатните регистри на частите от имотите по т. 4, включени в 

защитената зона, са на разположение в МОСВ, РИОСВ – Враца и РИОСВ – Монтана. 

 6. В границите на защитената зона се забранява:  

 6.1. Провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите – 

1 март до 31 юли; 

 6.2. Благоустрояване, електифициране, извършване на стопанска, туристическа и спортна 

дейност в пещерите и на входовете им;  

 6.3. Палене на огън в и на входовете на пещерите; 

 6.4. Чупене, повреждане, събиране или преместване на скални образувания;  

6.5. Преграждане на входовете на пещерите или на отделни техни галерии по начин, 

възпрепядстващ преминаването на видовете, предмет на опазване по т.2.2.1; 

 6.6. Търсене, проучване и добив на подземни богатства и добив на инертни материали; 

 6.7. Движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, селски и черни такива) 

освен за провеждане на селскостопански, горскостопански, аварийни и контролни дейности; 

 6.8. Въвеждане на неместни за защитената зона и местообитанията видове; 

 6.9. Употреба на продукти за растителна защита, освен при каламитет или епифитотия, 

както и използване на минерални торове в селското и горското стопанство;  

6.10. Промяна на начина на трайно ползване на ливади, пасища и мери, разораването, 

залесяването и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 

6.11. Промяна на предназначението на горските територии, които са обособени за гори 

във фаза на старост; 

6.12. 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;  

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

6.14. Отсичане на биотопни дървета с изключение на случаите, когато представляват 

опасност за живота и здравето на хората, като отсечените биотопни дървета се оставят на място;  

6.15. Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи 

дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските 

земи като такива. 

 7. За горските типове природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона, е 

задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове 

местообитания от Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие”, утвърдена от 

Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите. 

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

силата на други нормативни и административни актове. 

 9. Защитена зона BG0000593 „Билерниците” да се впише в регистрите на защитените 

зони, водени в МОСВ, РИОСВ – Враца и РИОСВ – Монтана. 



 10. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно-наказателните 

разпоредби от Закона за биологичното разнообразие. 

 11. Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник”. 

 12. Заповедта не подлежи на обжалване. 

 

 

Министър: 

                 

 


