РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Проект!
ЗАПОВЕД
№ ..………………./.………………2020 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 от 02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от
2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от2008 г.)
и № 811 от 16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12
декември 2008 г. за приемане, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, на втори актуализиран
списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион
(нотифицирано под номер C (2008) 8039) и Решение за изпълнение на Комисията 2013/23/ЕС от
16 ноември 2012 година за приемане на шести актуализиран списък на териториите от значение
за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2012)
8135),
ОБЯВЯВАМ:
1. Защитена зона BG0000534 „Остров Чайка” в землищата на с. Айдемир и с. Ветрен,
община Силистра, област Силистра, с обща площ 5 057,909 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000534 „Остров Чайка” са:
2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР):
- 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae
и/или Isoeto-Nanojuncetea;
- 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или
Hydrocharition;
- 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.;
- 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae);
2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:
2.2.1. бозайници – Видра (Lutra lutra);
2.2.2. земноводни и влечуги –Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Добруджански
тритон (Triturus dobrogicus), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);
2.2.3. риби – Распер (Aspius aspius), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Ивичест бибан
(Gymnocephalus schraetzer), Голяма вретенарка (Zingel zingel), Малка вретенарка (Zingel streber),
Сабица (Pelecus cultratus), Високотел бибан (Gymnocephalus baloni), Карагьоз /Дунавска скумрия/
(Alosa immaculata), Белопера кротушка (Romanogobio vladykovi), Европейска горчивка (Rhodeus
sericeus amarus).
3. Защитената зона по т. 1. се обявява с цел:
3.1. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1.,
местообитанията на посочените в т. 2.2. видове, техните популации и разпространение в
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границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно
състояние в Континенталния биогеографски регион;
3.2. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 3150 и
3270;
3.3. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове
природни местообитания, посочени 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 типовете
природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния 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. Приоритетни за опазване в защитената зона са типът природно местообитание по т.
2.1., означен със знак (*) в приложения № 1 на ЗБР, както и типовете природни местообитания,
за които са опредени цели за подобряване в т. 3.
6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000534 „Остров Чайка”, е посочен в Приложенито, 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 Министерство на околната среда и водите, РИОСВ –
Русе и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологична
мрежа „Натура 2000“.
8. В границите на защитената зона се забранява:
8.1. въвеждане в природата и умишлено рзпространение на неместни видове;
8.2. изземване на наносни отложения от реката, освен при установена необходимост за
поддържане на проводимостта й;
8.3. депонирането и временното съхранение на отпадъци;
8.4. унищожаването на островни образувания;
8.5. строителство в границите на местообитанията по т. 2.1.;
8.6. извършването на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или промяна на
водния режим на затони, мочурища и естествени водни обекти, освен при изпълнение на
дейности, свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитания;
8.7. употребата на продукти за растителна защита, освен при каламитет или епифитотия,
както и използване на минерални торове;
8.8. намаляване на площта на горите във фаза на старост под 10% от общата площ на
горския тип природно местообитание по т.2.1. в защитената зона.
9. Горският тип природно местообитание по т. 2.1. се стопанисва в съответствие с
разпоредбите на Глава четвърта от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите (обн. ДВ,
бр.64/2011г. изм. и доп.).
10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат
да се определят също в:
10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;
10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;
10.3. плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново
управление на водите;
10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;
10.5. планове за действие за видове;
10.6. други планови, програмни и стратегически документи.
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11. В границите на защитената зона се препоръчва:
11.1. опазване и поддържане на местообитанията от нежелана растителност - инвазивни
чужди видове (ИЧВ) съгласно списъка с ИЧВ, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с
регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на
Европейския парламент и на Съвета);
11.2. насърчаване на устойчивото управление на горите, чрез запазване на биотопните
дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми, избягване на
залесяването с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на
дърводобива с растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, както и
изсичането/подмяната на горскодървесната растителност.
12. 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.
13. Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по
силата на други нормативни и административни актове.
14. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните
разпоредби от ЗБР.
15. Защитена зона BG0000534 „Остров Чайка” да се впише в регистрите на защитените
зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Русе.
16. Заповедта влиза в сила от обнародването ѝ в „Държавен вестник”.
17. Заповедта не подлежи на обжалване.

EМИЛ ДИМИТРОВ: ХХХ
Министър на околната среда и водите
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