РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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. 21/2007 г.),
изменено с Решение № 52/05.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14/2008 г.):
ОБЯВЯВАМ
1. Защитена зона BG0001033 „Брестовица” в землищата на гр. Перущица, община
Перущица, област Пловдив, с. Храбрино, с. Извор, с. Брестовица, с. Първенец и с. Марково,
община Родопи, област Пловдив, с обща площ 26706.906 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона BG0001033 „Брестовица” са:
2.1. Следните типове природни местообитания по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното
разнообразие:
- 5210 Храсталаци с Juniperus spp.;
- 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;
- 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи);
- 6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea;
- 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества;
- 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове;
- 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion);
- 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum;
- 91AA * Източни гори от космат дъб;
- 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
- 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;
- 91 Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.
- 92C0 Гори от Platanus orientalis.
2.2. Местообитанията на следните видове по чл.6, ал.1, т.2 от Закона за биологичното
разнообразие:
2.2.1. Бозайници - Лалугер (Spermophilus citellus), Видра (Lutra lutra);
2.2.2. Земноводни и влечуги - Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Ивичест смок
(Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Южна блатна
костенурка (Mauremys caspica), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii);
2.2.3. Риби - Маришка мряна (Barbus plebejus), Обикновен щипок (Cobitis taenia);
2.2.4. Безгръбначни - Поточен рак (Austropotamobius torrentium), Бисерна мида (Unio
crassus), *Четириточкова меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria), Лицена (Lycaena dispar),
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus
funereus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina), Набръчкан пробатикус (Probaticus subrugosus).
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. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0001033 „Брестовица”, е съгласно Приложението, неразделна част от настоящата заповед,
което е на разположение в МОСВ и РИОСВ - Пловдив.
5. В границите на защитената зона се забранява:
5.1. Промяна на начина на трайно ползване, разораване, превръщане в трайни насаждения
и залесяване на ливади, пасища и мери;
5.2. Разораване и залесяване на поляни и други незалесени горски територии;
5.3. Търсене и проучване на подземни богатства, както и разширяване на концесионните
площи на съществуващи кариери;
5.4. Строителство в ливади, пасища, мери, поляни и други незалесени горски територии, с
изключение на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура;
5.5. Въвеждане на неместни видове в ливади, пасища, мери, реки и горските територии, с
изключение на ловни видове;
5.6. Движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, селски и черни такива)
освен за провеждане на селскостопански, горскостопански, аварийни и контролни дейности;
5.7. Премахване на хвойна (Juniperus spp.) в земеделски земи и горски територии, както и
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.
5.8. Извеждане на сечи в крайречни естествени гори и крайречни дървесни ивици, с
изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура;
5.9. Промяна на предназначението на горските територии, които са обособени за гори във
фаза на старост;
5.10. 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;
5.11. Отсичането на биотопни дървета с изключение на случаите, когато представляват
опасност за живота и здравето на хората, като отсечените дървета се оставят на място;
5.12. Паша в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост;
5.13. Употребата на минерални торове в ливади, пасища, мери и горски територии, както и
на продукти за растителна защита и биоциди, освен при каламитет, епифитотия, епизоотия или
епидемия;
5.14. Отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, коригиране и преграждане с
диги на реки, с изключение на такива в урбанизирани територии и при бедствия и аварии, както и
добив на инертни материали;
6. 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.
7. Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по
силата на други нормативни и административни актове.
8. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните
разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
9. Защитена зона BG0001033 „Брестовица” да се впише в регистрите на защитените зони,
водени в МОСВ и РИОСВ - Пловдив.

10. Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник”.
11. Заповедта не подлежи на обжалване.
МИНИСТЪР:

