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Защитени зони по Натура 2000 в община Годеч

Работна среща,
12 февруари 2015 г., Годеч

Проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”

Общински пасища, мери и
ливади в община Годеч
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Натура 2000 зони за птиците
в община Годеч

• Опазване,
• поддържане и/или
• възстановяване

на благоприятното състояние
на природни местообитания и местообитания на
видовете, предмет на опазване в защитените зони.

Цели за опазване в Натура
2000 зони
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ЗЗ „Западен Балкан“ BG 0002002 (Заповед №РД-119/9.02.2012г.)

В границите на защитената зона се забранява:
• Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им

в обработваеми земи и трайни насаждения;
• Използването на пестициди и минерални торове в пасища и

ливади;
• Косенето на ливадите преди 15 юни, както и от периферията към

центъра;
• Изграждането на вятърни генератори за производство на ел.

енергия в горна граница на гората (над 800 м) с някои изключения
• Използването на неселективни средства за борба с вредителите в

селското стопанство.

Забрани в Натура 2000
зони за птиците

ЗЗ Понор BG 0002005 (Заповед №РД-547 от 5.09.2008г.)

В границите на защитената зона се забранява:
• Премахване на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи
плетове), при ползването на зем.земи като такива;

• Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им
в обработваеми земи и трайни насаждения;

• Използването на пестициди и минерални торове в пасища и
ливади;

• Косенето на ливадите от периферията към центъра, с
бързоподвижна техника и преди 15 юли;

• Извършването на дейности, свързани с отводняване или
пресушаване на мочурища, ливади и естествени водни обекти.

Забрани в Натура 2000
зони за птиците
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ЗЗ Раяновци BG 0002001 (Заповед №РД-569 от 5.09.2008г.)

В границите на защитената зона се забранява:
• Премахване на характеристики на ландшафта (синори, единични и

групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи
плетове), при ползването на зем.земи като такива;

• Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им
в обработваеми земи и трайни насаждения;

• Използването на пестициди и минерални торове в пасища и
ливади;

• Косенето на ливадите от периферията към центъра, с
бързоподвижна техника и преди 15 юли;

• Извършването на дейности, свързани с отводняване или
пресушаване на мочурища, ливади и естествени водни обекти

Забрани в Натура 2000
зони за птиците

ЗЗ Раяновци BG 0002001 (Заповед №РД-569 от 5.09.2008г.) 2

В границите на защитената зона се забранява:
• Подмяната на крайречни гори от местни дървесни видове с

неместни такива на разстояние до 50м от границите на водните
обекти;

• Косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август;
• Паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност.

Забрани в Натура 2000
зони за птиците
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Компенсации за Забрани в
Натура 2000 зони за птиците

Защитена зона Забрани в
пасища, мери и
ливади

Забрани в
обработваеми
земи

Забрани в
трайни
насаждения

ЗЗ Западен
Балкан 135 евро/ха 31 евро/ха 73 евро/ха

ЗЗ Понор 175 евро/ха 81 евро/ха 70 евро/ха

ЗЗ Раяновци 210 евро/ха 89 евро/ха 79 евро/ха

Натура 2000 зони за
местообитанията в общ.Годеч
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Натура 2000 зони за птици и
местообитания в общ.Годеч

Проектът „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

Мобилен: (0898) 56 36 47
E-mail: step_ngo@abv.bg

www.facebook.com/STEP.BULGARIA
тел. 0898563647
step_ngo@abv.bg

За връзка с нас:


