
ЗАПОВЕД № 608 от 1.09.1992 г. на МОС за обявяване на защитени
местности в Бургаска област

Издадена от министъра на околната среда, обн., ДВ, бр. 75 от 15.09.1992 г., в сила от 15.09.1992 г.

На основание чл. 19 и 22 от Закона за защита на природата с цел запазване на характерния ландшафт на
крайбрежната зона, скалните образувания и  фиорди, специфичната ксеротемна  преходносредиземноморска
растителност и богат животински свят обявявам за защитени местности следните обекти в Бургаска област:

1. Устието на река Велека, община Царево, с обща площ 1511,2 ха, както следва:

а) от Държавно лесничейство -  Царево, по лесоустройствен  проект от 1984 г., отдели: 236; 241; от 243
до 250; 253 - а, б,; 254; 255 - а, г, ж, з, и, к, 1,; от 256 до 260; 402, с обща площ 1121, 9;

б) земеделски земи с кадастрални  номера 7, 11, 12, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 32, 34, 35, 37, 58 в  землището
на с. Синеморец; 215, 217, 218, 222, 243, 259, 262, 265, 273, 274 в  землището на гр. Ахтопол; 449, 457, 458,
459, 460, 465 в землището на с. Бродилов, с обща площ 389,3 ха.

2. "Силистар", община Царево, с обща площ 773,3 ха, както следва:

а) от  Държавно  лесничейство  -  Царево,  по  лесоустройствен  проект  от  1984  г.,  отдели: 290,  291,  292,
294, от 320 до 325, с обща площ 698,8 ха;

б) земеделски земи в  землището на с. Резово, кадастрални  номера: 35,56, 59, 79, 94, 97, 98, 103, с обща
площ 74,5 ха.

В границите на защитените местности се забраняват:

1) промишлено и  жилищно  строителство,  нови  пътища,  минно-геоложки  проучвания  и  откриване  на
мини и кариери;

2) нарушаване водния режим на реките;

3) залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;

4) голи сечи и реконструкции;

5) паша на домашни животни в горите извън определените с лесоустройствения проект райони.

В границите на защитените местности се разрешават:

1) ползване на земеделските земи по предназначение;

2) изграждане на леки постройки и заслони, свързани с ползването на земеделските земи;

3) ловуване и ловностопански мероприятия;

4) риболов в река Велека.

До 3 месеца от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" Държавно лесничейство -  Царево, да
означи границите на защитените местности на терена с трайни и ясно видими знаци.

Обектите да се впишат в Държавния регистър на защитените природни обекти.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно чл. 31 от Закона за административните нарушения



и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".


