
ЗАПОВЕД № 1065 от 24 ноември 1993 г. ДВ бр. 102 от 03.12.1993 г.
Министерство на околната среда
     На основание чл.  19 и 22 от Закона за защита на природата с цел

запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици,

включени в "Червена книга на НРБ" и в списъка на застрашените видове в

Европа, обявявам следните защитени местности в страната:     1.  "Острови Св.  св.  Иван

и Петър" - землището на гр. Созопол,

държавен поземлен фонд с площ 20 ха;     2.  "Блатата край с. Долни Богров" - землището

на с. Долни Богров,

поземлен фонд, кадастрални номера: 220 (част) и 223 (част), с обща площ -

14,8 ха.

     В  границите  на  защитените  местности  се  забраняват:      1.   убиване,  улавяне,

опръстеняване и безпокоене на гнездещите птици,

разваляне на гнездата, събиране на яйца или малките им;     2.  строителство, разкриване

на кариери и други дейности, с които се

изменя естественият облик на местността или водният й режим;     3.  всякакъв вид сечи;

    4.   залесяване  с  неприсъщи  за  района  видове;      5.   паша  на  домашни  животни  с

изключение на овце или кози за личните

нужди на служителите на фара за обект № 1 до 20 бр.;     6.  лов и риболов през време на

размножителния период на птиците от 1

април до 30 юли;     7.  пренасяне на зайци подземници от обект № 1 и разселването им на

сушата;     8.  замърсяване на водите и терена с отпадъци.

     До 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник" община Созопол и

кметство Кремиковци да обозначат на терена с трайни и ясно видими знаци

границите на защитените местности.

     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".

     Министър: В. Босевски
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