
ЗАПОВЕД № РД-855 от 7 ноември 2006 г. ДВ бр. 6 от 19.01.2007 г.
Министерство на околната среда и водите

I.  На  основание  чл.  42,  ал.  6  от  Закона  за  защитените  територии  във  връзка  с  извършени  по-точни
замервания:

I.1.  Актуализирам  площта  на  защитена  местност  "Острови  св.св.  Иван  и  Петър"  в  землището  на
Созопол, община Созопол, област Бургас, обявена със заповед № 1065 от 24.ХI.1993 г. (ДВ, бр. 102 от 1993
г.) на министъра на околната среда, от 200,000 дка на 300,440 дка.

I.2. В границите на защитена местност "Острови  св.св. Иван  и  Петър", определени  със заповедта по т.
I.1,  попадат  имоти  №  000001,  000002  и  000917  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за
землището на Созопол, ЕКАТТЕ 67800, община Созопол, област Бургас, с обща площ 300,440 дка.

I.3. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в  Държавния регистър на защитените
територии.

II.  На  основание  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  5  от  Закона  за  защитените  територии  с  цел
прецизиране  режима  на  дейностите  и  обезпечаване  на  ефективна  защита,  съответстваща  на  предмета  на
опазване  на  защитена  местност  "Острови  св.св.  Иван  и  Петър" -  естествени  местообитания  на  редки  и
защитени  видове  птици,  както  и  хабитати  от  типа  "Западнопонтийски  крайбрежни  скални  съобщества  с
тревна растителност", променям режима на дейностите, определен със заповедта по т. I.1, както следва:

II. 1. В защитената местност се забранява:

II.1.1.  строителството,  разкриването  на  кариери  и  други  дейности,  с  които  се  изменят  естественият
облик  на  местността  и  водният  й  режим,  с  изключение  на  дейности,  свързани  с  археологическото
проучване, консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата;

II. 1.2. залесяването с неместни видове;

II.1.3. пашата на домашни животни, с изключение за личните нужди  на служителите на фара на остров
Св. Иван;

II.1.4.  ловът,  риболовът  и  археологическите  разкопки  през  време  на  размножителния  период  на
птиците от 1 април до 30 юли;

II.1.5. увреждането и унищожаването на скалните образувания;

II.1.6. изнасянето на зайци подземници извън границите на остров Св. Иван и разселването им.

III. Тази заповед отменя режима на дейностите, регламентиран  със заповед № 1065 от 24.ХI.1993 г. на
министъра на околната среда.

IV. Нарушителите на тази  заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби  на
Закона за защитените територии.

Министър: Дж. Чакъров
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