
ЗАПОВЕД № РД-180 от 8.07.1994 г. за защитени местности в
Бургаска област

Издадена от министъра на околната среда, обн., ДВ, бр. 58 от 19.07.1994 г., в сила от 19.07.1994 г.

На основание чл. 19 и  22 от Закона за защита на природа 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 Бургаска област:

1.  "Моряне"  -  землището  на  селата  Моряне  и  Звездец,  община  Малко  Търново,  горски  фонд  на
Държавно лесничейство "Малко Търново", отдели: 371 -  а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5,  6,  372  -  а,  б,  в,  373  -  а,  в
(част - 1,2 ха), е, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, по лесоустройствен проект от 1987 г. с обща площ 84,7 ха; поземлен  фонд
- кадастрален номер 398 - част от 18 ха (пасище).

Обща площ на защитената местност - 102,7 ха.

2.  "Тясна  река" землището  на  селата  Вършило  и  Индже  войвода,  община  Созопол,  горски  фонд  на
Държавно лесничейство "Ново Паничарево", отдели: 368,  а,  б,  в,  2,  372-б,  с  площ 69,2  ха,  и  от  Държавно
лесничейство "Бургас", отдели: 150 - б, в, г, д, е, 3, 4, 151 - а, 1, с площ 51,6 ха, по лесоустройствени  проекти,
съответно 1985 г. за ДЛ "Ново Паничарево" и 1981 г. за ДЛ "Бургас".

Обща площ на защитената местност - 120,8 ха.

З. "Старият Соват" землището на с. Присад, община Созопол, горски  фонд на Държавно лесничейство
"Бургас", отдели: 43, 84, 85, 86, 87, 88, по лесоустройствен проект от 1981 г. с обща площ 309,6 ха.

4. "Белия камък" землището на с. Варовник, община Грудово, горски  фонд  на  Държавно  лесничейство
"Грудово", отдели: 151, 152, 253, 254, 255, 256, 257, 261, и  горско пасище XII, по лесоустройствен  проект от
1980 г. с обща площ 450,8 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. сечи, освен отгледни и санитарни;

4. всякакви  горскостопански  мероприятия по време на размножителния  период  на  птиците  от  1  март
до 31 юли;

5. залесяване с неприсъщи за района видове;

6. паша на кози и свине.

В  срок  до  3  месеца  от  обнародването  на  заповедта  в  "Държавен  вестник"  съответните  държавни
лесничейства 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".


