
ЗАПОВЕД № РД-49 от 15 февруари 1995 г. ДВ бр. 21 от 28.02.1995 г.
Министерство на околната среда
     На основание чл. 19 и 22 от Закона за защита на природата с

цел запазване естествените местообитания на защитени видови птици и

растения, включени в "Червената книга на НРБ", както и за цялостното опазване

на биотопа с важно значение за възстановяване чистотата на езерните води и

биологичното разнообразие на безгръбначната фауна обявявам за защитена

местността "Казашко" в землищата на селата Казашко, Тополите,

кв. Владиславово и община Варна с поземлен фонд държавни земи в землището

на с. Казашко, кадастрален № 151, с площ 258,55 дка, по кадастрална карта

от 1987 г. и акватория от Варненското езеро (ивица с ширина 250 м),

прилежаща към тръстиковия масив, с площ 992,68 дка съгласно приетата с

протокол карта. Обща площ на защитената местност - 1251,23 дка.

     В  района  на  защитената  местност  се  забраняват:      1.  всякакво  строителство,

разкриване на кариери, разораване на земите и

промяна на естествения облик на местността;     2. удълбаване и засипване на акваторията

на защитената местност, както и

замърсяването на водите й по какъвто и да е начин;     3. всякакъв лов;     4. улавяне и

опръстеняване на гнездещите или мигриращите птици;     5. всякакъв риболов с изключение на

спортния;     6. паша на свине;     7. палене и коситба на тръстиката освен при доказана

необходимост и след

съгласуване с Министерството на околната среда;     8. сеч на храсти и дървета;     9.

увреждане и унищожаване на бентоса по какъвто и да е начин;

     В района на защитената местност се разрешават:     1. спортен риболов;     2. паша

на домашни животни (овце и крави) с пастир в заблатените ливади

и крайбрежните участъци.

     На основание чл. 20, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда 

всички проекти и инвестиционни намерения за строителство извън посочените в

приложения № 1 и 2 на закона следва да се подлагат на ОВОС в случай, че

попадат в ивицата на север от обекта да съществуващата жп линия.

     Община Варна (респективно кметството на с. Казашко) съвместно с

Българското дружество за защита на птиците да маркират границите на

защитената местност с трайни и ясно видими знаци в срок до 3 месеца от

обнародването на заповедта в "Държавен вестник" и да осъществяват контрола

по изпълнението на нейните режими.

     Обектът да се впише 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: Г. Георгиев
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