
ЗАПОВЕД № РД-419 от 14 ноември 1995 г. ДВ бр. 105 от 01.12.1995
г.

Министерство на околната среда
     На основание чл.  19 и 22 от Закона за защита на природата с цел

запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици и

растения, включени в "Червената книга на НРБ" и в списъка на застрашените

видове в Европа, обявявам следните защитени местности:

     В Бургаска област     1.  "Ченгене скеле" - в землището на с. Крайморие, община

Бургас, и с.

Маринка, община Созопол, която да обхваща следните територии: общински

поземлен фонд - гр. Бургас, кад.  № 70, в землището на с. Крайморие, с площ

52,0 ха;  общински поземлен фонд - гр. Созопол, кад.  № 8, в землището но с.

Маринка, с площ 62,6 ха;  морска акватория на прилежащия лиман с площ 35,0

ха;  горски фонд на Горско стопанство - Бургас, отдели: 234 - б, 2, 3;  235 -

д;  240 - а, по лесоустройствен проект от 1981 г., с площ 10,4 ха.

     Обща площ на защитената местност - 160,0 ха.

     В Хасковска област     2.  "Патронка" - землището на гр. Маджарово, горски фонд на

Горско

стопанство - Харманли, отдели: 516;  517 - а, б, в, г, д, е (част - 12 ха),

1, 2;  385 - в, г, 1, 2, по лесоустройствен проект от 1983 г., с обща площ

180 ха.     3.  "Момина скала" - землището на гр. Маджарово, горски фонд на Горско

стопанство - Харманли, отдел: 386 - б (част - 13 ха), 8, 9, по

лесоустройствен проект от 1983 г., с площ 18,4 ха.

     В границите на защитените местности се забраняват:     1.  всякакво строителство,

разкриване на кариери и други дейности, с

които се изменя естествения облик на местността или водният й режим;     2.  всякакъв

вид сечи освен санитарни и отгледни в периода 1 август - 30

декември;     3.  паша на кози;     4.  събиране на билки и късане на цветя;     5.  лов

и ловностопански дейности през цялата година;     6.  провеждане на мероприятия по алпинизъм

и делтапланеризъм за обекти №

2 и 3;     7.  безпокоене на гнездещите птици, вземането на яйца или опръстеняване

на малките;     8.  изграждане на пристанищни съоръжения за обект № 1;     9.  риболов в

блатната част и акваторията на обект № 1 в периода 1 март

- 30 юли;

     На основание чл.  25, ал. 2 от Закона за защита на природата определям

като защитени природни обекти с международно значение защитените местности

"Патронка" и "Ченгене скеле", а с национално значение - защитена местност

"Момина скала".

     В срок до 3 месеца от обнародването на заповедта в "Държавен вестник"

собствениците на земите в защитените местности да обозначават на терена

границите на обектите 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".

     Министър: Г. Георгиев
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