
ЗАПОВЕД № РД-258 от 17 юли 1995 г. ДВ бр. 69 от 04.08.1995 г.
Министерство на околната среда
      На основание чл.  18 и 22 от Закона за защита на природата с цел

запазване на уникални геоложки образувания, специфичен ландшафт и

местообитания на редки растителни и животински видове обявявам за природна

забележителност комплекса "Побити камъни" в района на общини Аксаково,

Белослав, Девня, Суворово, Варненска област, с обща площ 253,3 ха.  В

природната забележителност се включват следните групи побити камъни:      1.  От Горско

стопанство - Суворово, по лесоустройствен проект от

1983 г., с обща площ 92,4 ха:      а) Бановска група - на 2 км юг - югозападно от с.

Баново, отдели:

142 - 6;  ж, з, 3,6 (част от 17 ха), с обща площ 32,4 ха;      б) група "Канарата" и

кариера "Белослав" (Дренака) - на 3 км

северозападно от с. Белослав, отдели: 156 - 12;  158 - в, 1, с обща площ 60,0

ха.      2.  От Горско стопанство - Варна, по лесоустройствен проект от 1985 г.,

с общо площ 160,4 ха:      а) група "Слънчево - запад" - на 1 км западно от с. Слънчево,

отдел

194 - к, м, 6, 8, с обща площ 81,2 ха;      б) група "Слънчево - югоизток" - на 1 км

югоизточно от с. Слънчево,

отдел 200 - ж, 1, 2, с обща площ 33,5 ха;      в) група "Център - север" - на 18 км от

Варна по път I - 9 за София,

отдел 199 - 6, с площ 0,9 ха;      г) група "Център - юг" на 18 км от Варна по път I - 9

за София, отдел

203 - 1, с площ 16,8 ха;      д) група "Кариера - запад" - на 19 км от Варна по път I -

9 за София,

отдел 205 - 4, с площ 1,5  ха;       е)  група  "Острия  хълм"  -  на  2  км  южно  от  група

"Център - юг", отдели:

204  -  7;   209  -  2,  с  обща  площ  1,0  ха;       ж)  група  "Страшимирово"  -  на  2  км

северозападно от с. Страшимирово,

отдели: 202 - 8;  211 - 1, с обща площ 2,6 ха;      з) група "Тетерлика" - на 1,5 км

южно от Белослав, отдел 221 - 3, с

площ 5,6 ха;      и) група "Белослав - запад", отдел 212 - п (част 0,5 ха), 4, с обща

площ 4,5;      к) група "Голия връх" - на 1,5 км югозападно от с. Белослав, отдел

212 - с, 7 (част от 0,2 ха), в, с обща площ 2,3 ха;      л) група "Авренска поляна" - на

2 км южно от с. Белослав, отдел 213 - е

(част 0,5 ха), както и 0,5 ха от поземления фонд, кад.  № 191 на КЗС -

Константиново, с обща площ 1,0 ха;      м) група "Пчелина" - на 3 км югозападно от с.

Аврен, отдел 212 - ф

(част 10,0 ха).

      В границите на групите от природната забележителност се забраняват: а)

разкриване на кариери, провеждане на минногеоложки и други дейности, които

увреждат и унищожават скалните образувания или пък променят естествения облик

на  местността;       б)  всякакво  строителство  освен  предвиденото  по  разработения

устройствен

проект  на  природната  забележителност;       в)  изземване  на  пясък,  скални  маси  или

отделни колони;      г) замърсяване с битови и промишлени отпадъци;      д) извеждане на

сечи с изключение на отгледни и санитарни;      е) залесяване на голините;      ж) късане

или унищожаване на тревна и храстова растителност, както и

събиране на билки;      з) ловуване.

      В границата на групите от природната забележителност се разрешава

традиционно ползване на земите от селскостопански фонд.

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

определям природната забележителност "Побити камъни" като защитен природен

обект с международно значение за опазване на уникални геоложки образувания.

      С тази заповед отменям постановления № 12304 от 26.V.1937  г. и № 22517

от 15.ХII.1938  г. на Министерството на земеделието и държавните имоти;

Заповед № 3702 от 29.ХII.1972  г. на Министерството на горите и опазване на

природната среда;  Заповед № 800 от 31.VII.1981  г. на Комитета за опазване

на околната среда и т. 14 от "Природни забележителности" на раздел II на

Заповед № 988 от 4.ХI.1993  на Министерството на околната среда.

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

горските стопанства - Суворово и Варна, да означат границите на отделните

групи "Побити камъни" с трайни и ясно видими знаци на терена.

      Обектът, както и промените, произтичащи от тази заповед, да се отразят



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-тежки

наказания.

      Заповедта влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

      Министър: Г. Георгиев
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