
ЗАПОВЕД № РД-1459 от 12 декември 2003 г. ДВ бр. 6 от 23.01.2004
г.

Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 42, ал. 5 във  връзка с чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии  с  цел  опазване
естествено находище на блатно кокиче и уникално растително съобщество в лонгозна гора "Калината":

1. Увеличавам с 45,6 ха площта на защитена местност "Калината", землище на Несебър, с. Тънково и  с.
Кошарица, област Бургас, обявена със Заповед № 871 от 7.XI.1991 г. на министъра на околната среда.

2. В защитената местност се включват имоти, както следва:

2.1. от землището на Несебър имоти с номера: 003008, 003009, 006001, 006002, 006003, 006004, 006005,
006015, 006016 (част), 006021 от картата на възстановената собственост за землището на Несебър (ЕКАТТЕ
51500), община Несебър, област Бургас, с обща площ 4,7 ха;

2.2. от землището на с. Тънково имоти с номера: 201001 (част), 201002, 201003, 201004, 017002, 017003,
017005,  017008,  017009,  017010,  017011  от  Картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.
Тънково (ЕКАТТЕ 73571), община Несебър, област Бургас, с обща площ 37,9 ха;

2.3.  от  землището  на  с.  Кошарица  имот  с  №  029083  от  картата  на  възстановената  собственост  за
землището на с. Кошарица (ЕКАТТЕ 39164), община Несебър, област Бургас, с площ 3,0 ха.

3.  Защитена  местност  "Калината" включва  и  обявените  със  заповедта  по  т.  1  имоти  по  картите  на
възстановената собственост за землищата на Несебър и с. Трънково с обща площ 63,6 ха, както следва:

3.1. от землището на Несебър - имоти с номера: 003001, 003002 и 006016 (част) с обща площ 2,2 ха;

3.2. от землището на с. Тънково - част от имот № 201001 с площ 61,3 ха.

Общата площ на защитена местност "Калината", включваща имотите по т. 2 и 3, е 109,2 ха.

4. За териториите, включени в границите на защитената местност с тази  заповед, се налага режимът на
дейности, установен със заповедта по т. 1.

5.  В  срок  3  месеца  от  обнародването  на  заповедта  в  "Държавен  вестник"  Държавна  дивечовъдна
станция "Несебър" да означи границите на ЗМ с трайни и ясно видими знаци.

6. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

7.  Нарушителите  на  тази  заповед  се  наказват  съгласно  чл.  81,  82  и  83  от  Закона  за  защитените
територии. 

Министър: Д. Арсенова
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