
ЗАПОВЕД № РД-198 от 5.03.2004 г. за обявяване на защитена
местност "Екопарк - Университетска ботаническа градина -
Варна" в землището на кв. Виница, Варна, област Варна

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 21 от 16.03.2004 г.

На основание чл. 39, ал.  1  във  връзка  с  чл.  33  от  Закона  за  защитените  територии  с  цел  опазване  на
територия с характерен ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека и  природата; опазване на
местообитания  на  защитени,  редки  и  уязвими  растителни  и  животински  видове;  предоставяне  на
възможност за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг:

1. Обявявам защитена местност "Екопарк -  Университетска ботаническа градина -  Варна" в  землището
на кв. Виница, Варна, област Варна.

2. Защитената местност с обща площ 36,093 ха включва кадастрални  номера: 106 (част), 107 (част), 108,
109, 110, 111, 112, 113, 117 (част), 118, 119, 120, 121 (част), 122, 123 (част), 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131 (част), 134 (част), 135, 136, 137,  138,  139,  141,  142,  143  от  помощен  кадастрален  план  на  Ботаническа
градина (ДВ, бр. 92 от 1999 г.), разпределени по следния начин:

2.1. гори  -  106 (част), 107 (част), 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117 (част), 118, 123 (част), 125,  128,  129,
130, 131 (част), 134 (част), 136, 142, с обща площ 198 дка;

2.2. земи: поляни и ливади - 119, 120, 121 (част), 122, 124, 126, 127, 135, 137, 138, 139, 141, 143, с обща
площ 145 дка;

2.3. водно течение и водни огледала с обща площ 17 дка.

3. В границите на защитената местност забранявам:

3.1. всякакво строителство, освен предвиденото с плана за управление на защитената местност;

3.2. отводняване или всякаква друга промяна на водния режим, определен  за съществуващата помпена
станция, басейни и канали;

3.3. разкриване на кариери, провеждане на минногеоложки  и  други  дейности,  които  променят  облика
на местността;

3.4. извеждане на сечи, с изключение на отгледани и санитарни;

3.5. късане или унищожаване на тревна, храстова и дървесна растителност, както и събиране на билки;

3.6. паша на домашни животни.

4.  В  срок  до  3  месеца  от  обнародването  на  заповедта  в  "Държавен  вестник"  Университетска
ботаническа градина - Варна, да обозначи границите на терена с трайни и ясно видими знаци.

5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии.

6.  Нарушителите  на  тази  заповед  се  наказват  съгласно  чл.  81,  82  и  83  от  Закона  за  защитените
територии, ако не подлежат на по-тежко наказание.


