
ЗАПОВЕД № РД-161 от 28 март 2018 г. 

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42, ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във 
връзка с извършени по-точни замервания: 
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Степите“, в землищата на с. 
Българево и с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, обявена за буферна зона на резерват 
„Калиакра“ със Заповед № 390 от 25.04.1983 г. на Комитета за опазване на природната среда при 
Министерския съвет (ДВ, бр. 38 от 1983 г.) и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № 
РД-514 от 12.07.2007 г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ, бр. 72 от 2007 г.), от 1090 дка 
на 1470,927 дка. 
2. В границата на защитената местност, определена с акта за обявяване по т. 1, попадат имоти с номера, 
както следва: 
2.1. Поземлени имоти с идентификатори: 07257.235.354, 07257.235.356, 07257.33.433, 07257.33.576, 
07257.33.578, 07257.43.255, 07257.43.413, 07257.45.275, 07257.45.279, 07257.45.280, 07257.45.308, 
07257.45.389, 07257.45.512, 07257.46.29, 07257.46.399, 07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.611 и 
07257.46.602, съгласно кадастралната карта и регистри за землището на с. Българево, ЕКАТТЕ 07257, 
община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-7 от 19.02.2008 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с обща площ 849,278 дка. 
2.2. Поземлени имоти с идентификатори: 65543.22.30, 65543.31.193, 65543.31.237, 65543.31.239, 
65543.31.241, 65543.31.244, 65543.31.247, 65543.31.249, 65543.31.251 и 65543.31.253, съгласно 
кадастрална карта и регистри за землището на с. Свети Никола, ЕКАТТЕ 65543, община Каварна, област 
Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-19 от 27.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с обща 
площ 621,646 дка. 
3. Пълният опис на границата на защитена местност „Степите“ и картният материал се съхраняват и са на 
разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по 
околната среда и водите – Варна. 
4. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените 
територии при МОСВ. 
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния 
административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“. 
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