
ЗАПОВЕД № РД-646 от 5.09.2006 г. за обявяване на природна
забележителност "Пробитият камък", в землището на с. Равна,

община Провадия, област Варна
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 85 от 20.10.2006 г.

На  основание  чл.  39  във  връзка  с  чл.  23  от  Закона  за  защитените  територии  с  цел  запазването  на
територия  с  характерен  ландшафт,  включващ  забележителни  скални  образувания,  представляващи
местообитания на  защитени  и  приоритетни  за  опазване  видове  птици  (орел  змияр,  малък  лешояд,  скален
орел,  белоопашат  мишелов,  бухал,  козодой),  както  и  други  защитени  животински  (пъстър  пор,  горски
сънливец,  голям  и  малък  подковонос,  голям  нощник,  ръждив  вечерник,  кафяво  прилепче)  и  растителни
(голоосилесто коило, борзеанов  игловръх, картъловиден  карамфил) видове, предоставяне на възможност за
научни изследвания, образователна дейност и развитие на устойчив туризъм:

1. Обявявам природна забележителност "Пробитият камък", в землището на с. Равна, община Провадия,
област Варна.

2.  Природната  забележителност  включва  имот  №  000502  съгласно  картата  на  възстановената
собственост  на  землището  на  с.  Равна,  ЕКАТТЕ  61073,  община  Провадия,  област  Варна,  с  обща  площ
799,778 дка.

3. В границите на природна забележителност "Пробитият камък" се забранява:

3.1. увреждане на скалните образувания и изземване на скални фрагменти;

3.2. разкриване на кариери и провеждане на минногеоложки дейности;

3.3. замърсяване с отпадъци;

3.4. скално катерене, алпинизъм и други екстремни спортове;

3.5. всякакво строителство, освен изграждане на екопътеки за нуждите на екотуризма.

4. В срок до една година от влизане в сила на заповедта, РИОСВ - Варна:

4.1.  да  предприеме  необходимите  действия  за  отразяване  на  защитената  територия  в  картата  на
възстановената собственост за землището на с. Равна;

4.2.  да  предприеме  необходимите  действия  съгласно  нормативно  установената  процедура  за
означаване границите на природната забележителност с трайни и ясно видими знаци на терен.

5. Природната забележителност да се впише в Държавния регистър на защитените територии.

6.  Нарушителите  на  тази  заповед  носят  административнонаказателна  отговорност,  съгласно
действащото законодателство на Република България.


