
ЗАПОВЕД № 170 от 16 февруари 1990 г. ДВ бр. 18 от 02.03.1990 г.
Държавен комитет за опазване на околната среда
     На основание чл.  19 и 22 от Закона за защита на природата с цел

запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, много

от които включени в Червената книга на НРБ, обявявам следните защитени

местности в страната:

     В Бургаска област     1.  Устието на р. Изворска, землищата на с. Твърдица и с.

Димчево,

отдели: 219 - а, б, в, 1, 2;  220 - а, д, е;  221 - а, з, и, 1, на Горско

стопанство - Бургас, по лесоустройствен проект от 1981 г., с площ 83 ха и

селскостопански площи на АПК - Крайморие, кадастрални номера 51 (част от 5,0

ха), 48 (част от 11,0 ха), част от ез.  Мандра (10 ха), с обща площ 68,0 ха.

Общата  площ  на  защитената  местност  е  151  ха.      2.   "Пладнището"  -  землище  на  с.

Вълчаново, отдели: 42-а;  44-б;  45 -

а, б, в, на Горско стопанство - Грудово, по лесоустройствен проект от 1980

г., с площ 68,3 ха.     3.  "Босна" - землище на с. Близнак, отдели: 472-д;  473 - а, б,

на ГС -

Малко Търново, по лесоустройствен проект от 1985 г., с площ 51,7 ха.     4.  "Невестин

град" - землището на с. Факия, отдели: 354 - е, з, 3, 4,

9;  355 - в, 4, на ГС - Грудово, по лесоустройствен проект от 1980 г., с площ

59,7 ха.

     В Михайловградска област.     5.  "Речка" - землище на с. Косталево, отдели: 243 -

а,б;  245-а;  246 -

б, в, д, (част 15,0 ха), е, ж, з, 1, 6;  247 - а, б, в, г;  248 - д, е, ж, з,

1, 2, 3, 4, на Горско стопанство - Враца, по лесоустройствен проект от 1980

г., с площ 94,1 ха.

     В  границите  на  защитените  местности  се  забраняват:      1)  убиване,  улавяне  и

безпокоене на птиците, разваляне на гнездата,

събиране на яйцата и малките им;     2) ловуване;     3) риболов за обект № 1;     4)

сечи освен санитарни;     5) строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които

се

изменя естественият  облик  на  местността  или  водният  й  режим;      6)  паша  на  домашни

животни за обект № 1;     7) провеждане на тренировки по алпинизъм и влизане в пещерите за

обект №

5 в периода 1 февруари - 31 юли.

     В границите на защитените местности се разрешават:     1) провеждане на санитарни

сечи в извънгнездовия период на птиците (15

август - 1 март);     2) залесяване с характерни за района дървесни видове.

     До 3 месеца от обнародването на заповедта в Държавен вестник съответните

горски стопанства да означат на терена с трайни и ясно видими знаци границите

на защитените местности.

     Обектите да се впишат 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-тежко

наказание.

     Заповедта влиза в сила от обнародването й в Държавен вестник.

     За председател: Б. Чакалов

5047


