
ЗАПОВЕД № 845 от 31.10.1991 г. за обявяване на защитени
местности в Бургаска област

Издадена от министъра на околната среда, обн., ДВ, бр. 93 от 12.11.1991 г., в сила от 12.11.1991 г.

На основание чл. 19 и  22 от Закона за защита на природата обявявам за защитени  местности  следните
обекти в Бургаска област:

1. "Парория" в землищата на селата Заберново и Калово с обща площ 988,6 ха, от които:

а) горски фонд на Държавно лесничейство - Граматиково, отдели: 49; 50; от 55 до 62; 66-д; от 68 до 73;
74-е; и; 75 - д, е; 76 - а, в, г, д, 2, 3, 4, 5; 94; 97-а; 98-з, по лесоустройствен проект от 1985 г. с площ 968,4 ха;

б) селскостопански  фонд на АПК  -  Малко Търново, кадастрални  номера 418 (11,2 ха); 421 (2,4 ха); 433
(6,6 ха).

2.  "Докузак" -  естествено  находище  на  кримски  чай,  в  землището  на  гр.  Малко  Търново,  кадастрален
номер 25 (част) на ТКЗС - Малко Търново, с площ 5,0 ха.

В границите на защитените местности се забранява:

1.  Строителство,  разкриване  на  кариери  и  други  дейности,  с  които  се  изменя  естественият  облик  на
местността или водният й режим.

2. Внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове.

3. Сечи освен санитарни.

4. Паша на кози и свине в обект № 1 и на всякакви домашни животни и обект № 2.

5. Безпокоене на птиците през размножителния им период, разваляне на гнездата, събиране на яйцата
и малките им.

6. Събиране на билки, бране на букети, унищожаване на диворастящи растения.

До  3  месеца  от  обнародването  на  заповедта  и  "Държавен  вестник"  организациите,  стопанисващи
обектите, 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".


