






ЗАПОВЕД № 608 от 1.09.1992 г. на МОС за обявяване на защитени
местности в Бургаска област

Издадена от министъра на околната среда, обн., ДВ, бр. 75 от 15.09.1992 г., в сила от 15.09.1992 г.

На основание чл. 19 и 22 от Закона за защита на природата с цел запазване на характерния ландшафт на
крайбрежната зона, скалните образувания и  фиорди, специфичната ксеротемна  преходносредиземноморска
растителност и богат животински свят обявявам за защитени местности следните обекти в Бургаска област:

1. Устието на река Велека, община Царево, с обща площ 1511,2 ха, както следва:

а) от Държавно лесничейство -  Царево, по лесоустройствен  проект от 1984 г., отдели: 236; 241; от 243
до 250; 253 - а, б,; 254; 255 - а, г, ж, з, и, к, 1,; от 256 до 260; 402, с обща площ 1121, 9;

б) земеделски земи с кадастрални  номера 7, 11, 12, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 32, 34, 35, 37, 58 в  землището
на с. Синеморец; 215, 217, 218, 222, 243, 259, 262, 265, 273, 274 в  землището на гр. Ахтопол; 449, 457, 458,
459, 460, 465 в землището на с. Бродилов, с обща площ 389,3 ха.

2. "Силистар", община Царево, с обща площ 773,3 ха, както следва:

а) от  Държавно  лесничейство  -  Царево,  по  лесоустройствен  проект  от  1984  г.,  отдели: 290,  291,  292,
294, от 320 до 325, с обща площ 698,8 ха;

б) земеделски земи в  землището на с. Резово, кадастрални  номера: 35,56, 59, 79, 94, 97, 98, 103, с обща
площ 74,5 ха.

В границите на защитените местности се забраняват:

1) промишлено и  жилищно  строителство,  нови  пътища,  минно-геоложки  проучвания  и  откриване  на
мини и кариери;

2) нарушаване водния режим на реките;

3) залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;

4) голи сечи и реконструкции;

5) паша на домашни животни в горите извън определените с лесоустройствения проект райони.

В границите на защитените местности се разрешават:

1) ползване на земеделските земи по предназначение;

2) изграждане на леки постройки и заслони, свързани с ползването на земеделските земи;

3) ловуване и ловностопански мероприятия;

4) риболов в река Велека.

До 3 месеца от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" Държавно лесничейство -  Царево, да
означи границите на защитените местности на терена с трайни и ясно видими знаци.

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".



ЗАПОВЕД № РД-207 от 11 юни 1999 г. ДВ бр. 61 от 06.07.1999 г.
Министерство на околната среда и водите

На  основание  чл.  41,  т.  5  и  чл.  42,  ал.  5  от  Закона  за  защитените  територии  променям  режима  на
дейностите в ЗМ "Устието на река Велека" и ЗМ "Силистар", обявени  за защитени  местности  със Заповед №
608 от 1992 г. (ДВ, бр. 75 от 1992 г.), както следва:

1. В границите на защитените местности се забранява:

а)  промишленото  и  жилищното  строителство,  минно-геоложките  проучвания,  прокарването  на  нови
пътища,  разкриването  на  мини  и  кариери,  добиването  на  инертни  материали  от  реките  и  крайбрежните
пясъци;

б) замърсяването с битови, промишлени и други отпадъци;

в) достъпът до пещерите в морския клиф;

г)  достъпът  на  моторни  превозни  средства  с  изключение  на  тези,  използвани  за  горскостопански  и
селскостопански дейности;

д)  плаването  на  всякакви  съдове  целогодишно  в  р.  Силистар;  плаването  на  всякакви  съдове  по  р.
Велека през периода 15 септември  -  15 юни, а в  периода  15  юни  -  15  септември  -  плаването  на  всякакви
съдове извън отсечката от мястото на вливане на реката в  морето до местността "Царското кладенче", както
и  плаването  в  същата  тази  отсечка  на  съдове  с  двигатели  с  вътрешно  горене  с  изключение  на  тези,
използвани за организирани туристически пътувания;

е)  определянето  на  места  за  къмпиране  и  палене  на  огън  без  писмено  съгласие  на  съответните
регионални  структури  на  МОСВ  и  без  тези  места  да  бъдат  означени  с  трайна  и  видима  маркировка  на
терена, всякакво  къмпиране  и  палене  на  огън  извън  определените  и  означени  за  целта  по  посочения  ред
места;

ж)  брането,  увреждането  или  унищожаването  на  диви  растения  с  изключение  извеждане  на
предвидените в  лесоустройствения проект сечи  и  събиране на билки  от местното население  в  количества,
предназначени за лично ползване;

з)  извършването  на  сечи  през  периода  30  март  -  1  септември;  залесяването  с  неприсъщи  за  района
дървесни  видове;  реализирането  на  голи  сечи  и  реконструкции,  прокарването  на  нови  горски  пътища;
отсичането на живи хралупести дървета и на дървета, на които има гнезда с диаметър над 0,5 м; изнасянето
на добития дървен материал по друг начин освен с товарни животни;

и) ловът, с изключение на:

див заек - през ловния сезон в селскостопанските земи;

дива свиня, благороден елен, лисица и чакал - от 1 октомври до 31 декември;

сърна - от 1 октомври до 30 ноември;

бекас - от 1 януари до 28 февруари със специално разрешение за ловуване от ГС - Царево;

и съгласно предвижданията по ловоустройствен проект;

й) риболовът, с изключение на спортен риболов в района от вливането на р. Велека в  морето до моста
при  с.  Синеморец  на  разрешените  от  закона  видове  риби,  без  змиорка  и  шаран,  при  условията,  редът,



начините, нормите и сроковете, определени от закона;

к) преследването, събирането, улавянето  и  убиването  на  всички  диви  животни,  които  не  са  обект  на
лов  по  смисъла  на  тази  заповед,  без  оглед  на  тяхното  състояние  или  форма  на  развитие;  създаването  на
дивечови ниви и всякакви приспособления за изкуствено подхранване и лов;

л)  пашата  на  селскостопански  животни  в  ЗМ  "Силистар",  пашата  на  свине  и  кози  в  ЗМ  "Устие  на  р.
Велека", като  за  останалите  селскостопански  животни  пашата  там  се  ограничава  до  0,5  гл/ха  за  едрия  и  3
гл/ха за дребния добитък;

м) изораването на ливади и пасища; косенето на тръстика през периода 1 март -  31 юли; използването
на фосфорсъдържащи пестициди; използването на моторни помпи за напояване на земеделските земи;

н)  издирването  на  предмети  с  археологична  стойност  освен  в  случаите,  когато  тази  дейност  е
организирана съгласно действащите нормативни разпоредби.

2. Промените в  режима  на  дейностите  да  се  отразят  в  Държавния  регистър  на  защитените  природни
обекти.

3. Нарушителите на  тази  заповед  се  наказват  съгласно  административнонаказателните  разпоредби  на
Закона за защитените територии, ако не подлежат на по-тежко наказание.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

Министър: Е. Манева

40301



ЗАПОВЕД № РД-560 от 12 юли 2007 г. ДВ бр. 68 от 21.08.2007 г.
Министерство на околната среда и водите

На  основание  на  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  5  от  Закона  за  защитените  територии  поради
липсата на ясно регламентирани  условия за провеждане на организирани  туристически  пътувания  по  река
Велека  в  отсечката  от  устието  на  реката  до  местността  "Царското  кладенче"  и  с  оглед  обезпечаване  на
ефективна защита и контрол променям т. 5 от Заповед № РД-207 от 11.06.1999 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 61 от 1999 г.), определяща режима на дейностите в  защитена местност "Устието на
река "Велека" и защитена местност "Силистар", обявени  със Заповед № 608 от 1.09.1992 г. на МОС  (ДВ, бр.
75 от 1992 г.), както следва:

"5. Плаването на всякакви съдове целогодишно в река Силистар. Плаването на всякакви  съдове по река
Велека  в  периода  15  септември  -  15  юни,  а  в  периода  15  юни  -  15  септември  на  всякакви  съдове,  с
изключение  на  организирани  туристически  пътувания  в  отсечката  от  устието  на  реката  до  местността
"Царското кладенче", при следните условия:

5.1. максималният брой лодки, движещи се по маршрута, да бъде 4;

5.2. скоростта на движение на лодките да не надвишава 4 възела;

5.3. да не се допуска замърсяване на реката с горива, масла и други отпадъци."

Заповедта не отменя необходимостта от издаването на разрешителни, изискуеми по други закони.

Нарушителите на заповедта се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби  на Закона
за защитените територии.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния
административен съд в едномесечен срок от обнародването й в "Държавен вестник".

Министър: Дж. Чакъров

41070



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Регионална дирекция по горите Бургас

ВИД НА СЕЧТА : по чл. 51б от Наредба 8 за сечите в горите 

ПОЗВОЛИТЕЛНО за СЕЧ № 0510913

           На основание чл. 108 от Закона за горите, Заповед № 711/03.08.2017 г. за

утвърждаване на горскостопански план (горскостопанска програма), одобрено план-извлечение

(одобрен инвентаризационен опис) изх. № /  г.,

издадено предписание (от РДГ или ЛЗС) изх. № РДГ03-4356/22.07.2019 г.

разрешава се на  .......... ,

представител на ДГС-Царево ,

да извърши сечта в отдел № 292; подотдел 3; имот с (кадастрален/КВС) №

Община Царево; Землище Синеморец площно сечище от 0.100 хектара. Собственост : ДГТ

Дърветата са маркирани от ..........

с контролна горска марка № А1449, с оранж. боя, дата на карнет опис: 22.07.2019 г.

Очакваният добив е 1.0 плътни кубически метра лежаща маса, която по категории е както следва :

№ Категория дървесина Дървесен вид куб. м. Забележка
1.  Едра строителна дървесина --- ---
2.  Средна строителна дървесина --- ---
3.  Дребна строителна дървесина --- ---
4.  Дърва Благун 1.0
5.  Вършина --- ---

Допълнителни изисквания при провеждане на сечта :

Срок за провеждане на сечта от 25.07.2019 г. до 15.08.2019 г.

Срок за извозване на материалите от сечището от 25.07.2019 г. до 15.08.2019 г.

Начин на почистване на сечището : Събиране на отпадъците и изнасянето им извън сечището. 

Материалите ще се извозят до временен склад : Листи

 

Издал:.......................................... Получил позволителното:..........................................

         / .......... /                                    / .......... /

Дата: 22.07.2019 г.   Издал служител : |..........|   Код: |..........|

Място на издаване на позволителното за сеч:

Област Бургас, община Царево, землище Царево, адрес, подотдел, GPS координати: .......................

ЗАВЕРКИ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКОВЕТЕ ЗА СЕЧ И ИЗВОЗ

За провеждане на сечта до : ...................... г. За извоз на материалите до : ...................... г.

Издал: ............................................

          /                                     /

 

Продължаване на сроковете за сеч и извоз става само чрез информационната система на ИАГ.
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