РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Проект!
ЗАПОВЕД
№ ..………………./.………………2014 г.
На основание чл.12, ал.6, във връзка с чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното
разнообразие и т.2 от Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.),
изменено с Решение № 52/05.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14/2008 г.):
ОБЯВЯВАМ
1. Защитена зона BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс” в землищата на с.
Разделна, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, гр. Девня, община Девня, област
Варна, с обща площ 1786.391 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс” са:
2.1. Следните типове природни местообитания по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното
разнообразие:
- 1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни
терени;
- 1410 Средиземноморски солени ливади.
2.2. Местообитанията на следните видове по чл.6, ал.1, т.2 от Закона за биологичното
разнообразие:
2.2.1. Бозайници - Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni);
2.2.2. Земноводни и влечуги - Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям
гребенест тритон (Triturus karelinii);
2.2.3. Риби - Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus).
3. Защитената зона по т.1 се обявява с цел:
3.1. Опазване на типовете природни местообитания, посочени в т.2.1., местообитанията на
посочените в т.2.2. видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за
постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние;
3.2. Подобряване при необходимост на състоянието на типове природни местообитания
посочени в т.2.1. и на местообитания на видовете, посочени в т.2.2.;
3.3. Възстановяване при необходимост на типове природни местообитания, посочени в
т.2.1., местообитания на посочени в т.2.2. видове и техните популации.
4. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона
BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс”, е съгласно Приложението, неразделна част от
настоящата заповед, което е на разположение в МОСВ и РИОСВ – Варна.
5. В границите на защитената зона се забранява:
5.1. Строителство, отводняване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения
на имотите в зоната, с изключение на поземлен имот 000139 от землището на с. Разделна,
ЕКАТТЕ 61741, община Белослав, област Варна;
5.2. Търсене, проучване и добив на подземни богатства и инертни материали;
5.3. Употребата на продукти за растителна защита, освен при каламитет или епифитотия,
както и използване на минерални торове.
6. Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по
силата на други нормативни и административни актове.

7. Защитената зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско
езеро”, в чиито граници изцяло попада защитена зона BG0000622 „Варненско-Белославски
комплекс”, запазва забраните, въведени със заповедта за обявяването й по реда на Закона за
биологичното разнообразие.
8. Защитена зона BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс” да се впише в регистрите
на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ - Варна.
9. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните
разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
10. Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник”.
11. Заповедта не подлежи на обжалване.

МИНИСТЪР:

