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 на Министерския съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007г.),
изменено с Решения на Министерския съвет № 52/2008 г. (ДВ бр. 14/2008 г.) и № 223/2014 г. (ДВ
бр. 37/2014 г.):
ОБЯВЯВАМ
1. Защитена зона BG0000130 „Крайморска Добруджа” в землищата на с. Гурково, с.
Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, с. Видно, с. Вранино, с.
Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с.
Челопечене, община Каварна, област Добрич, гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с.
Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с.
Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с.
Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, община Генерал
Тошево, област Добрич, с обща площ 66574.246 дка.
2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000130 „Крайморска Добруджа” са:
2.1. Следните типове природни местообитания по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за
биологичното разнообразие:
- 40A0 * Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества;
- 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;
- 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи);
- 62C0 * Понто-Сарматски степи (Ponto-Sarmatic steppes);
- 8310 Неблагоустроени пещери;
- 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus;
- 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;
- 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;
- 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.
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), Степен пор
(Mustela eversmannii), Пъстър пор (Vormela peregusna), Лалугер (Spermophilus citellus), Широкоух
прилеп (Barbastella barbastellus), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългопръст
нощник (Myotis capaccinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Средиземноморски
подковонос (Rhinolophus blasii), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi);
2.2.2. Земноводни и влечуги - Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Шипобедрена
костенурка (Testudo graeca);
2.2.3. Безгръбначни - Лицена (Lycaena dispar), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo),
Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), *Алпийска розалия (Rosalia
alpina);
2.2.4. Растения - Емилипопово прозорчe (Potentilla emilii-popii).

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
BG0000130 „Крайморска Добруджа”, е посочен в Приложението, неразделна част от настоящата
заповед.
5. В границите на защитената зона се забранява:
5.1. Разораване, превръщане в трайни насаждения и залесяване на пасища, мери и
изоставени орни земи,
5.2. Разораване и залесяване на поляни и други незалесени горски територии;
5.3. Търсене и проучване на подземни богатства, както и разширяване на концесионните
площи на съществуващи кариери;
5.4. Строителство в пасища, мери, изоставени орни земи, поляни и други незалесени
горски територии, с изключение на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура;
5.5. Движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. горски, селски и черни такива)
освен за провеждане на селскостопански, горскостопански, аварийни и контролни дейности;
5.6. Почистване и унищожаване на храсти от нисък бадем (Amygdalus nana),
анасонолистна шипка (Rosa pimpineifolia), бодлива шипка (Rosa myriacantha), степна вишня
(Cerasus fruticosa), длъгнестолистен тъжник (Spirea media), ирга (Amelanchier ovalis) и
котонеастер (Cotoneaster sp. div.) в поземлени имоти с номера 007001, 023020 и в незалесената
територия от имот 000026, съгласно актуалната към януари 2014г. Карта на възстановената
собственост за землището на с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област
Добрич,
5.7. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи
дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските
земи като такива;
5.8. Употребата на продукти за растителна защита, освен при каламитет или епифитотия,
както и използване на минерални торове в пасища, мери, изоставени орни земи и горски
територии;
5.9. Промяна на предназначението на горските територии, които са обособени за гори във
фаза на старост;
5.10. Добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост, освен в случаи на
увреждане на повече от 50% от запаса на съответната горска територия, вследствие на природни
бедствия;
5.11. Отсичането на биотопни дървета с изключение на случаите, когато представляват
опасност за живота и здравето на хората, като отсечените биотопни дървета се оставят на място;
5.12. Паша в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост;
5.13. Благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска, туристическа и
спортна дейност в пещерите и на входовете им;
5.14. Палене на огън в и на входовете на пещерите;
5.15. Чупене, повреждане, събиране или преместване на скални образувания;
5.16. Преграждане на входовете на пещерите или на отделни техни галерии по начин,
възпрепядстващ преминаването на видовете, предмет на опазване по т.2.2.1;
6. За горските типове природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона, е
задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове
местообитания от Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие”, утвърдена от
Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

7. Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по
силата на други нормативни и административни актове.
8. Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи
изцяло или частично в границата на защитена BG0000130 „Крайморска Добруджа”, запазват
статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на
забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.
9. Защитена зона BG0000130 „Крайморска Добруджа” да се впише в регистрите на
защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ - Варна.
10. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно-наказателните
разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.
11. Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник”.
12. Заповедта не подлежи на обжалване.

МИНИСТЪР:

