
 

 

 
 
 
 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 

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 BG0000623 „Таушан тепе” в землището на с. Невша, община Ветрино, 

област Варна, с обща площ 3254.285  дка. 

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000623 „Таушан тепе” са: 

2.1. Следните типове природни местообитания по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното 

разнообразие: 

- 40C0 * Понто-сарматски широколистни храстчета; 

- 6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); 

- 62C0 * Понто-сарматски степи. 

2.2. Местообитанията на следните видове по чл.6, ал.1, т.2 от Закона за биологичното 

разнообразие: 

2.2.1. Растения - Янкева метличина (Centaurea jankae), Червено усойниче (Echium 

russicum), Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum). 

2.2.2. Бозайници - Пъстър пор (Vormela peregusna); 

2.2.3. Земноводни и влечуги - Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni). 

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. В границите на защитена зона BG0000623 „Таушан тепе” се включват поземлени имоти с 

номера, както следва: 000052, 000053, 000054, 000055, 000056, 000057, 000060, 000063, 000064, 

000065, 000066, 000070 - част (649.378 дка), 000071, 000072, 000073, 000285, 042025, 042046, 

042062 - част (2.814 дка) с обща площ 3254.285 дка, съгласно актуалната към 03.01.2014 г. Карта 

на възстановената собственост за землището на с. Невша, ЕКАТТЕ 51233, община Ветрино, 

област Варна. 

5. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона 

BG0000623 „Таушан тепе”, както и координатният регистър на частта от имота по т.4., са на 

разположение в МОСВ и РИОСВ - Варна. 

6. В границите на защитената зона се забранява: 

6.1. Промяна начина на трайно ползване на пасища и мери, както и разораването, 

залесяването и превръщането им в трайни насаждения; 



6.2. Почистване и унищожаване на храсти от видовете храстовидна карагана (Caragana 

frutex), нисък бадем (Amygdalus nana), храстовидна вишна (Prunus fruticosa); 

6.3. Употребата на продукти за растителна защита, освен при каламитет или епифитотия, 

както и използване на минерални торове в пасища и мери; 

6.4. Търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

6.5. Движение на МПС извън съществуващи пътища (селски и черни такива) освен за 

провеждане на селскостопански, аварийни и контролни дейности; 

6.6. Строителство в пасища и мери с изключение на съоръжения (елементи) на 

техническата инфраструктура. 

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 в 

границите на защитена зона BG0000623 „Таушан тепе”, 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 BG0000623 „Таушан тепе” да се впише в регистрите на защитените зони, 

водени в МОСВ и РИОСВ - Варна. 

10. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните 

разпоредби от Закона за биологичното разнообразие. 

11. Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник”. 

12. Заповедта не подлежи на обжалване. 

 

 

 

МИНИСТЪР: 

 


