
ЗАПОВЕД № РД-767 от 6 октомври 2014 г. ДВ бр. 93 от 11.11.2014 г.
Министерство на околната среда и водите

На  основание  чл.  42,  ал.  6  във  връзка  с  ал.  5  и  чл.  43  от  Закона  за  защитените  територии  (ЗЗТ)  във
връзка  с  извършени  по-точни  замервания  и  одобрени  кадастрални  карти  и  регистри  за  землищата  на  с.
Българево и с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич:

1. Актуализирам площта на защитена територия - резерват "Калиакра", в  землищата на с. Българево и  с.
Свети Никола, община Каварна, област Добрич, в  границите, определени  с Постановление за обявяване №
16298 от 26.09.1941 г. на министъра на земеделието и  държавните имоти, Заповед № 356 от 5.02.1966 г. на
председателя на Комитета по горите и горската промишленост при Министерския съвет -  МС, и  Заповед №
231 от 4.04.1980 г. на председателя  на  Комитета  за  опазване  на  природната  среда  при  МС  (ДВ,  бр.  35  от
1980 г.), и  с площ, актуализирана със Заповед № РД-640 от 5.09.2006 г. на министъра  на  околната  среда  и
водите (ДВ, бр. 85 от 2006 г.), от 7136,743 дка на 7136,705 дка.

2. В границите на  резерват  "Калиакра",  определени  с  постановлението  и  заповедите  по  т.  1,  попадат
поземлени имоти и акватория, както следва:

2.1.  поземлени  имоти  с  идентификатори:  07257.33.291,  07257.33.292,  07257.33.295,  07257.33.296,
07257.33.297,  07257.33.310,  07257.33.318,  07257.33.396,  07257.33.398,  07257.33.413,  07257.33.498,
07257.33.531,  07257.43.252,  07257.43.254,  07257.43.304,  07257.43.402,  07257.45.281,  07257.45.283,
07257.45.293,  07257.45.294,  07257.45.302,  07257.45.307,  07257.45.313,  07257.45.314,  07257.45.315,
07257.45.316, 07257.46.253, 07257.46.256, 07257.46.285,  07257.46.400,  07257.46.405,  07257.46.406,  съгласно
кадастрална  карта  и  регистри  за  землището  на  с.  Българево,  ЕКАТТЕ  07257,  община  Каварна,  област
Добрич,  одобрени  със  Заповед  №  РД-18-7  от  19.02.2008  г.  на  изпълнителния  директор  на  Агенцията  по
геодезия, картография и кадастър (АГКК), с обща площ 2444,796 дка;

2.2.  поземлени  имоти  с  идентификатори:  65543.31.87,  65543.31.141,  65543.31.174,  65543.31.176,
65543.31.185,  65543.31.188,  съгласно  кадастрална  карта  и  регистри  за  землището  на  с.  Свети  Никола,
ЕКАТТЕ  65543,  община  Каварна,  област  Добрич,  одобрени  със  Заповед  №  РД-18-19  от  27.02.2008  г.  на
изпълнителния директор на АГКК, с обща площ 691,909 дка;

2.3. акватория - морската ивица с дължина 8 км и  ширина 500 м, започваща срещу блатото "Тауклиман"
и от него в южна посока до нос Калиакра и оттам в западна посока завършва на 600 м от старата граница на
резервата, с обща площ 4000,000 дка.

3.  Пълният  опис  на  координатите  на  точките  по  границата  на  защитена  територия  -  резерват
"Калиакра", и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и Регионалната инспекция по околна среда и води - Варна.

4. Актуализираните данни по заповедта да се впишат в  Държавния регистър на защитените територии
при МОСВ.

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

За министър: Вл. Дончев

7609


