
ЗАПОВЕД № РД-31 от 24 януари 1995 г. ДВ бр. 15 от 10.02.1995 г.
Министерство на околната среда
     На основание чл. 19 и 22 от Закона за защита на природата с цел

запазване на естествените обитания на редки и застрашени от изчезване видове

риби и водолюбиви птици, някои от тях застрашени в европейски или световен

мащаб, както и на целия природен комплекс обявявам за защитена местност

"Шабленско езеро" със следните територии в землището на община Шабла,

Варненска област:

     В землището на гр. Шабла     1.  обработваеми земи - кадастрални номера: 29, 30,

36, 38, 41, 59, 61,

62, 73, 150 (част - 64,2 дка), 363 и 400, с обща площ 1251,319 дка;     2.  тръстикови

масиви - кадастрални номера: 39, 44, 58, 361 и 362, с

обща площ 1263,805 дка;     3.  водно огледало - кадастрален номер 40, с площ 898,9 дка;

     4.  дюни - кадастрален номер 43, с площ 292,4 дка;     5.  гори в земеделски земи -

кадастрални номера: 34, 35, 74 и 360, с

обща площ 38,401 дка;     6.  гори от горския фонд - кадастрални номера: 47, 49, 51, 52,

53, 54,

55  и  56,  с  обща  площ  511,443  дка;      7.   пътища,  алеи,  канали,  дворни  места  -

кадастрални номера: 31 (част

1,2 дка), 45, 46, 48, 50, 57, 60, 346 и 347, с обща площ 25,8 дка.

     В землището на с. Езерец     1.  обработваеми земи - кадастрални номера: 31 (част -

17,489 дка), 32,

33, и масиви 21 и 22 с обща площ 178,283 дка;     2.  тръстикови масиви - кадастрални

номера: 60 и 61, с обща площ

206,413 дка;     3.  гори от горския фонд - кадастрални номера: 86 и 90, с обща площ

266,058 дка;     4.  пътища, алеи и канали - кадастрални номера: 63, 126 и 140, с обща

площ 10,072 дка.

     В землището на с. Крапец     1.  обработваеми земи - масив 27 с площ 144,056 дка; 

   2.  гори в земеделски земи - кадастрален номер 84, с площ 20,791 дка.

     Обща площ на защитената местност - 5107,741 дка.

     На основание чл. 25, ал. 2 от Закона за защита на природата определям

защитена местност "Шабленско езеро" като защитен природен обект с

международно  значение  с  изключение  на  следните  територии:      1.   земеделски  земи  в

землището на гр. Шабла - кадастрални номера: 36,

38, 41, 62, 73, с площ 746,978 дка;     2.  земеделски земи в землището на с. Езерец,

масиви 21 и 22 с площ

121,332 дка;     3.  земеделски земи в землището на с. Крапец, масив 27 с площ

144,057 дка.

     Обща площ на защитената местност с международно значение - 4037,361 дка.

     В защитената местност се забраняват:     1.  Всякакво строителство, разкриване на

кариери, минногеоложки и други

дейности, с които се изменя естественият облик на местността.     2.   Ловуване  освен

регулиране числеността на хищниците (лисици,

енотовидни кучета, диви свине) в периода 1 септември - 31 януари при доказана

необходимост и след съгласие на Министерството на околната среда.     3.  Замърсяване на

водите и терените с вредни вещества и отпадъци, както

и  директно  изпомпване  на  води  от  езерото  за  напояване.      4.   Торене  с  изкуствени

торове и третиране с химически препарати в

площите с международна значимост.     5.  Използване на езерото за гребен, ветроходен и

водомоторен спорт.     6.  Промишлен и подводен риболов.     7.  Изгаряне на стърнищата.   

 8.  Изгаряне на тръстиката освен при доказана необходимост и след

съгласие на Министерството на околната среда.     9.  Създаване на култури от айлант,

миризлива върба, салкъм, както и

други нетипични за района дървесни видове.

     В защитената местност се разрешават:     1.   Традиционно  ползване  на  земите  от

селскостопанския фонд при спазване

на забраните от т. 1, 3, 4 и 7.     2.  Пашата на овце и крави с пастир в земеделските

земи с кадастрални

номера 29, 30 и 150 от землището на гр. Шабла и кадастрални номера 31 и 33 от

землището на с. Езерец.     3.  Използване на подземните  води  за  напояване  и  питейно

водоснабдяване

при определен режим, съгласуван с Министерството на околната среда и

общинската  администрация  в  гр.  Шабла.      4.   Ползване  на  горите  в  съответствие  с

Правилника за стопанисване на



горите  със  специално  предназначение.      5.   Спортен  риболов  от  брега  на  езерото  с

въдица в местността "Езерецко

перило".     6.  Провеждане на научни наблюдения по съгласувани с Министерството на

околната среда програми.     7.  Обособяване на Екологичен стационар.     8.  Посещения

с познавателна цел по определен график и маршрути,

съгласувани с органите на Министерството на околната среда и началника на

обект "Шабла".     9.  Изпълнението на проекти, свързани с консервацията, поддържането

или

възстановяването на обекта, след съгласуване с Министерството на околната

среда и собствениците на земи.

     Стопанисването на защитената местност се осъществява от съответните

собственици или ползватели на земи и ресурси, а охраната й - от началника на

обект "Шабла" към Министерския съвет.

     В срок до 3 месеца от обнародването на заповедта в "Държавен вестник"

границите на защитената местност да се означат на терена с трайни и ясно

видими знаци.

     Обектът да се впише в Държавния регистър на защитените природни обекти.

     Нарушителите на тази заповед се наказват по чл. 31 от Закона за

административните нарушения и наказания , ако не подлежат на по-тежки

наказания.

     С тази заповед отменям Заповед № 292 от 5.V.1979  г. (ДВ, бр. 64 от

1979 г.) на КОПС при МС за обявяване на защитена местност "Шабла", заведена в

Държавния регистър под № 47.

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

     Министър: В. Босевски
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