
ЗАПОВЕД № РД-260 от 17 юли 1995 г. ДВ бр. 69 от 04.08.1995 г.
Министерство на околната среда
      На основание чл.  19 и 22 от Закона за защита на природата с цел

естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в

"Червената книга на НРБ" и списъка на застрашените видове в Европа, обявявам

следните защитени местности в Разградска област:      1.  остров Пожарево - землището на

с. Пожарево, община Тутракан: горски

фонд на Горско стопанство - Тутракан, отдел 20 - а, б, в, г, д, е, 1, 2, по

лесоустройствен  проект  от  1992  г.,  с  обща  площ  71  ха;       2.   остров  Безимен  -

землището на с. Нова Черна, община Тутракан:

горски фонд на Горско стопанство - Тутракан, отдел 7 - а, б, в, 1, 2, по

лесоустройствен проект от 1992 г., с площ 73,8 ха.

      В границите на защитените местности се забраняват:      1.   убиване,  улавяне,

опръстеняване и безпокоене на гнездещите птици,

разваляне на гнездата и събиране на яйца;      2.  всякакво строителство, разкриване на

кариери и други дейности, с

които се изменя естественият облик на местността или водният й режим;      3.  всякакъв

вид сечи освен отгледани и санитарни в периода 1 септември

- 30 декември;      4.  паша на домашни животни;      5.  събиране на блатно кокиче и

други видове билки.

      В  района  на  защитените  местности  се  разрешават:       1.   провеждане  на

горскостопански мероприятия по специално изготвен

проект, предварително съгласуван с РИОС;      2.  ловуване на едър дивеч, патици, както

и регулиране числеността на

хищниците в периода 1 септември - 30 декември.

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

определям за защитени природни обекти с международно значение защитените

местности остров Пожарево и остров Безимен.

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

Горско стопанство - Тутракан, да обозначи на терена границите на защитените

местности с трайни и ясно видими знаци.

      Обектите да се впишат в Държавния регистър на защитените природни

обекти.

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

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

наказание.

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

      Министър: Г. Георгиева
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