
ЗАПОВЕД № РД-442 от 21 май 2013 г. ДВ бр. 56 от 28.06.2013 г.
Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 39 във  връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 и  чл. 43 от Закона за защитените територии  (ЗЗТ) с
цел опазване на растителен вид - Ароматна матиола (Matthiola odoratissima) и неговото местообитание:

1. Обявявам защитена местност "Ароматна матиола" в землището на гр. Балчик, община Балчик, област
Добрич, с площ 199,072 дка.

2.  Защитена  местност  "Ароматна  матиола" включва  поземлен  имот  с  идентификатор  02508.88.824  по
кадастралната карта и  кадастралните регистри  за землището на гр. Балчик, община Балчик, област  Добрич,
одобрена  със  Заповед  №  300-5-5  от  4.02.2004  г.  на  изпълнителния  директор  на  Агенцията  по  геодезия,
картография и кадастър (ДВ, бр. 20 от 2004 г.), с площ 199, 072 дка.

3. В границите на защитената местност се забранява:

3.1. промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;

3.2. търсене, проучване и добив на подземни богатства;

3.3.  строителство  с  изключение  на  дейности,  свързани  с  ремонт  и  реконструкция  на  съществуващи
съоръжения;

3.4. поставяне на временно преместваеми обекти;

3.5. внасяне на неместни видове;

3.6. паша на домашни животни в периода от 1 март до 31 юли;

3.7. разораване, разкопаване и залесяване;

3.8. бивакуване и палене на огън.

4.  След  влизане  в  сила  на  заповедта  РИОСВ  -  Варна,  да  предприеме  необходимите  действия  по
отразяване  на  защитената  местност  в  кадастралната  карта  и  кадастралния  регистър  за  землището  на  гр.
Балчик, ЕКАТТЕ 02508, община Балчик, област Добрич.

5.  Защитената  местност  да  се  впише  в  Държавния  регистър  на  защитените  територии  при
Министерството на околната среда и водите.

6. Нарушителите на  тази  заповед  се  наказват  съгласно  административнонаказателните  разпоредби  на
Закона за защитените територии.

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

Министър: Ю. Попов
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