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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
  
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедура по реда на 

чл. 36, ал. 2 и чл. 41, т. 3 и т.2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за намаляване на 
площта на резерват „Калиакра“ посредством изключване на имоти с номера: 07257.45.506, 
07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, 07257.33.580 
съгласно Кадастрална карта за землището на село Българево, община Каварна, 
представляващи: морски плаж „Болата“, път, територията между пътя и плаж „Болата“, 
брегоукрепителните съоръжения – диги и буни и асфалтов паркинг. Основание за 
стартиране на процедурата е липсата в посочените имоти на растителни и животински 
видове и природни местообитания -предмет на опазване в резерват „Калиакра“, в това 
число: местообитание на тюлен монах, крайбрежни морски екосистеми, характерна степна 
растителност и животински свят и гнездови ниши на редки и изчезващи видове птици. 
Паралелно с процедурата за намаляване площта на резервата ще бъде проведена и 
процедура за увеличаване на площта на Защитена местност (ЗМ) „Степите“ (бивша 
буферна зона на резерват „Калиакра“) посредством включване в ЗМ на изключените от 
резерват „Калиакра“ имоти с номера 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 
07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519. 

Включването на изключените от резервата имоти в ЗМ „Степите“ се прави с цел 
недопускане наличието на незащитена площ във вътрешността на резерват „Калиакра“, в 
резултат на евентуално изключване на горепосочените имоти. Включването на имотите в 
ЗМ ще позволи ползването им като морски плаж, като същевременно ще осигури и 
необходимата защита, както върху тях, така и върху резервата. 
На основание чл. 37 от ЗЗТ, МОСВ организира обществено обсъждане на предложението 
на община Каварна за промяна в границата на резерват „Калиакра“ и ЗМ “Степите“ и кани 
всички заинтересовани страни, вкл. държавни институции и органи на местно 
самоуправление. Общественото обсъждане ще се проведе на 12 април 2018 г. от 10.30 ч. в 
Конферентната зала на Регионална инспекция по околна среда и води - Варна, ул. Ян 
Палах № 4, град Варна. 

Документацията по предложението, включваща обосновка, картен материал, 
проект на заповед за намаляване на площта на резерват „Калиакра“ и увеличаване на 
площта на ЗМ „Степите“, както и друга придружаваща информация е налична в община 
Каварна и РИОСВ-Варна, както и на официалната страница на Министерство на околната 
среда и водите, раздел Природа - обществени обсъждания: https:// 
www.moew.government.bg/ 
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