
 

 

 
 
 
 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

Проект! 

ЗАПОВЕД 

 

№ ..………………./.………………2014 г. 
 

 На основание чл.12, ал.6, във връзка с чл.6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие 

и т. III от Решение на Министерския съвет № 223/24.04.2014 г. (ДВ, бр. 37/2014г.): 

 

ОБЯВЯВАМ 

 

 1. Защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове” в землищата на гр. Девня, с. Падина, с. 

Кипра, община Девня, област Варна и с. Чернево, община Суворово, област Варна с обща площ  

2977.513 дка.  

 2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове” са следните 

типове природни местообитания по чл.6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие: 

- 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia); 

- 62С0* Понто-Сарматски степи; 

- 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 

- 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi. 

 3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел: 

 3.1. Опазване на типовете природни местообитания, посочени в т.2, за постигане и 

поддържане на благоприятното им природозащитно състояние;  

 3.2. Подобряване при необходимост на състоянието на типове природни местообитания, 

посочени в т.2; 

 3.3. Възстановяване при необходимост на типове природни местообитания, посочени в т.2.  

 4. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона 

BG0000635 „Девненски хълмове”, е посочен в Приложението, неразделна част от настоящата 

заповед. 

 5. В границите на защитената зона се забранява:   

5.1. Разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на пасища, мери и  

поземлените имоти без определено стопанско предназначение; 

 5.2. Разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на поляни и други незалесени 

горски територии; 

  5.3. Употребата на продукти за растителна защита, освен при каламитет или епифитотия, 

както и използване на минерални торове в селското и горското стопанство; 

 5.4. Търсене, проучване и добив на подземни богатства и разширяване на концесионните 

площи на съществуващи кариери;  

 5.5. Всякакво строителство, с изключение на съоръжения за укрепване на свлачища и на 

съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура; 

5.6 Въвеждане на неместни за защитената зона и местообитанията видове. 

6. Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по 

силата на други нормативни и административни актове. 

 7. Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в 

границите на защитена BG0000635 „Девненски хълмове”, запазват статута, категорията, границите 

и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните по настоящата заповед за 

тази територия. 



 8. Защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове” да се впише в регистрите на защитените 

зони, водени в МОСВ и РИОСВ - Варна. 

 9. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно-наказателните 

разпоредби от Закона за биологичното разнообразие. 

 10. Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник”. 

 11. Заповедта не подлежи на обжалване. 

 

Министър 


