ПРОЕКТ!
МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защитените
територии
1. Причини, които налагат приемането на законопроекта:
Резерват „Калиакра“ е обявен с Постановление № 16298/26.09.1941г. на
министъра на земеделието и държавните имоти. Със Заповед № 356/05.02.1966г. на
председателя на Комитета по горите и горската промишленост при Министерски съвет
(МС) и Заповед № 231/04.04.1980 г. на председателя на Комитета по опазване на
природната среда при МС територията на резервата е увеличена. След 1980г. границите
на резервата не са променяни.
Резерватът е обявен с цел запазване на местообитания на тюлена- монах, както и
запазване на крайбрежни морски екосистеми, характерна степна растителност и
животински свят, гнездови ниши на редки и изчезващи видове птици.
В изпълнение на чл. 18, ал.1 от Конституцията на Република България при
приемането на Закона за защитените територии (ЗЗТ) (ДВ, бр.133/11.11.1998 г.)
резерват „Калиакра“ е включен под № 6 в Приложение № 2 към закона, като територия
изключителна държавна собственост.
През октомври 2017г. община Каварна е представила в Министерство на
околната среда и водите (МОСВ) предложение за намаляване на площта на Резерват
„Калиакра“, предвиждащо изключване на пясъчна ивица в м. „Болата“, път,
територията между пътя и плаж „Болата“, брегоукрепителните съоръжения – диги и
буни и асфалтов паркинг, представляващи имоти с поземлени 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 и кадастралните регистри (КККР) в землищата на село
Българево, община Каварна, област Добрич.
Съгласно обосновката в частта от Резерват „Калиакра“, представляваща пясъчна
ивица в м. Болата, липсват ценни местообитания и видове, предмет на опазване.
Останалите имоти, представляват съществуващи инфраструктурни обекти и
брегоукрепителни съоръжения – буни, спомагащи за формиране и запазване на
пясъчната ивица, път и прилежащата към морския плаж територия.
С цел недопускане наличието на незащитени по смисъла на ЗЗТ имоти в обхвата
на резерват „Калиакра“ и фрагментиране на територията, община Каварна е
предложила след изключването от резервата тези територии да бъдат включени в
границата на Защитена местност (ЗМ) „Степите“, представляваща бивша буферна зона
на резерват „Калиакра. За разлика от предходния статут като част от резерват
„Калиакра“, за изключените територии ще бъде възможен достъпа и ползването ѝм
като морски плаж.
В резултат от проведената процедура със Заповед № РД – 267 от 11.05.2018г. на
министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.47 от 05.06.2018г.) е намалена
площта на резерват „Калиакра“ и съответно увеличена площта на ЗМ „Степите“, в
землищата на селата Българево и Свети Никола, община Каварна, област Добрич.
Впоследствие община Каварна представя в МОСВ следващо предложение за
увеличаване площта на Резерват „Калиакра“, посредством включване на имоти с
номера: 07257.46.29, 07257.46.399, 07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602,
07257.46.605, 07257.46.606, 07257.46.609, съгласно КККР за землището на село
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Българево, община Каварна, област Добрич. Предложението е с цел опазване на
характерна степна растителност (представляваща част от природно местообитание
62С0* Понто-Сарматски степи, включено в Приложение № 1 на Закона за
биологичното разнообразие) и места за хранене и почивка на видове птици, посочени в
Приложение I към Директивата за птиците, както и намаляване площта на ЗМ
„Степите“, посредством изключване на имоти с номера: 07257.46.29, 07257.46.399,
07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602, съгласно КККР на землището на село
Българево, община Каварна, област Добрич, с цел включването ѝм в границата на
резерват „Калиакра“ и запазване интегритета на екосистемата.
В резултат от проведената процедура със Заповед № РД – 634 от 24.10.2018 г. на
министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 93 от 08.11.2018г.) е увеличена
площта на резерват „Калиакра“ и съответно намалена площта на ЗМ „Степите“,
находящи се в землищата на селата Българево и Свети Никола, община Каварна, област
Добрич.
2. Цели на законопроекта:
Основната цел на настоящия законопроект е да бъдат нормативно разпознати и
посочени в специалното законодателство – ЗЗТ актовете за промяна в границите и
площите на резерват „Калиакра“ и ЗМ „Степите“, а именно: Заповед № РД – 267 от
11.05.2018г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.47 от 05.06.2018г.) и
Заповед № РД – 634 от 24.10.2018 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ
бр. 93 от 08.11.2018г.)
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗТ, във връзка с чл. 42, ал. 1 от ЗЗТ при обявяване на
национален парк или резерват и респективно при промяна в площите ѝм, по
предложение на министъра на околната среда и водите Министерският съвет внася в
Народното събрание проект за Закон за изменение и допълнение на ЗЗТ.
В тази връзка, за да се приключи процедурата за промени в границите и площта
на резерват „Калиакра“, в землищата на с. Българево и с. Свети Никола, община
Каварна, област Добрич, е необходимо да се направи промяна в ред № 6 на
Приложение 2 към чл. 8, ал. 1 от ЗЗТ, където Заповед № РД - 267 от 11.05.2018г. на
министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – 634 от 24.10.2018 г. на
министъра на околната среда и водите, следва да се посочат.
В горното приложение на ЗЗТ са посочени резерватите и поддържаните
резервати в РБългария и актовете, с които същите са били обявени и с които съответно
са определени границите ѝм. В ред № 6 на Приложение 2 е посочен конкретно и
резерват „Калиакра“, актовете за обявяване и определяне на границите на обекта.
В тази връзка с проекта на ЗИД на ЗЗТ се прави следната промяна:
„§1 В Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 се прави следното допълнение:
1. В ред № 6 се добавя „Заповед № РД – 267 от 11.05.2018г. на министъра на
околната среда и водите и Заповед № РД – 634 от 24.10.2018 г. на министъра на
околната среда и водите“.
3. Основните очаквани резултати от прилагането на проекта на ЗИД на ЗЗТ
са:
- Изключването от резервата на имоти с поземлени номера: 07257.45.506,
07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, съгласно КККР за
землището на село Българево, община Каварна, област Добрич, представляващи част от
морски плаж „Болата“ и брегоукрепителни съоръжения и включването им в защитена
местност „Степите“ ще даде възможност същият да се ползва като морски плаж, без
това да навреди качеството на природата в региона;
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- Изключването от резервата на имот с поземлен номер 07257.33.580 съгласно
Кадастрална карта за землището на село Българево, община Каварна, област Добрич,
представляващ асфалтовия паркинг, обслужващ Археологически резерват „Калиакра“
ще даде възможност за регламентираното му управление и стопанисване, като няма да
се допусне паркиране на моторни превозни средства в степите, които се опазват в
границата на резерват „Калиакра“.
- Включването резервата на имоти с номера: 07257.46.29, 07257.46.399,
07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602, 07257.46.605, 07257.46.606, 07257.46.609,
съгласно КККР за землището на село Българево, община Каварна, област Добрич, ще
способства за опазване на значителни площи, заети с характерна степна растителност,
представляваща част от природно местообитание 62С0* Понто-Сарматски степи,
включено в Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие и места за
хранене и почивка на видове птици, посочени в Приложение I към Директивата за
птиците.
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