
ЗАПОВЕД № РД-974 от 30 декември 2019 г. 

На основание чл. 39 във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) 

и писмо на Община Шабла с вх. № 08-00-582 от 8.07.2019 г. на Министерството на околната 

среда и водите (МОСВ) с цел опазване на скален феномен, наподобяващ скална арка между 

морето и сушата: 

1. Обявявам природна забележителност „Скалният мост“ в землището на с. Тюленово, 

община Шабла, област Добрич, с площ 2,424 дка. 

2. Природна забележителност „Скалният мост“ включва поземлени имоти с 

идентификатори: 73780.16.37 и 73780.16.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри 

(КККР) за землището на с. Тюленово, ЕКАТТЕ 73780, община Шабла, област Добрич, 

одобрени със Заповед № РД-18-28 от 30.03.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията 

по геодезия, картография и кадастър, с обща площ 2,424 дка. 

3. В границите на природната забележителност се забранява: 

3.1. строителство с изключение при изпълнение на дейности, свързани с укрепване и 

възстановяване на природната забележителност; 

3.2. търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

3.3. нарушаване целостта и естествения облик на скалните образувания (къртене, 

чупене на скалите и др.); 

3.4. писане, драскане, рисуване, поставяне на трайни надписи или знаци по скалите с 

изключение за целите на маркиране на защитената територия; 

3.5. разпъване на палатки, поставяне на фургони и кемпери; 

3.6. поставяне на преместваеми обекти с изключение на обекти, свързани с опазване на 

природната забележителност; 

3.7. палене на огън; 

3.8. скално катерене; 

3.9. замърсяване с отпадъци. 

4. След влизане в сила на настоящата заповед Регионалната инспекция по околната 

среда и водите – Варна, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената 

територия в КККР за землището на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич. 

5. Природна забележителност „Скалният мост“ да се впише в Държавния регистър на 

защитените територии при МОСВ. 

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните 

разпоредби на ЗЗТ. 

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“. 

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс 

пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен 

вестник“. 

Министър: Н. Димов 
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