
ЗАПОВЕД № РД-363 от 28 юни 2016 г. ДВ бр. 56 от 20.07.2016 г.
Министерство на околната среда и водите

На  основание  чл.  42,  ал.  6  във  връзка  с  ал.  5  и  чл.  43  от  Закона  за  защитените  територии  (ЗЗТ)  във
връзка с извършени по-точни замервания:

1.  Актуализирам  площта  на  резерват  "Червената  стена" в  землището  на  с.  Добростан,  с.  Бачково,  с.
Орешец,  община  Асеновград,  и  с.  Борово,  община  Лъки,  област  Пловдив,  обявен  със  Заповед  №  2631  от
21.09.1962 г. на председателя на Главно управление  на  горите  при  Министерския  съвет  (МС)  и  разширен
със  заповеди,  както  следва:  Заповед  №  1555  от  5.07.1969  г.  на  Министерството  на  горите  и  горската
промишленост  (ДВ,  бр.  82  от  1969  г.),  Заповед  №  176  от  9.03.1983  г.  на  председателя  на  Комитета  за
опазване  на  природата  среда  при  МС  (ДВ,  бр.  26  от  1983  г.)  и  Заповед  №  1050  от  17.12.1990  г.  на
Министерството на околната среда (ДВ, бр. 3 от 1991 г.), от 30 290 дка на 30 435,300 дка.

2. В границата на резерват "Червената стена", определена с актовете по т. 1, попадат:

2.1. поземлени имоти с идентификатори: 02974.9.68, 02974.9.163, 02974.9.176, 02974.9.206, 02974.9.333,
02974.9.334,  02974.9.335,  02974.9.336,  02974.9.337,  02974.9.338,  02974.9.341,  02974.9.646,  02974.9.648,
02974.9.649, 02974.9.650 и  02974.16.10, съгласно кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри  (КККР)  за
землището  на  с.  Бачково,  ЕКАТТЕ  02974,  община  Асеновград,  област  Пловдив,  одобрени  със  Заповед  №
300-5-67 от 8.11.2004  г.  на  изпълнителния  директор  на  Агенцията  по  геодезия,  картография  и  кадастър,  с
обща площ 9597,671 дка;

2.2.  поземлени  имоти  с  идентификатори:  21676.35.295,  21676.36.152,  21676.36.153,  21676.41.25,
21676.41.26,  съгласно  КККР  за  землището  на  с.  Добростан,  ЕКАТТЕ  21676,  община  Асеновград,  област
Пловдив,  одобрен  със  Заповед  №  РД-18-4  от  31.01.2005  г.  на  изпълнителния  директор  на  Агенцията  по
геодезия, картография и кадастър, с обща площ 12 073,597 дка;

2.3. поземлен  имот с  идентификатор  53761.83.1  съгласно  КККР  за  землището  на  с.  Орешец,  ЕКАТТЕ
53761,  община  Асеновград,  област  Пловдив,  одобрен  със  Заповед  №  РД-18-7  от  31.01.2005  г.  на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ 753,373 дка;

2.4. поземлен имот с номер 041013 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с.
Борово (от 2016 г.), ЕКАТТЕ 05623, община Лъки, област Пловдив, с площ 8010,659 дка.

3. Пълният опис на  координатите  на  точките  по  границата  на  резерват  "Червената  стена" и  картният
материал  се  съхраняват  и  са  на  разположение  в  Министерството  на  околната  среда  и  водите  (МОСВ),
Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив, и РИОСВ - Смолян.

4. Актуализираните данни по заповедта да се впишат в  Държавния регистър на защитените територии
при МОСВ.

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

Министър: Ив. Василева
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