
ЗАПОВЕД № РД-529 от 22 юни 2022 г. ДВ бр. 58 от 23.07.2022 г.

Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 1 от Закона за защитените
територии (ЗЗТ) и писмо с изх. № М-64/21.01.2021 г. на РИОСВ - Пловдив, поради
установено несъответствие в действителното местоположение на забележително
скално образувание и посоченото в Заповед № РД-1464 от 12.12.2003 г. на
министъра на околната среда и водите за обявяване на природна забележителност
(ПЗ) "Скален масив "Белинташ" и произтичащата от това липса на предмет на
опазване в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 70737.16.7 и 70737.28.21 (със
стари номера 016007 и 028021 по КВС) по кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) за землището на с. Сини връх, община Асеновград, област
Пловдив, включени в границата на горецитираната ПЗ:

1. Заличавам природна забележителност "Скален масив "Белинташ", обявена със
Заповед № РД-1464 от 12.12.2003 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 6 от 2004 г.), с площ 2,3 ха (23,00 дка), заведена с № 535 в Държавния
регистър на защитените територии от категорията "природна забележителност".

На основание чл. 39 във връзка с чл. 23, ал. 1 от ЗЗТ с цел опазване на
забележителен обект на неживата природа, представляващ платовидно скално
образувание с дължина от около 750 м, ширина от 30 до 50 м и височина
приблизително 35 м, със следи от древнотракийско светилище, с изключителна
рядкост, представителност, културно-историческа и природонаучна стойност:

2. Обявявам за природна забележителност "Скален масив "Белинташ" в землището
на с. Сини връх, община Асеновград, област Пловдив.

3. Природна забележителност "Скален масив "Белинташ" включва части от
поземлени имоти (ПИ) с идентификатори, както следва: ПИ 70737.16.2 - част (с
площ 0,453 дка), ПИ 70737.16.4 - част (с площ 5,649 дка), ПИ 70737.16.109 - част
(с площ 0,820 дка), ПИ 70737.26.7 - част (с площ 3,718 дка), ПИ 70737.26.17 - част
(11,776 дка) по КККР за землището на с. Сини връх, община Асеновград, област
Пловдив, с обща площ 22,416 дка.

4. Природната забележителност е с граница, описана с координати на точките в
координатна система БГС 2005 съгласно приложението, представляващо
неразделна част от настоящата заповед.

5. Режими на дейности в природната забележителност:

5.1. В границата на природната забележителност се забранява:

5.1.1. разрушаване и изземване на скални маси;

5.1.2. строителство и други дейности, с които се изменя естественият облик на
скалното образувание;

5.1.3. ловуване и ловно-стопански мероприятия;

5.1.4. бивакуване и къмпингуване на хора;

5.1.5. бивакуване и паша на домашни животни;

5.1.6. скално катерене, алпинизъм, парапланеризъм, делтапланеризъм и
мотоделтапланеризъм;

5.1.7. движение на моторни превозни средства;

5.1.8. палене на огън;

5.1.9. търсене, проучване и добив на подземни богатства;

5.1.10. замърсяване с отпадъци;
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5.1.11. промяна предназначението на имотите;

5.1.12. засаждане на инвазивни чужди видове.

5.2. Изключения от забраните по т. 5.1 се допуска в следния случай:

5.2.1. Строителство с цел поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуваща
туристическа инфраструктура.

6. След влизане в сила на настоящата заповед Регионалната инспекция по околна
среда и водите (РИОСВ) - Пловдив, да предприеме необходимите действия по
отразяване на защитената територия в КККР за землището на с. Сини връх, община
Асеновград, област Пловдив.

7. Природната забележителност "Скален масив "Белинташ", обявена по т. 2 от
настоящата заповед, да се впише в Държавния регистър на защитените територии
при Министерството на околната среда и водите с номера на заличената природна
забележителност по т. 1 - 535.

8. Настоящата заповед отменя Заповед № РД-1464 от 12.12.2003 г. на министъра
на околната среда и водите за обявяване на природната забележителност,
заличена по т. 1.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно
административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

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".

За министър: Т. Белев
Приложение

Номер Изток Y (m) Север X (m)
1. 455866.461 4635036.731
2. 455846.293 4635012.926
3. 455807.101 4634987.128
4. 455754.718 4634920.125
5. 455704.651 4634863.795
6. 455678.041 4634798.652
7. 455666.995 4634754.313
8. 455659.481 4634713.629
9. 455662.462 4634668.023
10. 455671.625 4634667.304
11. 455678.962 4634672.018
12. 455682.657 4634679.057
13. 455685.210 4634687.399
14. 455685.509 4634697.044
15. 455685.525 4634705.424
16. 455687.221 4634714.666
17. 455700.552 4634704.796
18. 455704.747 4634711.838
19. 455709.632 4634721.791
20. 455711.556 4634730.137
21. 455711.838 4634738.893
22. 455711.440 4634745.373
23. 455711.936 4634752.225
24. 455713.668 4634756.762
25. 455714.514 4634760.944
26. 455722.023 4634767.800
27. 455728.472 4634772.644
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28. 455735.001 4634774.566

29. 455738.508 4634778.451
30. 455739.479 4634783.000
31. 455737.302 4634789.645
32. 455737.929 4634796.491
33. 455739.802 4634801.916
34. 455742.796 4634805.676
35. 455749.850 4634808.605
36. 455763.198 4634839.288
37. 455773.536 4634857.648
38. 455806.423 4634888.942
39. 455815.980 4634913.392
40. 455820.078 4634913.445
41. 455836.310 4634914.430
42. 455845.097 4634913.455
43. 455848.584 4634908.785
44. 455853.232 4634910.052
45. 455870.888 4634925.386
46. 455853.916 4634947.012
47. 455857.997 4634963.532
48. 455866.325 4634957.377
49. 455876.281 4634953.394
50. 455884.001 4634955.270
51. 455889.678 4634959.912
52. 455868.497 4635008.247
53. 455880.626 4635016.937
54. 455893.479 4635020.738
55. 455891.929 4635026.191
56. 455890.498 4635027.359
57. 455886.021 4635024.246
58. 455881.847 4635025.748
59. 455877.303 4635028.860
60. 455872.380 4635032.992

Номер Изток Y (m) Север X (m)

 

4538
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