
ЗАПОВЕД № РД-849 от 7 ноември 2006 г. ДВ бр. 11 от 02.02.2007 г.
Министерство на околната среда и водите

I.  На  основание  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  2  от  Закона  за  защитените  територии  с  цел
осигуряване  на  ефективна  защита  на  водопад  "Сучурум" и  прилежащата  му територия,  включваща  скални
образувания с изключителна естетическа стойност:

I.1.  увеличавам  площта  на  природна  забележителност  "Сучурум"  в  землището  на  Карлово,  община
Карлово, област Пловдив, обявена със заповед № 3796/11.Х.1965 г. на председателя на Комитета по горите
и  горската  промишленост,  с  част  от  имот  000315  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за
землището на Карлово, ЕКАТТЕ 36498, община Карлово, област Пловдив, с площ 1,916 дка;

I.2. природната забележителност в границите, определени с тази заповед и заповед № 3796/11.Х.1965 г.
на  КГГП,  е  с  обща  площ 4,916  дка  и  включва  имот  с  номер  000315  съгласно  картата  на  възстановената
собственост за землището на Карлово, ЕКАТТЕ 36498, община Карлово, област Пловдив;

I.3. в срок до една година от влизане в сила на заповедта РИОСВ - Пловдив:

I.3.1. да предприеме  необходимите  действия  по  отразяване  на  промените  на  защитената  територия  в
картата на възстановената собственост за съответното землище;

I.3.2.  да  предприеме  необходимите  действия  съгласно  законоустановената  процедура  за  означаване
границите на природната забележителност с трайни и ясно видими знаци на терен;

I.4.  промените  в  границата  на  природната  забележителност  да  се  впишат  в  Държавния  регистър  на
защитените територии.

II.  На  основание  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  5  от  Закона  за  защитените  територии  с  цел
прецизиране  режима  на  дейностите  и  обезпечаване  на  ефективна  защита,  съответстваща  на  предмета  на
опазване на природна забележителност "Сучурум", променям режима на дейностите, определен  със заповед
№ 3796/11.Х.1965 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост, както следва:

II. 1. в природната забележителност се забраняват:

II.1.1. търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;

II.1.2. разрушаването и увреждането на скалните образувания;

II.1.3. строителството;

II.1.4. ловът и риболовът;

II.1.5. паленето на огън;

II.1.6. замърсяването с отпадъци;

II.1.7. пашата на домашни животни.

III.  Тази  заповед  отменя  режима  на  дейностите,  регламентиран  със  заповед  №  3796/11.Х.1965  г.  на
председателя на Комитета по горите и горската промишленост.

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