
ЗАПОВЕД № РД-59 от 24 януари 2013 г. ДВ бр. 28 от 19.03.2013 г.
Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 42, ал. 5, чл. 41, т. 3, чл. 36, ал. 1 и  чл. 43 от Закона за защитените територии  (ЗЗТ) и
във  връзка  с  писмо  с  изх.  №  04-00-107  от  19.04.2010  г.  на  Община  Малко  Търново,  предвид
обстоятелството, че понастоящем част от територията на Природен парк "Странджа", попадаща в  землището
на гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, представлява част от находище  за  варовици
"Малко Търново", с действаща кариера и депо за съхраняване на отпадъци от добива и  преработката и  която
територия  не  притежава  консервационна  значимост,  поради  липсата  на  предмет  на  защита  -  уникална
природа, ценни  природни  местообитания  и  местообитания  на  растителни  и  животински  видове,  и  чието
ползване е недопустимо съобразно режимите на дейности, регламентирани от ЗЗТ за категорията "природен
парк", недопускащи добив на полезни изкопаеми по открит способ:

1.  Намалявам  със  142,853  дка  площта  на  Природен  парк  "Странджа",  обявен  като  "народен  парк" със
Заповед № РД-30 от 24.01.1995 г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 15 от 1995 г.), прекатегоризиран
в "природен парк" със Заповед № РД-350 от 14.07.2000 г. на министъра на околната среда и  водите (ДВ, бр.
66 от 2000 г.) и  намален  по площ със Заповед № РД-25 от 18.01.2001 г. на министъра на околната  среда  и
водите (ДВ, бр. 11 от 2001 г.).

2.  Във  връзка  с  т.  1  от  границите  на  Природен  парк  "Странджа" се  изключват  поземлени  имоти  с
идентификатори, както следва:

-  поземлен  имот  с  идентификатор  46663.1.177  по  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри
(КККР)  за  землището  на  гр.  Малко  Търново,  ЕКАТТЕ  46663,  община  Малко  Търново,  област  Бургас,
одобрени  със Заповед № РД-18-93 от 19.12.2007 г. на изпълнителния  директор  на  Агенцията  по  геодезия,
картография и кадастър, с площ 28,573 дка;

- поземлен имот с идентификатор 46663.83.881 по КККР за землището на гр. Малко Търново, ЕКАТТЕ
46663,  община  Малко  Търново,  област  Бургас,  одобрени  със  Заповед  №  РД-18-93  от  19.12.2007  г.  на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ 114,280 дка.

3. След влизането на тази  заповед в  сила РИОСВ -  Бургас, да  предприеме  необходимите  действия  по
отразяване  промените  в  границите  на  Природен  парк  "Странджа"  в  КККР  за  землището  на  гр.  Малко
Търново, община Малко Търново, област Бургас.

4.  Промяната  по  тази  заповед  да  се  впише  в  Държавния  регистър  на  защитените  територии  при
Министерството на околната среда и водите.

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. Караджова
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