
ЗАПОВЕД № РД-475 от 11 юли 2001 г. ДВ бр. 73 от 21.08.2001 г.
Министерство на околната среда и водите

На  основание  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  2  и  3  от  Закона  за  защитените  територии  с  цел
опазване  на  популациите  и  местообитанията  на  защитени  и  застрашени  от  изчезване  видове  растения  и
животни,  в  т.  ч.  южно  подрумиче,  жерардова  урока,  тракийски  магарешки  бодил,  поречолистен  лопен,
сераделовидно  клеоме,  черноморска  ведрица,  нежен  микропирум,  пеперудовиден  салеп,  източен  чинар,
южно  чапличе,  морковидна  стефанофия,  нежен  лопен,  стотици  видове  пеперуди,  шипобедрена  и
шипоопашата  костенурка,  жълтокоремник,  египетски  и  белоглав  лешояд,  скален  орел,  орел  змияр,  скална
зидарка, пъстър и син скален дрозд, както и на уникални скални ландшафти:

1.  Увеличавам  площта  на  защитена  местност  "Момина  скала",  обявена  със  Заповед  №  РД-419  от
14.XI.1995 г. на министъра на околната среда, в  землището на  гр.  Маджарово,  община  Маджарово,  област
Хасково, от 18,4 ха на 782,0314 ха, както следва:

1.1. намалявам площта на защитена местност "Момина скала" с 1,1 ха, като разлика от площите на отдел
386 б (част 13,0  ха),  8,  9  по  лесоустройствения  проект  на  Държавно  лесничейство  "Харманли" от  1983  г.,
общо  18,4  ха,  и  на  отдел  386  в,  8  до  13  вкл.  по  лесоустройствения  проект  на  Държавно  лесничейство
"Харманли" от 1996 г., общо 17,3 ха;

1.2. увеличавам площта на защитена местност "Момина скала", както следва:

1.2.1.  отдели  по  лесоустройствен  проект  от  1996  г.  на  Държавно  лесничейство  "Харманли":  горско
пасище 1026 б, 1 до 5 вкл.; 953 изключен  а, б, г, д; 386 г, д, 14, 15; 387 г до ж вкл., 5 до 10 вкл.; 388 а до и
вкл., м, н, о, 1, 2 (част 0,6 ха), 3, 4, 6, 7, 8, 9; 389 а; 390 а, б, в (част 12,0 ха), 1 до 10 вкл.; 391 а до д вкл., 1 до
13 вкл.; 392, с обща площ 311,2 ха;

1.2.2.  отдели  по  лесоустройствен  проект  от  1998  г.  на  Държавно  лесничейство  "Крумовград":  горско
пасище 1019 а до з вкл., и  (част 12,2 ха), к, 1 до 7 вкл., 9; 211; 212; горско пасище 1021 б до е вкл., 3 до 9, с
обща площ 407,1 ха;

1.2.3. земеделски земи с кадастрални номера: 000014, 000016, 000017, 000019, 000020, 000021, съгласно
актуален към 8.IХ.2000 г. план за земеразделяне на землището на гр. Маджарово, община Маджарово, област
Хасково, с обща площ 43,6456 ха;

1.2.4.  земеделска  земя  с  кадастрален  номер  000272  съгласно  актуален  към  31.VIII.2000  г.  план  за
земеразделяне на землището на с. Бряговец, община Крумовград, област Хасково, с обща площ 2,7858 ха.

2. В границите на защитената местност забранявам:

2.1. всякакъв вид ново строителство;

2.2. търсене и  проучване на полезни  изкопаеми  със  сондажни  и  минни  дейности  в  периода  януари  -
юни включително;

2.3. добив на полезни изкопаеми по открит способ;

2.4. извеждане на голи сечи в горските насаждения;

2.5. извеждане на отгледани и санитарни сечи в горските насаждения в периода януари - юли;

2.6. лов и ловностопански дейности;

2.7. алпинизъм и делтапланеризъм.



3.  Заповедта  отменя  Заповед  №  РД-419  от  14.ХI.1995  г.  на  министъра  на  околната  среда  в  частта  й,
определяща режима на дейностите в защитената територия.

4. В  срок  до  6  месеца  от  обнародването  на  заповедта  в  "Държавен  вестник" Държавно  лесничейство
"Харманли"  и  Държавно  лесничейство  "Крумовград"  да  означат  границите  на  защитената  местност  на
терена с трайни и ясно видими знаци.

5. Промените да се отразят в Държавния регистър на защитените територии.

6.  Нарушителите  на  тази  заповед  се  наказват  съгласно  чл.  31  от  Закона  за  административните
нарушения и наказания , ако не подлежат на по-тежко наказание.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

Министър: Евд. Манева
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