
ЗАПОВЕД № РД-420 от 14 ноември 1995 г. ДВ бр. 105 от 01.12.1995
г.

Министерство на околната среда
     На основание чл.  19 и 22 от Закона за защита на природата с цел

запазване на характерен пейзаж, растителни съобщества и местообитания на

редки и застрашени видове и животински обявявам следните защитени местности:

     В Бургаска област:     1.  "Корията" - гора от полски бряст в  землището  на  гр.

Камено, отдел

804 - б, на Горско стопанство - Бургас, по лесоустройствен проект от 1993 г.,

с площ 24,2 ха.     2.   "Корията"  -  естествена  гора  от  летен  дъб  в  землището  на  с.

Равнец,

отдел 808 - а, б, на Горско стопанство - Бургас, по лесоустройствен проект от

1993 г., с площ 11,6 ха.     3.  "Трите цера" - естествено находище на обикновен божур в

землището на

с. Череша, отдел 544 - ж (част), на Горско стопанство - Айтос, по

лесоустройствен  проект  от  1989  г.,  с  площ  1,5  ха.      4.   "Смирките"  -  естествено

находище на червена пираканта и включващото

го растително съобщество, отдел 311, на Горско стопанство - Несебър, по

лесоустройствен проект от 1988 г., с площ 58,9 ха.

     В Пловдивска област     5.  "Чинар дере" - естествено находище на източен чинар в

землището на

с. Тополово, отдел 11 - а, б, на Горско стопанство - Асеновград, по

лесоустройствен проект от 1989 г., с площ 27,7 ха.     6.  "Меандри на р. Рибна" - в

местността "Кара тепе", отдели 294-и, 293

- 1, 272 - 1, 303 - 1 (част), 271 - 1, 270 - 2, 3, на Горско стопанство -

Чехльово, по лесоустройствен проект от 1983 г., с площ 24,5 ха.

     В  Софийска  област      7.   "Вековна  букова  гора"  -  в  местността  Света  гора  -

манастир "Св.

Лука", в землището на с. Граница, отдел 884 - д, на Горско стопанство -

Кюстендил, по лесоустройствен проект от 1989 г., с площ 1,3 ха.

     В границите на защитените местности се забраняват:     1.  строителство, разкриване

на кариери, изземване на инертни материали,

корекция на речните корита, както и други дейности, променящи естествения

облик на местността или водния й режим;     2.  Извеждане  на  реконструкционни  сечи  и

залесяване с неприсъщи дървесни

видове;     3.  увреждане, изкореняване и унищожаване на естествената растителност,

бране на цветя за букети, събиране на билки;     4.  паша на кози;     5.  замърсяване с

битови, промишлени и строителни отпадъци;

     В срок до 3 месеца от обнародването на заповедта в "Държавен вестник"

съответните горски стопанства да обозначат на терена с трайни и ясно видими

знаци границите на защитените местности.

     Обектите да се впишат в Държавния регистър на защитените природни

обекти.

     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: Г. Георгиев
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