
ЗАПОВЕД № РД-941 от 28 декември 2007 г.

I. На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени 
по-точни замервания:

I.1. Актуализирам площта на защитена територия - защитена местност “Чинар дере” в 
землището на с. Тополово, община Асеновград, област Пловдив, обявена със заповед № 
РД-420 от 14.XI.1995 г. на МОС (ДВ, бр. 105 от 1995 г.) от 277 на 349,081 дка.

I.2. В границите на защитената местност, определени със заповед № РД-420 от 14.XI.1995 

г. на МОС (ДВ, бр. 105 от 1995 г.) попадат имоти с номера 140.323, 140.324, 140.325, 
24.398, 141.327, 24.330, 24.92, 141.91, 24.182, 142.81, 24.169, 24.171, 24.165, 154.56, 155.48, 
155.47, 24.166 съгласно кадастрална карта за землището на с. Тополово, ЕКАТТЕ 72789, 
община Асеновград, област Пловдив, одобрена със заповед № 300-5-33 от 15.V.2004 г. на 
изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра (ДВ, бр. 53 от 2004 г.), с обща площ 
349,081 дка.

I.3. Актуализираните данни по заповедта да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии.

II. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41 т. 2 от Закона за защитените територии с 
цел опазване естественото находище на източен чинар (Platanus orientalis):

II.1. Увеличавам с 96,593 дка площта на защитена местност “Чинар дере” в землището на с. 
Тополово, община Асеновград, област Пловдив, обявена със заповед № 420 от 14.XI.1995 г. 
на МОС (ДВ, бр. 105 от 1995 г.).

II.2. В границите на защитената местност се включват имоти с номера 140.317 - част (6,671 
дка), 140.316, 140.322, 24.329, 24.95, 24.94, 24.96, 24.174 съгласно кадастрална карта за 
землището на с. Тополово, ЕКАТТЕ 72789, община Асеновград, област Пловдив, одобрена 
със заповед № 300-5-33 от 15.V.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по 
кадастъра (ДВ, бр. 53 от 2004 г.), с обща площ 96,593 дка.

II.3. Общата площ на защитена местност “Чинар дере” в границите, определени със 
заповед № РД-420 от 14.XI.1995 г. на МОС и тази заповед е 445,674 дка.

II.4. В разширението на защитената местност се забранява:

II.4.1. промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите;

II.4.2. разораване и разкопаване;

II.4.3. корекции на речното корито;

II.4.4. добив на инертни материали;

II.4.5. паша и бивакуване на домашни животни;

II.4.6. извеждане на сечи, с изключение на отгледни и санитарни;

II.4.7. изкореняване и увреждане на дървесна и храстова растителност;

II.4.8. залесяване с неместни за района дървесни и храстовидни видове;

II.4.9. търсене, проучване и добив на подземни богатства;



II.4.10. строителство;

II.4.11. палене на огън;

II.4.12. замърсяване с отпадъци.

II.5. Тази заповед не отменя режима на дейностите, регламентиран със заповед № РД-420 
от 14.XI.1995 г. на МОС за обявяване на защитена местност “Чинар дере”.

II.6. В срок до една година от влизане в сила на заповедта РИОСВ - Пловдив, да:

II.6.1. предприеме необходимите действия по отразяване на промените на защитената 
територия в кадастралната карта за съответното землище;

II.6.2. предприеме необходимите действия съгласно законоустановената процедура за 
означаване границите на защитената местност с трайни и ясно видими знаци на терен.

II.7. Промените в границата на защитената местност да се впишат в Държавния регистър 
на защитените територии.

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

IV. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в 
“Държавен вестник”.

Министър: Дж. Чакъров
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