
ЗАПОВЕД № РД-401 от 24 април 2013 г. ДВ бр. 51 от 11.06.2013 г.
Министерство на околната среда и водите

I. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии  (ЗЗТ) с
цел  опазване  и  повишаване  устойчивостта  на  естествена  екосистема,  представляваща  букова  гора,  с
единично разположени вековни букови дървета, в добро санитарно състояние:

I.1. Увеличавам с 21,117 дка площта на  защитена  местност  "Столища" в  землището  на  гр.  Плачковци,
община Трявна, област Габрово, обявена като природна забележителност със Заповед № 689 от 22.07.1987 г.
на председателя на  Комитета  по  опазване  на  природната  среда  (КОПС)  при  Министерския  съвет  (МС)  и
прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-1309 от 27.12.2002 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 7 от 2003 г.).

I. 2. В границите на защитена местност "Столища", определени  със заповедите по т.  1  и  тази  заповед,
попада  имот  с  номер  209028  по  картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  гр.  Плачковци,
ЕКАТТЕ 56719, община Трявна, област Габрово, с площ 38,117 дка.

II. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии  (ЗЗТ) с
цел прецизиране режима на дейностите и обезпечаване на ефективна защита, съответстваща на предмета на
опазване - група вековни букови дървета, променям режима на дейностите в  защитена местност "Столища",
установени  със Заповед № 689 от  22.07.1987  г.  на  КОПС  при  МС  за  обявяване  на  защитената  територия,
както следва:

II.1. Буква "з" от Заповед № 689 от 22.07.1987 г. на КОПС при МС се изменя по следния начин:

"Влизане,  преминаване  или  паркиране  на  моторни  превозни  средства,  извън  съществуващия  горски
път."

II.2. Извън  промяната по т. II.1 тази  заповед не променя режимите на  дейност  в  защитената  местност
"Столища", регламентирани със Заповед № 689 от 22.07.1987 г. на председателя на КОПС при МС.

III.  След  влизането  в  сила  на  тази  заповед  РИОСВ  -  Велико  Търново,  да  предприеме  необходимите
действия  по  отразяване  на  промените  в  границите  на  защитената  местност  в  картата  на  възстановената
собственост за землището на гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово.

IV.  Актуализираните  данни  по  тази  заповед  да  се  впишат  в  Държавния  регистър  на  защитените
територии при МОСВ.

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

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

За министър: Евд. Манева
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