
ЗАПОВЕД № РД-403 от 27 май 2014 г. ДВ бр. 56 от 08.07.2014 г.
Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 42, ал. 6 във  връзка с чл. 42, ал. 5 и  чл. 43 от Закона за защитените  територии  (ЗЗТ)
във връзка с извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на  защитена  територия  -  защитена  местност  "Люляците",  в  землищата  на  гр.
Габрово и с. Дебел дял, община Габрово, област Габрово, обявена за историческо място със Заповед № 852
от  10.08.1983  г.  на  председателя  на  Комитета  за  опазване  на  природната  среда  при  Министерския  съвет
(ДВ, бр. 70 от 1983 г.), прекатегоризирана в  защитена местност със Заповед № РД-1321 от 27.12.2002 г.  на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 7 от 2003 г.), от 583,000 дка на 569,444 дка.

2.  В  границите  на  защитена  местност  "Люляците",  определени  със  заповедта  за  обявяване  по  т.  1,
попадат имоти, както следва:

2.1.  имоти  с  идентификатори:  14218.266.106,  14218.266.107,  14218.266.108,  14218.266.109,
14218.266.110,  14218.266.157,  14218.266.158,  14218.266.159,  14218.266.160,  14218.266.164,  съгласно
кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри  на  землището  на  гр.  Габрово,  ЕКАТТЕ  14218,  община
Габрово, област Габрово,  одобрени  със  Заповед  РД-18-50  от  31.08.2007  г.  на  изпълнителния  директор  на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с обща площ 551,041 дка;

2.2. имоти с номера: 132045 и 132046, съгласно картата на възстановената собственост на землището на
с. Дебел дял, ЕКАТТЕ 20225, община Габрово, област Габрово, с обща площ 18,403 дка.

3.  Пълният  опис  на  координатите  на  точките  по  границата  на  защитена  местност  "Люляците"  и
картният материал се съхраняват и  са на разположение в  Министерството на околната среда  и  водите  и  в
РИОСВ - Велико Търново.

4.  Актуализираните  данни  по  тази  заповед  да  се  впишат  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: И. Михайлова
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