
ЗАПОВЕД № РД-555 от 12.07.2007 г. за актуализиране на площта
на защитена местност "Голица"

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 72 от 4.09.2007 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 местност "Голица" в  землището на с. Лилково, община Родопи,
област Пловдив, обявена за историческо място със заповед № 775/19.10.1979 г. на КОПС  при  МС  (ДВ,  бр.
91/1979 г.) и  прекатегоризирана със заповед № РД-330/31.03.2003 г. (ДВ,  бр.  42/9.05.2003  г.)  на  МОСВ,  от
552.000 на 560.810 дка.

I.2.  В  границите,  определени  със  заповед  №  775/19.10.1979  г.  на  КОПС,  попадат  имоти  с  номера:
000405, 000432, 000435, 000455, 000457, 000459, 000476, 000479, 000794, 000797, 000798, 000829, съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Лилково, ЕКАТТЕ 43671, община Родопи, област
Пловдив, с обща площ 560.810 дка.

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

II.  На  основание  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  5  от  Закона  за  защитените  територии  с  цел
прецизиране  режима  на  дейностите  и  обезпечаване  на  ефективна  защита,  съответстваща  на  предмета  на
опазване в защитена местност "Голица" - вековна иглолистна гора от бял бор, смърч и  бяла мура, променям
режима на дейностите, определен със заповед № 775/19.10.1979 г. на КОПС, както следва:

II.1. В защитената местност се забраняват:

II.1.1. извеждането на голи сечи;

II.1.2. увреждането на дървесната растителност;

II.1.3. пашата и бивакуването на домашни животни;

II.1.4. паленето на огън;

II.1.5. замърсяването с отпадъци;

II.1.6. строителството;

II.1.7. търсенето или проучването и добивът на подземни богатства.

II.2.  Тази  заповед  отменя  режима  на  дейностите,  регламентиран  със  заповед  №  775/19.10.1979  г.  на
КОПС.

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

IV. Заповедта да се обнародва в "Държавен вестник".

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


