
ЗАПОВЕД № РД-214 от 12 март 2012 г. ДВ бр. 33 от 27.04.2012 г.
Министерство на околната среда и водите

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

I.1.  Актуализирам  площта  на  защитена  местност  Средната  поляна  в  землището  на  с.  Богдан,  община
Карлово,  област  Пловдив,  обявена  за  историческо  място  със  Заповед  №  1050  от  22.12.1987  г.  на
председателя на Комитета за опазване на природната среда (КОПС) при  Министерския съвет (ДВ, бр. 2 от
1988 г.) и  прекатегоризирана в  защитена местност със Заповед № РД-333 от 31.03.2003 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 42 от 2003 г.), от 173,000 дка на 171,947 дка.

I.2.  В  границите  на  защитената  местност,  определени  с  акта  за  обявяване  по  т.  1,  попадат  имоти  с
номера:  024362,  024363  и  024364,  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.
Богдан, ЕКАТТЕ 04563, община Карлово, област Пловдив, с обща площ 171,947 дка.

I.3. Пълният опис на координатите на точките на границата на защитена местност Средната  поляна  и
картният  материал  се  съхраняват  и  са  на  разположение  в  Министерството  на  околната  среда  и  водите
(МОСВ) и в РИОСВ - Пловдив.

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 - вековна букова гора:

II.1.  Променям  режима  на  дейностите  на  защитена  местност  Средната  поляна,  регламентиран  със
Заповед № 1050 от 22.12.1987 г. на КОПС  при  МС  за обявяване на защитената територия като историческо
място, както следва:

II. 2. В защитената местност се забранява:

II. 2.1. строителство;

II. 2.2. търсене, проучване и добив на подземни богатства.

II. 2.3. извеждане на сечи, с изключение на отгледни и санитарни;

II. 2.4. паша и бивакуване на домашни животни;

II. 2.5. палене на огън.

III.  Тази  заповед  отменя  режима  на  дейностите,  установени  със  Заповед  №  1050  от  22.12.1987  г.  на
КОПС за обявяване на защитената територия.

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.

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: Е. Манева
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