
ЗАПОВЕД № РД-1344 от 21.12.2004 г. за увеличаване на площта на
защитена местност "Лале баир" в землището на Асеновград, област

Пловдив, обявена за природна забележителност
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 11 от 1.02.2005 г.

На основание чл. 45, ал. 5 във  връзка с чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии  с  цел  опазване
естествено находище на родопско лале:

1. Увеличавам площта на защитена местност "Лале баир" в  землището на Асеновград, област Пловдив,
обявена  за  природна  забележителност  със  заповед  №  534  от  1978  г.  на  председателя  на  Комитета  по
опазване  на  природната  среда  и  прекатегоризирана  в  защитена  местност  със  заповед  №  РД-335  от
31.III.2003 г. на министъра на околната среда и водите .

2. В защитената местност се включва част от имот с номер 025076 съгласно картата на възстановената
собственост  за  землището  на  Асеновград,  ЕКАТТЕ  00702,  община  Асеновград,  област  Пловдив,
съответстваща на отдели 95 "3" и 99 "2" съгласно ЛУП на ДЛ - Асеновград, от 2000 г., с площ 49,075 дка.

3. Защитената местност включва и обявената със заповед № 534 от 1978 г. на председателя на Комитета
по  опазване  на  природната  среда  част  от  имот  с  номер  025076  съгласно  картата  на  възстановената
собственост  за  землището  на  Асеновград,  ЕКАТТЕ  00702,  община  Асеновград,  област  Пловдив,
съответстваща  на  отдел  99  "1" съгласно  ЛУП  на  ДЛ  -  Асеновград,  от  2000  г.,  с  площ 20,104  дка.  Общата
площ на защитена местност "Лале баир", включваща имотите по т. 2 и 3, е 69,179 дка.

4. За територията, включена в границите на защитената местност с тази  заповед, се налага режимът на
дейности, установен  със заповед № РД-534 от 1978 г. (ДВ, бр. 86/1978 г.) на председателя на  Комитета  по
опазване на природната среда.

5. В срок 3 месеца от обнародването на заповедта в  "Държавен  вестник" ДЛ -  Асеновград, да означи  с
трайни и ясно видими знаци границите на защитената местност на терен.

6. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

7.  Нарушителите  на  тази  заповед  се  наказват  съгласно  чл.  81  ,  82  и  83  от  Закона  за  защитените
територии.


