
ЗАПОВЕД № РД-533 от 12 юли 2007 г. ДВ бр. 68 от 21.08.2007 г.
Министерство на околната среда и водите

I. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии  с цел опазване
на: термофилни  и  субсредиземноморски  дъбови  гори,  крайречни  формации  от  върби  (Salix  spp.),  смесени
ясеново-елшови групировки край  реките (Fraxinus excelsior -  Alnus glutinosa), и  защитени  животински  видове:
жаба  дървесница  (Hyla  arborea),  балканска  чесновница  (Pelobates  syriacus  balcanicus),  жълтокоремник
(Pseudopus  apodus),  змия  червейница  (Typhlops  vermicularis),  смок  мишкар  (Zamenis  longissimus),  пъстър  смок
(Elaphe  sauromates),  турска  боа  (Eryx jaculus),  обикновена  блатна  костенурка  (Emys  orbicularis),  шипоопашата
костенурка  (Testudo  hermanni),  шипобедрена  костенурка  (Testudo  graeca),  черен  щъркел  (Ciconia  nigra),
късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък ястреб (Accipiter nisus), голям ястреб (Accipiter gentiles), орел змияр
(Circaetus gallicus), малък орел (Hieraaetus pennatus), малък креслив орел (Aquila pomarina), белоопашат мишелов
(Buteo rufinus), осояд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus migrans), сокол скитник (Falco  peregrinus),  сокол  орко
(Falco subbuteo), бухал (Bubo bubo) и  турилик (Burhinus oedicnemus), лалугер  (Spermophilus  citellus),  пъстър  пор
(Vormela peregusna) и видра (Lutra lutra) и др., нареждам:

I.1.  Увеличавам  с  12  360,204  дка  площта  на  защитена  местност  "Дефилето"  в  землището  на  гр.
Харманли, община Харманли, област Хасково, обявена със Заповед № 3751 от 30.11.1973 г. на МГОПС  (ДВ,
бр. 101 от 1973 г.).

I.2. В разширението на защитената местност попадат имоти, както следва:

I.2.1. имоти с номера: 001064, 000748, 000691, 000419, 000381, 000022, 000003, 000694, 000120, 000696,
000386, 000027, 000016, 000724, 000452, 000142,  000025,  001236,  001043,  000172,  000153,  000017,  001228,
000058, 000039, 089004, 001027, 000186, 000031,  162025,  001038,  001008,  000420,  163032,  000121,  000015,
001041, 000744, 000725, 000200, 001237, 001063,  000747,  000154,  000037,  000018,  001025,  000690,  000418,
001066, 000380, 000187, 000021, 000002, 001039,  001009,  000198,  000141,  001042,  001023,  000737,  000155,
000038, 001062, 001061, 001060, 001059, 001058,  001229,  000030,  000033,  000012,  001030,  001031,  001032,
000006 - част (2,068 дка), 000052, 001011, 001012, 001033, 000399, 000553, 000368, 001024, 001029, 001028,
001021, 001018, 001020, 001019, 001022, 001026, 001034, 001049, 000668, 001037, 000337 -  част (11,016 дка),
001047, 001046, 001048, 001050, 001045, 001044,  001051,  001035,  000249,  001036,  001040,  001055,  001052,
001053, 001054, 001057, 001056, 001231, 001065,  001070,  001069,  000139,  000144,  000152,  000695,  000171,
000143, 001239, 000151, 001240, 000169, 000185,  000195,  000181,  001074,  000196,  001233,  000199,  000183,
000194, 001234, 000238, 000189, 000192, 001235, 000290 -  част (4,242 дка), 001238, 000191, 000190, 000193,
000202,  001076,  000162,  000163,  000201,  000140,  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за
землището на с. Остър камък, община Харманли, област Хасково, ЕКАТТЕ 54448, с обща площ 7143,799 дка;

I.2.2. имоти с номера: 151002, 150001, 151001, 000335, 000327, 000330, 000804, 000328, 000331, 000334,
065001, 000329, 000333, 000796 - част (5, 610 дка), 000805, 000223, за землището на град Харманли, община
Харманли, област Хасково, EKATTE 77181, с обща площ 3907,915 дка;

I.2.3. имоти с номера: 001211, 001113, 001203, 073013, 001214, 001097, 001010, 001210, 001123, 001119,
001021, 001130, 001111, 001100, 001013, 001209,  001122,  001103,  000096,  001114,  001212,  001125,  001019,
001008, 001098, 001120, 001101, 001014, 000203,  001202,  001115,  001017,  073012,  001009,  001099,  001020,
001129, 001121, 001102, 001015, 001004, 001112,  001107,  001109,  001110,  001106,  001104,  001108,  001116,
001117,  001118,  001213,  001011,  001012,  001105,  002110,  001124,  част  от  002124  -  2,172  дка,  съгласно
картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Поляново,  община  Харманли,  област  Хасково,
EKATTE 57434, с обща площ 1310,49 дка;

I.2.4. защитената местност, обявена със Заповед № 3751 от 30.11.1973 г. на МГОПС  и  разширена с тази
заповед, е с обща площ 12 732,204 дка и с режим на дейностите съгласно т. II.

I.3. В срок до една година от влизане в сила на тази заповед РИОСВ - Хасково:



I.3.1. да предприеме  необходимите  действия  по  отразяване  на  промените  на  защитената  територия  в
картата на възстановената собственост за съответните землища;

I.3.2.  да  предприеме  необходимите  действия  съгласно  законоустановената  процедура  за  означаване
границите на защитената местност с трайни и ясно видими знаци на терен.

I.4. Промените в границата на защитената местност 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 на  защитена  местност  "Дефилето",  променям  режима  на  дейностите,  определени  със  Заповед  №
3751 от 30.11.1973 г. (ДВ, бр.101 от 1973 г.) на МГОПС, както следва:

II.1. В защитената местност се забранява:

II.1.1. всякакво строителство, с изключение на ремонт на съществуващи сгради и съоръжения;

II.1.2. корекции на речното корито, промяна на хидрологичния режим и изграждане на хидроенергийни
системи;

II.1.3. залесяване на пасищата;

II.1.4. залесяване с неместни видове и произходи;

II.1.5. голи сечи и реконструкции;

II.1.6. търсене и проучване на подземни богатства и добив на инертни материали.

III.  Заповедта  отменя  режима  на  дейностите,  регламентиран  със  Заповед  №  3751  от  30.11.1973  г.  на
МГОПС за обявяване на защитена местност "Дефилето".

IV. Природна забележителност "Куру дере", обявена със Заповед № 3796 от 11.10.1965 г. на МГГП (ДВ,
бр.12  от  1966  г.),  с  площ 0,2  ха,  попадаща  в  границите  на  ЗМ  "Дефилето",  запазва  статута,  категорията  и
режимите си на опазване, като площта й не представлява част от общата площ по т. I.2.4.

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".

Министър: Дж. Чакъров
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